
Człowiek

Jest takie opowiadanie dla dzieci o sławnym rzeźbiarzu,
który pewnego dnia wyrzeźbił z drewna figurkI' małego
chłopca. To była piękna rzeźba, a artysta nazwał chłopca
imieniem Pinokio. Rzeźbiarz był dumny ze swojego dzieła,
ale drewniana figurka w żaden sposób nie mogła go
pokochać.

Co stałoby się, gdyby rzeźbiarz włożyl do środka
drewnianego chłopca taką malą gaclaj'lq maszynę? Może
spowodowałby, że figurka msza laby się i mówiła: "Kocham
cię". Czy rzeźbiarz byłby zadowolony? Czy byłby wzruszony
i powiedział sobie: 'Teraz wiem, że mój chłopczyk mnie
kocha"? Nie, bo to nie byłoby wyrażaniem miłości. To byłaby
tylko mechaniczna mowa bez prawdziwego uczucia.

Bajka opowiada jednak, że w jakiś sposób drewniany
chłopiec ożył. Kiedy powiedział "Kocham cię", lo naprawdę
wzruszyło rzeibiarza. Dlaczego? Ponieważ nie musiał tego
mówić, ale powiedział, bo naprawdę kochał rzeźbiarza.

Ta historia to tylko bajka, ałe daje nam pewien obraz
tego, CO Bóg czuł, gdy stwarzał człowieka. Jego dzieło było



piękne i, co najważniejsze, moglo dokonywać własnych
wyborów.

Bóg stworzył człowieka, chociaż nie wyrzeibił go
z kawałka drewna. Jak Bóg stworzył człowieka? Jakie nadał
mu cechy? W poprzedniej lekcji uczyliśmy się o niektórych
cechach Boga i o naszej postawie względem Niego. Teraz
poznamy, jak Bóg stworzył człowieka i jaką odpo-
wiedzialnością go obdarzył.

w tej lekcji będziesz się uczyć...

Sytuacja człowieka po stworzeniu.

Obecna sytuacja człowieka.
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Ta lekcja pomoże ci.;

• Określić, jak i dlaczego Bóg stworzył człowieka .

• Zrozumieć przyczyny grzesznego stanu człowieka.

SYTUAqA CZł.OWIEKA PO STWORZENIU

Cel 1. Określ,jak został sntorzony człowiek iwskaż przyczyny;
dla którycb został stuorzcny.

Bóg stworzył piękny świat z drzewami, kwiatami
i zwierzętami. Biblia mówi, że Bóg był zadowołony z lego,
co uczynił. Ałe czegoś brakowało. Nie było łudzi, którzy
korzystaliby z lego piękna i cieszyli się nim.

I Mojżeszowa 1:26-27 mówi nam:
"Potem rzekł Bóg: Uczynmy człowieka na obraz nasz,

podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad
ptactuem niebios, i nad bydłem, i nad całq ziemiq, i nad
wszelkim płazem pełzajqcym po ziemi. I stworzył Bóg
człowieka 'la obraz swój. Na obraz Boga stllJ01'Z}1go "

Człowiek różnił się od już stworzonych zwierząt,
ponieważ był podobny do Boga. Był stworzeniem pełnym
chwały, miał doskonałe ciało, duszę i ducha. W drugim
rozdziałe I Mojżeszowej znajdujemy dalsze szczegóły tej
historii. Czytamy o tym, jak Bóg uformował człowieka
z prochu ziemi. Potem tchnął w jego nozdrza dech życia
i człowiek zaczął żyć.

Z życiem łączy się odpowiedziałność. Człowiek mógł
podejmować własne decyzje. Mógł oddawać chwałę Bogu
w swoim codziennym życiu. Izajasz 43:7 przekazuje słowa
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Boga: "Wszyscy, którzy sq nartoani moim imieniem i etćrycb
ku swojej dnoale stworzyłem ... "

Biblia mówi, że Bóg chodził w powiewie dziennym
i rozmawiał z człowiekiem w pięknym ogrodzie, gdzie ten
mieszkał. Bóg kochał Adama i Ewę-pierwszych łudzi,
i chcial, aby ich doskonała wieź trwała na wieki. Ałe wiedział
też, że nie będzie doskonala jeśli będzie wymuszona, jeśli
Adam i Ewa nie będą mieli wyboru, będą musieli mieć
z Nim bliskie relacje.

Ponieważ Bóg posiadał wolność wyboru i stworzył
człowieka podobnego do Niego samego, dał także czło-
wiekowi wolność podejmowania decyzji: czy ta więź powinna
trwać taką, jaką była - piękna i nie naruszona. Może Adam
i Ewa chcieli utrzymać ją taką, ałe jednoczdnie chcieli też
czegoś innego. Pewnego dnia stanęli przed wyborem, gdy
musieli zadecydować, czego pragną przede wszystkim.

~-------- ZADANIEDlA aEBIE

1Zakreśl litery przed każdym PRAWDZIWYM zdaniem

a) Człowiek został stworzony na Bożą chwałę.
b) Bóg stworzył człowieka z niczego.
c) Boże tchnienie spowodowało, że człowiek zaczął żyć.
d) Człowiek miał doskonałe ciało, duszę i ducha.
e) Człowiek miał wolność wyboru.
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2 Naucz się na pamięć: Objawienie 4:11. Potem wypełnij
puste miejsca poniżej .
.......... jesteś, i nasz, przyjąć ..
i , i , ponieważ Ty wszystko,
i z woli twojej zostało , i .

3 Wybierz poprawne zakończenie następującego zdania.
Bóg stworzył człowieka, aby
a) go gnębić i zmuszać do pracy ponad siły.
b) zmusić go do służenia Mu.
c) oddawał Mu chwałę.

obecna sytuacja cZłowieka

Ceł 2. Opisz stan człowieka wynikajqcy z jego upadku.

Jaką radość musiał przeżywać Bóg mając bliską spo-
łeczność ze swoim stworzeniem. Ałe Adam i Ewa postanowili
zerwać tę cenną więź z Bogiem.

W ten sposób człowiek stracił stan doskonałości. Dokonał
niewłaściwego wyboru i stał się grzeszny. Rzymian 5: 19 mówi,
że: "... przez nieposłuszenstuo jednego człowieka wielu stało
się grzesznikami ".

Boża sprawiedliwość nie może ignorować grzechu. Bóg
nie może kłamać i postępować wbrew własnemu słowu.
Powiedział, że nieposłuszeństwo spra wi, iż człowiek umrze.
Adam i Ewa musieli opuścić rajski ogród Eden i zostali
oddziełeni od Boga.
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Dzisiaj człowiek jest nadał grzeszny. Rzymian 3:23 mówi:
"...Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im cbwaiy Bożej". Człowiek
nigdy nie stracił możliwości wyboru. Niewłaściwe wybory
nadał trzymają Judzi z dała od Boga.

~--------- ZADANIE DLA CIEBIE

W tych ćwiczeniach trzeba wybrać najlepsze uzupełnienie
podanych zdań. Zakreśl literę przed wybraną frazą.

4 Sofoniasz 3:17 mówi, że kiedy szukasz społeczności
z Bogiem, to On:
a) uważa, że jest to najlichsza rzecz, na którą cię stać.
b) cieszy się z ciebie niezwykłą radosetą.
c) wie, że człowiek szybko znów będzie Mu nieposłuszny.
d) zbawi cię.

5 Job 8:3 mówi: "Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszech-
mocny nagina sprawiedliwość?" Bóg jest wierny samemu
sobie i:
a) człowiek stracił możliwość, aby wybierać między

dobrem a złem.
b) dotrzymuje swojego Słowa i karze grzech.
c) Adam i Ewa musieli opuścić ogród Eden.
d) uznał, że Adam i Ewa nie zrozumieli Jego poleceń.
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6 Człowiek w obecnym czasie:
a) jest oddzielony od Boga.
b) ma grzeszną naturę.
c) nie ponosi odpowiedzialności za grzech.

~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI:

I. a) Człowiek został stworzony na Bożą chwałę.
c) Boże tchnienie spowodowało, że człowiek zaczął

żyć.
d) Człowiek miał doskonale cialo, duszę i ducha.
e) Człowiek mial wolność wyboru.

4. b) cieszy się z ciebie niezwyklą radością.
d) zbawi cię.

2. Godzien, Panie, Boże, chwałę, cześć, moc, stworzyłeś,
stworzone, zaistniało.

5. b) dotrzymuje swoje Słowo i karze grzech.
c) Adam i Ewa musieli opuścić ogród Eden.

3. c) aby oddawał Mu chwalę.

6. a) jest oddziełony od Boga.
b) ma grzeszną naturę.
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NOTATKI




