
LEKCJ;.\ 2
BÓG - JEGO ATRYBUTY
MORALNE IDZIELA

Czy zadajesz sobie pytania, gdy czytasz w gazecie o wielkiej tragedu jaka
wydarzyła Się w ZyCIU chrześcijanma? Czy widzrai es, Jak człowiek megodziwy
osiąga wrelki sukces I zdobywa bogactwa przez rueuczcrwe praktyki? Czy zas-
tanawiałes Się, dlaczego Bog na to pozwala? Często, gdy widzimy cos, co wydaje
Się ruesprawiedhwe, zaczynamy kwesnonowac Bazą rnrłosc

Gdy lepiej poznamy auybuty moralne Boga jego rmłosc I ŚWiętość -
I W Jaki sposób dzrała On dzisraj w świecie, odkryjemy ze we wszystkim, co Się

nam przydarza, jest sens Bog chce przygotować nas do życia W SWOim wiecznym
Królestwie l JUŻ dZISiaJ działa w nas, zmierzając do OSiągnięcia tego celu

W lekcji 2 omaW13C będziemy cechy moralne Boga oraz zwrocimy uwagę na
to jak Bóg, nasz Stworzyciel, aktywnie podtrzymuje swoje stworzenie I dba
o wszystko, co pomoze nam wejść do jego Krolestwa Jednocześnie Bog pozwala
nam podejmować własne decyzje Iponosić Ich konsekwencje Otwórzmy dla Niego
nasze serca, rozważając w tej CZęŚCI naszego kursu, Jego miłość względem nas
I Jego zarządzanie stworzeniem



Plan lekcji

Moralne atrybuty Boga

BOL.e dzieło stworzenia

BOle dzieło suwerennego władania

Cele lekcji

Po skonczemu lekcji powmienes umleć

• Ornowre cechy moralne Boga 1 Ich znaczenie dla Jego stworzenia

• Opisac Boze dzieło stworzenia, podtrzymywania I suwerennego władania we
wszechswtecie

• Wyjasmc, dlaczego niekredy Boza opatrznosć dopuszcza cierpienie chrzescijan,
podczas gdy megodziwosc pozostawia bez kary

• Bardziej kochac 1 docernac Boga w wyniku lepszego zrozumienia Jego atrybu-
tów l dzieł
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Czynnoser lekcyjne

Prze rob treśc lekcji zgodnie z procedurą podaną w lekcji I Odpowiadając na
pytania kontrolne nte zaglądaj do odpowredzi na koncu lekcji, zamrn nie od po
wiesz własnymi SiOWdlTI1

2 Po skonczemu lekcji odpowiedz na pytania kontrolne I porównaj swoje odpo
wiedz: Z odpowiedziami urrueszczcnymi na koneu ksrązk: Powtorz materiał
związany z pytaruarm na które odpowredziales błędnie

Słowa kluczowe

ingerować
kompromis
rmlosiemy
moralny
najwyższy
opatrznośc

podniosły
piawosc
sprawredhwosć
stworzyc
ŚWlętOSC

twórczy
utrzymywanie
wspołdziałarue
zachowanie
zadośćuczynieme

Treść lekcji

MORALNE ATRYBUTY BOGA

W lekcji l omawialiśmy cechy BozeJ natury I Jego atrybuty osobowe Teraz
chcemy zająć Się moralnymi cechami Boga Są to te cechy, ktore objawiają Się

w Bozym postępowaniu względem ludzi Zalicza SIę do nich Baza swtętosc 1 nil
tosc Najpierw prZYJrZYJmy Się BozeJ slVlęlOsel

ŚWlętOSC Boga

Cel l Odnajd: prawdziwe zdania wyjasmajqce _noe-eme Bo=eJSWJętOSCf

Zjakrej cechy chcrałbys byc znany Wswojej okolrcy? Skąpstwa? Plotkarstwa?
Dobroci? Przyjazm? Bog zadbał O to by dać poznac narodom swoją najważruejszą
cechę Bóg pragnął by nazywano Go Swtętym (Ez 397)

Dowredziehśmy SIę, że Bóg me moze popełruc intelektualnej pomyłki Jest
bowiem wszechwiedzący Poruewaz jest swięry nre moze popelmac błędow mo
ralnych Swiętosc to ta Boza cecha która objawia Jego doskonałosc we wszystkim
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Jest ona podstawą Jego wszelkich działan Dlatego wszystko, co Bog robi, Jest
wlasciwe I dobre

Wyraz s..uętosc zawiera w sobie mysi o odd.relernu Doskonały Byt Boski
Jestoddzielony I wywyzszony ponad grzesznych ludzi I zło A Jednak, mimo ze
Bóg Jest doskonale ŚWięty I oddzielony od SWOjego stworzenia utrzymuje bliską
,\ ręz z ludznu Poznrej rozwazymy, Jak to Jest możliwe

Bozą swrętosc mozemy obserwowac w Jego nastawiemu I działaruu W swię
tosci zawiera Się rrułosc do tego co dobre I ruenawrść do tego co złe Sag rozkoszu-
Je Się prawosetą I dobrem a potępia I Izoluje Się od zła

Boze oddzielenie od ludzi Jest konieczne z powodu ludzkiej grzesznoset
Prawda ta Jest wielokrotnie pr zedstawiana w Starym Testamencie Bóg kazał
Mojzeszowi zakreshć granicę wokal gary Synaj (2Mo 19 12 1321-25) Chciał
aby w tcn sposob naród Izraelski uswtadormł sobie. ze grzeszni ludzie muszą być
oddzieleru od świętego Boga

Oddzielenie Boga od grzesznych ludzi widoczne Jest rowruez w symbolice
przybytku Jaki na Boze polecenie MaJ zesz zbudowal na pustym Specjalna częsc
namiotu oddzielona była zasłonarm (patrz 2Mo 26 33) Tylko JI dna osoba mogla
wchodzie do tej CZęSCIprzybytku namaszczony kapłan ktory wchodził tam raz
do roku aby SkrOPiC krwią przebłagalruę (patrz 3Mo 16) Był lo znak przebłagarua
Boga za grzechy ludu W ten sposob lud Bozy widział do Jakiego stopnia Bóg
menawrdzi Ich grzechu

W Starym Testamencie znajdujemy WIele Innych odnosrukow, ktore podkres
łają Bazą swrętosc Iz)9 2 I Ha 1,12 13 nauczają, ze grzech oddziela Boga od
grzesznych ludzi a grzesznych ludzr od Boga Jb 402-5 I 1z 6 5 7 ukazują, że
jesh posiadamy prawdziwe ztozunucrue Bożej SWlętoŚCI zrozumremy także Jak
okropną rzecząjest grzech Oglądante rueograruczonej SWlętOSCI Boga powoduje
w naszym zyCIU za! za grzechy wyznanie grzechoworaz ukorzenie

I W oparciu o podane wyżej cytaty z Pisma Swiętego dokoncz poruzsze zdania

a Bóg nie moze rruec kontaktu z niczym nieczysty m pornewaz jest

b Grzech spraw la, ze zostajemy od Boga

c Prawdziwe zrozurruerue doskonalej SWlęroSCI Bożej powmno nam uswiadorruc

Boza SWlętOSCjest także tematem WIelu fragmentow Nowego Testamentu Juz
\lo Starym Testamencie wrdzrehsmy pizykłady tego, ze ludzie nie mają bezpos
redniego dostępu do Boga ani nie mogą go uzyskac własnymi WYSiłkami W Starym
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Testamencie do Boga zbhżał SIę poswręcony kapłan, by dokonac przebłagania za
grzechy ludu 'W Nowym Testamencie przeblaganie dokonuje SI; przez ofiarę Bo-
żego Syna, Jezusa Chrystusa Zgodrne z tym, co napisano w Rz 5,2 I Er2 l3-ł8,
jesh chcemy przyjść do Boga, musimy to uczynić poprzez zasługi Jezusa Chrystusa
l Pt 3,18 poucza nas ze cała nasza rueczystosc l rneprawosc została zakryta, a nasz
sprawredliwy Zbawićtel dokonał zadoscuczymerua, abyśmy mogh stanąc przed
obliczem swiętego Boga

2 Powyzsze cytaty PISma SWlętego pouczają nas, ze możemy stanąc przed obliczem
swiętcgo Boga dztęki przebłagaruu dokonanemu przez
a) poswięconego kapłana
b) nasze wystłki W dążemu do SWlętOSCI
c) naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa

Nie możemy mowie o Bożej 5WlętOSCI me wspormnając o Jego sprawiedhwosci
I prawości WIelu teo logów klasyfikuje Je pko oddzielne przynuory Bostwa, ale
sprawiedhwosć I prawośc wypływają bezposredruo z Bożej ŚWIętOŚCI Są aspektarm
Bożej ŚWiętOŚCI widocznymi w Jego traktowaniu ludzi

Po pierwsze Baza swiętosc wyraza Się w prawoser On ustanowił moralny
ład świata Oznacza to, ze nadał sprawiedhwe prawa, według ktorych ludzie powmm
zyć Po drugie Jego swrętosc wyraza Się w sprawtedltwosct On sprawredliwie
stosuje prawo Nagradza tych, ktorzy przestrzegają Jego praw, a karze tych, którzy
te prawa łamią

Bota prawość objawia Się w urmłowarnu SWlętOSCI w ludziach On nie tylko
Jest świętym Bogiem ale wymaga od swojego ludu, aby był święty Jego
sprawredhwość objawia się W osądzeniu grzechu Ponieważ rue toleruje grzechu,
mus! karać tych, którzy grzeszą

3 Przeczytaj Hbr 12 10 14 I odpowiedz na pytanie Czego wymaga ode mrue Bóg,
gdy staję srę chrzescijarnnem I odwracam srę od moich grzesznych dróg?

SWlętOSĆ W życiu chrześcijanskirn to cos więcej nIZ tylko zaprzestanie czynie
ma z/a To także czynIeme dobra W praktyce świętosc wyraża Się w prowadzeniu
własciwego życia I czymemu dla Innych tego, do czego skłania nas rrnłosc Boza
Wytwarza w nas wspołczucie I troskę o ludzi nas otaczających

Na przykład, mo remy okazywac nasze posluszensrwo Bogu przez zaspokajanie
potrzeb ludzi NIe musimy rezygnowac z zasad chrzescijanskrch chcąc słuzyc innym
Przypowiesc Jezusa zapisana W Lk łO,29 37 określa ideał chrześcijanina (wzór
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doskonałości) Jednocześnie przedstawia ten rodzaj działania, który praktycznie
wyraza nasze Ideały

4 Przeczytaj Łk 10,29 37 W zeszycie napisz, kto przedstawia chrześcjjanskr ideał
SWlętOŚCI (Lewita, Samarytan m czy kapłan) I uzasadnij

Jak czytahśrny W Hbr 12,10 14 Biblia zachęca nas do prowadzenia świętego,
oddzielonego zycra Człowiek moze spełrnac ten nakaz, ajednocześrue angazowac
SIę W zycie społeczenstwa.jak tego naucza Jezus W Mt 5 13-16 Ten fragment PIS
ma naucza, ze me musimy tracić naszej SWlętOŚCI ale możemy być przykładem dla
Innych Dlatego chrzescijanm me będzie angazował SIę W sprawy, na ktore me
zezwala Nowy Testament Natomiast będzie robił wszystko, by slużyć swojej
rodzime I bhzrum, aby pokazać Im, ze Się o nich troszczy

S Zastanawiając <rę nad Bozą prawosetą I sprawtedhwoscią marnv dobry przykład
tego Jak powinrusrny traktowac nasze dzieci Jak powmmsmy postępować? Wybierz
naj lepszą odpowiedz Będziemy
a) często karać nasze dzreci aby przyponunać rrn ze zawsze muszą postępowac

własciwie
b) sprawredhwi W naszych wymaganiach będzremy nagradzać Je, gdy są posłusz

ne, a karać gdy są nieposłuszne
c) ostrzegac Je, że zostaną ukarane gdy okazą rueposłuszenstwo ale nie będziemy

wykonywać kary poruewaz ukarane mogłyby przestać wierzyc W naszą rrułosc

Pytarne 5 przyporruna nam, ze musimy znać I rozumieć brbhjną zasadę dys
cyphny Według Słowa Bozego ten kto me stosuje konsekwentnej dyscypliny wo-
bec dzieci przyczynia SIę do Ich śmieret (Prz 19 18) Hbr 12,6 I ObJ 3,19 pouczają
nas ze Bog karze tych, których miłuje Jesh prawdziwre miłujemy nasze dzrecr
będziemy wychowywac Je W dyscyplime dla Ich własnego dobra (Hbr 12,5-11)

6 Zakreśl htery poprzedzające PRAWDZIWE zdania okresłające znaczerue Bozej
ŚWIętOŚCI
a SWlętOSC to ta cecha Bozego charakteru ktora wyraza Jego moralną doskonałosc
b Z powodu swojej rueskonczcnej SWlętOŚCl Beg me moze utrzymywać bliskiej

WięZI ze swoim ludem
c Pojęcie ŚWiętOŚCIzawiera w sobie rrułośc do tego co dobre I zgodne z Bozym

prawem Ol az menawiśc do zła
d W Starym Testamenerę Bóg wyraznie mÓWI, ze me oddzieli Się od swojego ludu

nawet, gdyby zgt zeszyli
e Sposob WJaki Bog rządzi SWOim ludem, wynika z Jego charakteru moralnego
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r Poruewaz Bog jest sprawiedliwy Ole tylko stosuje boską sprawiedhwosć, ale
przygotowuje zadoscuczyruerue na wypadek gdyby ludzie nie okazali Mu po
słuszenstwa

g SWlętOŚC to po prostu Ole czyruerue zła

MJlość Boga

Cel 2 Wybrerz prali dztwe zdania okreslajace czym jest d/a nas mtlosc Baza
l w czym SIę wyraza

Wyobrazmy sobie męzczyznę mówiącego kobiecie ze ją kocha Jednak po
ślubie cały czas na Olą narzeka N JeZWI aea uwagi na la, co Jest dla Olej wazne l na-
wet nie próbuje być dla Olej miły Jak ocenilibyście Jego rrułosć?

Bóg nie Jest taki On bardzo kocha Ciebie I rnrue a okazuje tę rrułosc Ole tylko
w slowach lecz rówruez w czynach

Nie mozemy zasłużyc sobie 113 Bozą mrłosc Zadne nasze słowa ani czyny Ole

obligują Boga do okazywania nam rmlości CZęŚCią Jego natury Jest rmłosć On
kocha ŚWiat I kocha nas

Bóg okazuje, Jak bardzo nas kocha W sposob praktyczny Niektórzy ludzie
wymieniają dobroc mtlcsierdzte I wternosc Jako oddzielne przymioty Boże, ale
Ja uwazarn je za zawrerające Się w Jego rrułosci Można pomyśleć takze o mnych
aspektach Jego rrnłości I dodać Je do listy Te przymioty ukazują, Jak Jesteśmy
Bogu drodzy Pokazują nam Jak bardzo Się o nas troszczy

7PrzeczytaJJn3,ló 1724 IJn49-IOIObJ 14 5 Wiersze te pokazują, ze Boza
mi/ość Jest czynna Jakle czyny są wyrazem tej miłOŚCI?

8 Przeczytaj Jn 13,34 3\ 14 15, 15,13-14 I IJn 5,2-3 SWOImi słowanu napisz,
Jak mozemy okazać Bogu naszą rrnlosć

W Starym Testamencie Bóg Jest często przedstawrany Jako Wielki l mocny
wojownik Kiedy Jednak Widzę Go także Jako Boga miłującego Jestem bardzo
przejęty Jeden Z najbardziej zadziwrających przykładów Jego miłoset przed-
stawiony zostal w następującym obiazre Pan Jest Jak zagniewany niszczyciel
gotowy ukarać megodziwe miasto, ale nie chce tego uczynić, powstrzymuje swój



flag Jego atr ybuty moralne t dztela 45

gru ew Dlaczego nie wykonuje swojego planu? Przecież mury JUz padły I ruc me
stoi na przeszkodzie Jednak coś Go powstrzymuje - jego mi/ość do ruegodziwych
ludzi Oto co mowi "Szukałem wsrod nich mę:a klary by potrafił w:::mescmur
1przed matm obliczem sranoc w wy/omie Wslffi' łając SIę za krajem (Ez 22 30)
Jesh znalazłby SięJeden sprawredliwy człowiek, który wołałby o zmiłowanie, Bog
oszczędziłby miasto Swiadczy to o wielkiej Bożej rrulosci

Dawid, Izajasz I Jeremiasz przedstawiają Bogajako Ojca Jakle cechy dobrego
Ojca dla swych fzreci sprawily, ze wybrali to porównanie? Dawid mOWI, ze Bog
lituje Się nad SWOimidzrecrrn Parruęta, ze są bezradne (Ps 103 13-14) Izajasz
mysh o Bogu pko o milosiemym ojcu (lz 63 16,64 8) Jerermasz widzi Boga Ja
ko ojca, który po ukaraniu nieposłusznych dzieci, łagodnie prowadzi je do domu
(Jr 3 I 7-9)

W Nowym Testamencie znajdujemy najwyższy przykład Bozej miłoser Gdy
Jezus przyszedł na Ziemię pomesc karę za nasze grzechy, objawił.jak straszna Jest
zapłata za grzech Zapewnił nam zbawrenie olbrzymim kosztem - oddal swoje zy
cle (J 3,16-17) Ponieważ Bog tak bardzo nas kocha, mozemy byc pewru, że On
nigdy me pozwoli, aby w naszym zyCIU wydarzyło Się coś co w ostatecznym roz-
rachunku me służy/oby naszemu dobru - jesh tylko Go kochamy Mozemy byc
spokojrn, pewni Jego rrulosci bez względu na 0\...01lCZ005cl Jego rmłosc uwalnia
nas od strachu IJego udręk (1J 4 18 2Tm ] 7)

9 Wypisz w zeszycie wszystkie cechy Boga opisane w Iz 43 1-5 Powiruenes
odnalezć trzy pl zyrruoty osobowe I dwa moralne

10 Czy masz przyjacroł którzy Ole wiedzą o tym, że Bóg Ich kocha? Przeczytaj
Mt 24 14,28,19 I Dz 1,8 W oparciu o te fragmenty napisz w zeszycie, Jaki masz
obowiązek względem ludzi, którzy nie znają BozeJ miłoset

Ez 18 1-3 I objawia jak wielką miłosetą Bog kocha swój lud Czasem gdy
Ole rozumieją przyczyn trudnoset jakle przezywają, Bóg wyjaśnia, że oczekuje od
Olch posłusznej s/uzby Sąd spada na Olch, by przyciągnąć Ich uwagę I doprowa-
dZIĆ do odnowy oraz uzdrowierua WIęZI z Bogiem Wiersze 31 132 wskazują na
wielkość Bożej rrułosci do Izraela I na Jego nieprzemijające pragnienie zbawierua
narodu

Odrzućcie od Siebie wszystkie swoje przestępstwa ktore popetmhsc,e
przeciwko mmt. I stworzcie sobie nOl1 e serce l nowego ducha' Dlaczego
maCie umierac domu izraelski? Gdyz me mam upodobania w smterct
smtertelntka mowt Wszechmocny Pan Nawroccie Się WięC a zyc bę-
duecie'
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II Wybierz prawdziwe zdania mówiące o tym, co dla nas oznacza Boza rrułośc
I w jaki sposób SIę wyraża Boza miłość

a) wyraza SIę w tym, ze bez względu na to, jak ludzie na Olą reagują, Bóg Ole bę-
dzie zwracał uwagi na Ich grzech

b) wyraża Jego dobroc, rmłosierdzie, cierphwosc I łaskę względem ludzi a aktywnie
wyraza SIę w przebaczeniu grzechu

c) przynosi karę I wyraża SIę w Boze] odmowie dama ludziom Jeszcze jednej szansy
okazania Mu posłuszenstwa

BOZE DZIEŁO STWORZENIA

Cel 3 WybIerz zdania ktore wytasniają Boze dzieła (warcze l ich znaczente d/a nas

Teraz rozwazać będziemy Boże dzieła (I) Jego dztelo stworzenia (2) Jego
suwerenne władanie wszechswratern, w ktorym zawiera Się Jego utrzymywanie
albo zachowanie stworzenia I (3) Jego opatrznosc, ktora doprowadza do wypełrne-
Ola wlecmych celów Po pierwsze prZYJrZYJmy SIę temu co BIblia naucza na temat
stworzenia

Ludzie często wyrozruają srę w historu nie z tego powodu kun sq, ale z powodu
tego, co uczymit Na przykład Maria Skłodowska Cune Ole Jest sławna, poruewaz
nalezala do rodziny królewskiej ale dlatego re Jako fizyk I chemik odkryła rad
I polon

W przeciwienstwie do tego, Najwyższy Byt wszechświata test dla nas tak
wazny z powodu tego kim jest Jednoczesrue Jednak równie wazne Jest dla nas to,
co robi PIerwszym dziełem Boga było srworzenie wszech sw lata (I MOJ I 12)

Uzywając swojej twórczej mocy Bóg powolal do istmerna caly wrdzialny
I rnewrdzralny wszechświat Należą do mego systemy wszechswiata materialnego
(sIonce, księżyc, gwiazdy, planety up ) I wszystkie inne systemy IStOt wraz z IS
totarm duchowymi, oprócz NIego samego Jak to za chwilę zobaczymy, Pismo
Święte wyraznie mówt o dziele stworzenia

Narracja brbhjna podaje senę tworczych dzieł, które wspolrue stanowrąjeden
wielkt proces stworzenia (I MOJ I 12 oraz Ps 31 6) Fakt stworzenia ma znaczcrne
w naszym zyciu z kilku powodów

Swradorność, ze Stwórca wszechswrata istmał przed wszystki n mnym powmną
sprawić, że będzierny zdurruewac Się nad odwieczną Bożą WIelkością I rnajes
tatem, a W porównaniu z Nim dostrzezemy naszą rnałośc
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2 Pan srworzerna ma pełne prawo do swojego srworzerua, powmno ono posłuszme
Go CZCIĆ I służyć Mu

3 W stworzeniu widzimy ogólne objawienie Stworcy Jego mądrość, moc I troskę
O swoje stworzenie (Rz 1,18-20)

4 Biblijne nauczanie na temat stworzenia jest podstawą naszej Wiary, bowiem nie
moghbyśmy rugdy powierzyć siebie ku wiecznemu zbawiemu komus kto miałby
mniejszą moc ruz Stwcrca objawreny w Pisrrue Swręryrn

Nie musimy zasranawrac Się nad tym, dlac.ego Bóg zaplanował l wykonał
wszystkie rzeczy Uczynił to dla swojej chwały (patrz Ps 192, Iz 43 7, 48,11
ObJ 4, II) Ludzie szukają W zyCIU Jedynie szczęsera. a prawdziwe szczęscie OSIą
gamy tylko pragnąc uwrelbrc Boga Zostahsmy do tego celu stworzeni I Jest to
klucz do naszego sZCZęSCI3

MÓJ przyjaciel skarzył SIę kredys, ze Jest nieszczęśhwy, pornewaz nie udało
mu SIę uczynic czegos wielkiego dla Boga Zapytalem go - Czy we wszystkim, co
robisz chcesz uwielbrac Boga? Czy gotów Jesteś pozwohc na wszystko, aby tylko
osiągnąć ten cel? MÓJ przyjacrel USWl3dOlnJI sobie, ze Jego własna ambicja uczy-
nienia czegoś wielkiego dla Boga była dla niego waznym celem w żyCIU Oszukiwał
stebie, ze chce to uczynic dla Boga Jezus powiedział Bo kto by chetal duszę
SWOjq zachov ...ac utraci Ją, a kto by utractt duszę SWOjq d/a mme l ewangeln
zachowają' (Mk 8 35) Zostahsmy stworzeru by przynosić chwalę Bogu

W niektórych spoleczensrwach wszechswiat uwazany Jest za wieczny, a histona
uznawana Jest za meskonczony cykl stwarzania ruszczenia I ponownego stwarza-
nia Jedynym celem czlowreka w takim systemie staje Się uwolnienie od egzysten-
CJI która wypełniona Jest rozpaczą BIblijna koncepcja wszechświata podaje, ze
J1Ia 011 swój początek. (stworzenie wszystkiego) cel (zbawi ern e człowieka przez
Jezusa Chrystusa) I obierrucę zycra wiecznego w Królestwie Bożym Te dwa poglą-
dy przedstawione są pornzej w formie diagramu

KRZYŻ NASZ CEL

POGLĄD CYKLICZNY POGLĄD BIBLIJNY
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12 W zeszycie napisz, Jak te poglądy mają Się do poglądow twoich znajomych Jak
pogląd społeczcnstwa w krorym żyjesz ma Się do poglądu biblijnego?

Boze dzieło stworzerua me ogranicza Się do tego co zrobrł w przeszłoset
J 3 3, 2Kor 5, 17 I Ps 51, 10 stwierdzają, ze Bog oczyszcza serca tych którzy upa
mrętalr Się ze swoich grzechow I przychodzą do Niego w wierze Te fragmenty
Prsma rnowią nam rowrnez ze człowiek zwracający Się do Boga z prosbą o zbawie-
Ole, rodzi Się na nowo l staje Się nowym stworzernem Tak więc Boze dzreło 5tWO
rzerua obejmuje duchowe stworze me ktore następuje gdy człowiek pr zyjrnuje Je-
zusa Chrystusa jako Zbawreiela

13 Zakreśl htery poprzedzające PRA WOZI WE zdania

a Boze dzreło stworzenia Jest ogolnym objawremem Bozych atrybutów
b Stworzenie objawia nam Bożą wieczną wielkosc l majestat oraz naszą małośc

w porowruaruu z Nim
c Boże objawrenie w dziele stworzerna me zachęca Jego stworzenia do zadnej re-

akcj i

d Poznarue Bozej mocy I natury uzyskane przez objawrenie Boga w stwoizeruu
powrnno nas prowadzi c do oddania Mu chwały

e Boze dzieło stworzenia ogranicza Się do wydal zen opisanych w I MOJ l 12

BOZE DZIEŁO SUWERENNEGO WŁADANIA

Cel4 Odmes zasady do zycta codziennego i wybierz własctwq definicję Bozego
suwerennego li ładanso H szechs wtatem

Najwyzszy Stworca wszecbswiata suwerennie panuje nad wszystkim, co stwo-
rzył Co to oznacza? Słowo nGJHY=s::yoznacza' najwyższy rangą albo władzą,
najwyższy W stopniu lub Ja"oSCI" Bog Jest wyzszy ponad wszystko, co IStnieje
Słowo suwerenny oznacza "wolnosc od zewnętrznej kontroli mozhwosc wyko
nywarua tego co SIę chce"

Dlatego Baza suwerenność określa Jego najwyższą władzę nad wszechswia
tem (I Tm 6,15) Jego suwerennosc przejawia SIę w kierowaruu wydarzeniami we
wszechświecie zgodnie z Jego wolą (Ef I, II) PISmo S", ręte Jasno naucza na te
mat suwerennoset Boga (Ijjako nasz Stworca ma prawo nami rządzie (IKrn 29, II
Mt 20, 15, Ez 18 4), (2) On czyni to co chce (Ps 115,3, On 4,34), (3) we wszystkim
co czyni, Jest jakrs cel (Rz 8,28 lz 48 II)
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Pewnego dnia przeczytałem w gazecie o brutalnym morderstwie dokonanym
na pręcioletmej dziewczynce Jak mogło Się to stac, skoro Bógjest naprawdę dobry,
naprawdę suwerenny I ma wszelką moc, by czynie co chce? Dlaczego pozwala,
aby działy Się takie rzeczy? Na te pytania odpowiemy zastanawiając Sięnad roznyrru
aspektami BozeJ suwerennej władzy we wszechśwrecre Boze suwerenne władarue
obejmuje utrzymyw ante maczej zachowanie wszecbswiata oraz opatrznosc
Najpierw zastanowimy SIę nad utrzymywaniem albo zachowaniem wszechświata

Zachowanie wszechświata

Zaden 31chirekt nawet najbardziej inteligentny IHe Jest w stanie zaprojektowac
domu który nigdy 11Iebędzie potrzebował remonlu Zaden ogrodnik nie sadzi
pięknych krzewow bez pózmejszego przycmarua plewienia I podlewania Biblia
naucza nas ze także wszecbswiat potrzebuje utrzymywania, zachowania (Oz 17,28
Hbr 1,3)

Bóg aktywnie zachowuje inaczej troszczy Się o wszechswiat Pismo Swięte
ukazuje nam. ze po dzrele stworzenia Bog konrynuuje swoje dzialarue przez
noszezenie Się o wszystkie rzeczy (Ps 104) Dotyczy lo ludzi I zwierząt (Ps 36,7)
oraz zachowywania ludzi prawych I sprawiedliwych (Prz 2,7-8)

Apostoł Paweł stwrerdził A lbow tern w mm żyjemy l porus:amy Się uestesmy
(DL 17 28) Bog nie byłby suwerenny, gdyby we wszechświecie tstmało lub dzra-
lo Się coś poza Jego wolą I mocą Urywki takre jak Ne 9,6 I Ps 145, 14-16, nau-
czają, że Bag aktywnie uczestniczy w zachowaniu wszystkiego Inne urywki stwrer
dzają, ze Pan zachowuje SWOjlud (5Moj I 30-11, Ps 31 ,21 34 16 18 20, Iz 43,2)

MUSImy uznac ze Boze zachowanie jest korueczne, porneważ wszystko co
Bóg stworzył jest calkowicre zalezne od N lego w swym istrneruu I dzialaruu
Stworzenie me ma SIły samo w sobie by kontynuować rstmerne lstrueje I trwa
dzięki woh Stworzyciela Przez słowo jego mocy całe stworzenie I wszechświat
Jest podtrzymywany (Hbr 1,3)

Podczas, gdy wszystkie rzeczy Istnieją przez stałe sprawowarne Bożej woh,
Bóg obdarzył swoje stworzenie pewnymi właścrwoscrarm potrzebnymi do Ich
urrzyrnarua W swrecie fizycznym Beg działa według fizycznych właściwoser
I praw ktore czasami nazywamy "prawami natury" W swtecre mtelekru działa
przez WłasCIWOSCI lub zdolnoser umysłu, On dał nam zdolnośc rnyslerua, odczuwama
I podejmowania deCYZJI Bog posługuje Się tym wszystkim działając we wszech-
świecre Zachowując swiat Bog nie zakłóca tego, co ustanowił w stworzeniu Po
pr ostu utrzymuje to, co stworzył
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14 (Wybierz włascrwą odpowiedz) Boze zachowanie swojego stworzenia ozna-
cza że

a) ma On ograniczoną moc naprawienia tego, co zostało Zniszczone
b) Jest aktywnie zaangazowany w utrzymywame wszystkich rzeczy
c) każda częsc Jego stworzenia posiada mozhwosc samodzielnego utrzymywania

Się
d) Bóg nadaje właściweser swojemu srworzernu l posługuje Się rymi włascrwościarm

w swoim dziele zachowania wszystkich rzeczy
e) dztęki BozeJ woli wszystkie rzeczy we wszechświecie ciągle trwają
f) Bóg chi oni I llOSZCZySię o swoj lud
g) Bóg zajmuje SIę zachowamern tylko prawych ludzi

Opatrznosc

Cel 5 Odnajdz przykłady celu elementow l skutecznoset Bożej opatrznoset

Innym aspektem Bozego suwerennego władania Jest Jego opatrznosc Idea
opatrznoser zawiera w sobie pojęcie zachowania ale jestjednoczesrue czymś więcej
Oznacza także Bozą zdolnosc do patrzenia w przyszłosc przewrdywarua I pla
nowa ma z wyprvedzernem OdnOSISIę do Bozej zdolnoset wykenema ostateczne
go celu stworzerua ktorym jest ustanowrenie swojego Krolestwa pod panowa-
niem Jezusa Chrystusa Mowi o BozeJ aktywnoset dzręki ktorej zachowuje, troszczy
Się I zarządza wszystkim co stworzył jak to robi - pozostaje tajemnicą, ale są
w Bożej opatrznoset pewne spławy odnoszące Się do nas o których wierny

1 Bógjest osobiścre zaangażowany w świat który stworzył
2 On sprawia, ze wszystko w przyrodzie działa tak jak zaplanował
3 Uzdałma ludzi I zachęca Ich do funkcjonowan la jako odpowiedzialne mo

ralne Jednostki posiadające wolnosc wyboru między dobrem a złem
4 Jesh człowiek postanawia przyjąć zbawieme oferowane przez Boga, On

zapewnia mu życie wieczne w pełru radoset i chwały na jaką stac Jego ma
jestar

Cele opatrznoset

Istnieje klika ce ow Bożego opatrznoserowego władania, ktore wiązą Się z Je
go relacją ze stworzeniem, ktore Go kocha I okazuje Mu posłuszenstwo

I Boze wladarue charakteryzuje SIę troską o nas Wiele fragmentow Prsma
objawia ze Bog włada pragnqc zapewnie szczęscie swojemu ludowi W Ps 84 12
czytamy 'NIe odmawia tego co doble tvm ktorży ZYJąW mewrnnoscI Takie
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fragmenty Jak Oz 14 17 l Rz 8 28 rowruez swiadczą o Bożej chęci zapewnienia
nam szczęścia I dobra

2 Bo:e H ladanie charakteryzuje SIę troską O Intelektualny l moralny roswoj
Jego ludu Boze postępowanie względem Jego ludu w hrstorn obejmowało nau
czarne Ich aby zrozumreh (I) czego Bog od nich wymaga (2) ze Bógjest swięty,
(3) ze grzech Jest dla NIego obrazą I (4) ze Bog oferuje przebaczenie grzechu I po-
Jednanie z sobą W dawnych czasach zezwalał na takle rzeczy Jak rozwod po
nieważ ludzie by" ruedojrzah Czytamy o tym w Mk 10,5 Prawa Starego Testamen
tu l system lewreki były CZęSClą procesu rozwoju Przygotowywały drogę objawie
Ola Baranka Bożego, ktory gładzi grzech swiata Baza opatrznośc w prowadzeniu
swojego ludu do duchowej dojrzałoset ma na celu przygotowanie Ich do tego by
stall Się Jego szczegolną własnesetą

3 Boże wladame ma pr.ede wszystkim na celu Bożą chwalę (Ef 1,11-14)
Wszystkie Boże atrybuty manifestują SIę w Jego władaniu Oznacza to, ze Jego
boska Opatrznosc objawia nam wlascrwosci Jego istoty Na przykład Jego nnłosc
objawia Się w opiece nad stworzeniem, a szczegolme w przygotowaniu odkupienia
pr zez Bożego Syna Jego P' awda objawia Się zarówno w prawach natury jak
Iw wierności w dotrzymywaniu obietruc Słowa Bozego Jego SWlętoSC I spraw ted
hwosc objawrają Się w Jego n1enaWISCI do grzechu Jego moc objawia Się W dziele
stworzenia odkupienia I opatrznoset Jego mqdt osc objawia Się w sposobach, ja
kuru osiąga wykonanie SWOich planow Zauważając wspaniałość naszego Wielkie
go Stworzyciela, oddajemy Mu chwałę I czesć

15 Wybierz wlaściwą defirucję opatrznoser Jest to
a) zachowanie wszystkich l zeczy przez ktoi e Bog daje SWOjemu stworzeniu zdoI

ność do zaspokajama własnych potrzeb bez potrzeby polegania na Nun
b) Boże władanie dzręki ktoremu zachowuje troszczy Się i zarządza stworzeniem

przygotowując Je do swojego wiecznego Krolestwa

16 Połącz cele opatrznoset (po prawej) z Ich opisem (po lewej)

a Bóg dzrala we wszystkim troszcząc SIę o dobro I Chwała Boga
człowieka 2 Intelektualny I morałny

b Bog poucza ludzi o sobie samym I SWOich wy rozwój czlowieka
magamach. aby stali Się Jego szczegolną włas- 3 Szczęście ludzi
nosclą

c Boze objawrenie cech swojej istoty



52 Podwaliny prawdy

Elementy opatrznoset

Jakle są elementy opatrzności? Wielu teologow podaje, że Istnieją trzy aspekty
Bożej opatrznoser Uznają jednak, że pojęera te CZęŚCIOWOSię pokrywają I ze trzy
aspekty Bozego działanta nigdy me dają SIę od siebie oddziehc Są to zochowarne
wspołdztalante I władza

l Zachowanie Omawialiśmy JUz Boże utrzymywanie albo zachowanie wszech-
swiata Jako część Jego suwerennego władania Bóg Jest aktywnie zaangazowany
W zachowanie swojego stworzenia Wszystko, co stworzył Bog, całkowrcre zależy
od Niego Ajednak nadał On swojemu stworzeniu pewne wlascrwosci które poz
walają mu tTOSZCzyCSIę o srebie IMOJ l 24-25 wskazuje na to ze Bog obdarzył
stworzenie pewnymi naturalnymi cechami, które są mu własciwe Kazde stworze-
nie rozwija Się, dojrzewa I rozmnaza Się według swojego rodzaju

2 wspolduatame Termm wspoldualante oznacza zgodę kooperację.' Za-
wiera Się w mm Idea, że zadne dztałame matem albo umysłu nie może nastąpie bez
Bożej aprobaty I ze Jego moc wspołdziala z mocą tych, ktorzy Mu podlegają
W Oz 17,28 I IKor 12 6 apostol Paweł stwierdza ze bez Bozego wspotdnałarna
zadna Siła ani osoba nie moze trwac ani działac W rdzrrny zatem ze Boza moc
wywiera poważny wpływ na Silę człowieka bez ruszczenra lub odbierama czło
wiekowi jego wolnej woh Człowiek posiada, zachowuje l korzysta ze swoich natu
raJnych uprawruen, podczas gdy Bog zapewnia jego umysłowi I ciału naturalne
funkcjonowarue

Muno ze Bog Jest podstawą egzystencj I człowieka nie mozemy powiedzieć
ze cząstka ludzka Jest równa Bożej cząstce I tu znów zauważamy głęboką tajemnicę
Bóg dał człowrekowi naturalne uprawniema ktorych może uzywać w rozróżnia-
mu dobra I zła Gdy owe naturalne uprawnienia używane są w sposób zły, odpowie-
dzialny Jest Jedynie człowiek bowiem Bog me Jest przyczyną złych czynów czlo
Wieka (Jr 44,4 r Jk 1,13-14) Bog wspotdziata v: dziel ach czlowreka obdarzając go
naturalnymi uprawmenranu ale złe wykorzystanie tych uprawmen spowodowane
Jest przez człowieka Przykladem wspołdztałarua Jest histona Jozefa (I MOJ 45,5,
50,20) Wrdzimy IZ mimo, ze bracia Jozefa uzyh swoich naturalnych uprawmen
by dokonac złego czynu, Bog uruewazruł rch dzrałame I wykorzystał Je ku dobre-
mu Bóg zgodził SIę albo zezwolił na Ich działanre ale w rezultacie wykorzystał Je
do ostągmęcia własnego celu

Paweł pisze, ze Bóg "sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej" (Ef l, II)
a także "Rag to według upodobania sprawia w was I chcenie l wykonanie
(Flp 2,13) On udziela nam rozeznam a w życiowych sytuacjach I prowadzi nas
przez swojego Ducha Ostrzega nas przed konsekwencjami upadku I łagodnie nas



Sag - Jego atrybuty 11/0/ a/Ile I dztela 53

napomina A jednak nie drwi sobie z naszej wolnoser. wymuszając na nas swoją
wolę Kiedy oferuje zbawienie, rozpoczyna od pukania do drzwi naszego serca,
aJe to my musimy Je otworzyć (ObJ 3 20) Wtedy dopiero Duch Swięty przychodzi,
aby w nas zamieszkać Ikieruje naszym zyciern tak długo, Jak dlugo poddajemy Się
Jego panowaniu Nasza więz z Nim Jako naszym Panem, opiera Się na naszej mi
łosci do Niego l naszej decyzji podporządkowania Mu życia

3 Władza Odnosi Się do Bozego władania ktore ma na celu OSiągnięcie celu
Jdk.JUZ stwrerdzihśmy Bog włada swiatern fizycznym za pomocą praw które usta-
nowił Natomiast ludzrm włada przez prawa I włascrwosci umysłu oraz przez dzia
lam e Ducha Swiętego Posługuje Się przy tym róznynu rodzajami wpływow, taki
ITI I Jak okohcznoscr, motywacje pouczenie perswazja l przykład Bóg posługuje
Się bezposredrno działaniem Ducha Swiętego by wywierac wpływ na umysł uczu
era I wolę człowieka

Bog włada przynajmniej na cztery sposoby Zrozumienie tego pomoze dostrzec
związek między absolutną, suwerenną wolą dązącą do wykonania Bozego planu
a wolną wolą człowieka
a Czasem Bog me robt ntc by ustrzec człowieka przed tym, co postanowił wyko

nac Nie oznacza to, ze Bóg aprobuje grzech człowieka ale Bóg nie korzysta
ze swojej mocy by człowieka przed tym ustrzec Przykłady znajdujemy W Dz
14,15-161 Ps 81,12 13

b Czasem Bog powstrzymuje ludzi przed popełnieniem grzechu, używając swojego
wpływu Przykłady znajdujemy w IMOJ206 31 24 I Oz 2 6 Psalrmsta modli
Się o taką pomoc w Ps 19 14 "Także od zuchwałych [gr::eehow} ustrzez sługę
swego

c Czasem, dzręki swojemu kleIOH11lC!11U, Bog !ł11lewa::ma dzieła złych ludzi
Iwykorzystuje Je do osrągmęcia dobrych rezultatów Podawahsmy JUz przykład
Jozefa Jego bracia zgrzeszyli, ale Bog wykorzystał ich czyn do uczyniema czegos
dobrego

d I wreszcie, czasem Bog postanawia ag' amc=yc zasięg grzechu I niepraweset
Fragmenty PISma takle jak Jb 1,12 12 6 wskazują na to, ze Bog zakreśla granice
dziaiarua Szatana Pawel w 1Kor 10 13 pisze ze Bog okresla granice prób Ipo-
kus przez Jaki' muszą przechodzi c cht ześcijame

Opatrznosc ukazuje nam Ideę Bozego panowania nad wszystkim w rmłcscr
Miłosc znajduje swoj najwyższy wyraz w słowach apostoła 'A wiemy ze Bog
wspołduala we wszystkim ku dobremu z tynu ktorży Boga tmtują, lo jest z tymi
ktorty według postanowierna Jego ~qpowołam (Rz 8,28)
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17 Połącz elementy opatrzności (po prawej) z odpowiedrum określeniem (po lewej)

a Baza moc współpracuje z srłarm Mu podległy- l Zachowanie
mi, ale chocraz Beg zezwala tym siłom na po- 2 Wspoldzrałanie
dejmowarne własnych decyzji sam nie Jest 3 Władza
twórcą złych uczynków

b Bog włada w celu zrealrzowama własnych pła-
now Oznacza to, ze czasem me czyni me, cza-
sem zapobiega czasem uruewaznia a czasem
ogranicza zasięg działanta zła

c Bóg obdarzył swoje stwoi zeme naturalnymi
wlascrwościarru ktoryrru posługuje Się, by Ich
zabezpieczyć Istnienie wszystkiego co stwo
rzył, zależy tylko od Niego

Skutki opatrznoset

W Jaki sposob Boza opatrznosc wpływa na osobiste doświadczenie? W wielu
fragmentach Prsma Swiętego znajdujemy Boze obietnice powodzenia dla spra
wredliwych (patrz 3MoJ 26 3-13 I 5MoJ 28,1 14) Bog rzeczywiscte błogoslawi
tym, krorzy do Niego należą - Jego błogosławienstwa są ruezlrczone

Ale sprawredliwr zastanawiają SIę często Dlaczego powodzi Się takze nre-
godziwym? Dlaczego me spotyka Ich kara? Psalrmsta odpowiada ze (I) Ich
powodzenie Jest tymczasowe I że (2) Bog w koncu osądzi Ich za ruegodzrwośc
(Ps 3716-22 73,1 28 patrz takze MI3,13-21)

Tak więc gdy ktos pyta ciebie Dlaczego Bog me UkrOCIprzemocy? - możesz
w pełni ufnoścr odpowredzrec - Poczekąj na ostani akt dramatu BOgJUl rozpoczął
realizowanie planu pozbycia Się egoizmu rozpaczy buntu I zepsucia Zaplanował
blogosławrensrwo I powodzenie dla wszystkich ktoi zy Go kochają W tym czasie
Bóg opozrua sąd, aby dac rnegodzrwym rnożhwość upamiętania (Rz 24, 2P 3 9)

Chrześcnarue zadają często Jeszcze tnne pytanie - Dlaczego człowiek wierzący
musi przechodzić przez tak wiele prob jesh Bog sprawuje pełną kontrolę nad
Wszystkimi wydarzeniami w Jego ZYCIU? Biblia rnowi o kilku powodach

Proby przychodzą dla duchowego roZWOJII czlowieka wierzącego
(Ps 94,12 Hbr 12,5-13)

2 Próby mogą być testem przed przygotowaniem do większej słuzby
(IKor 169 Jk 1,2 ł2)
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3 UCISk przynosi chwalę Bogu.jesli będziemy własciwie reagowac (patrz
Jb 1,242)

4 Proby stanowią częsc powalam a Koserola (J 15,18, 16,33, Dz 1422
IP412-19)

WIedząc ze czasem Bog aktywnie mterwernuje w sprawy ludzi, mamy pew-
ność że mozemy wywrzeć wpływ na zycie ludzi poprzez naszą modlitwę Maj
zesz wstawiał Się przed Bogiem I Izrael został ocalony od zagłady Eliasz modlił
sie I cały dwor królewsk został poruszony W Starym I NoW) m Testamencie
czytamy o Bozych mteiwencjach w wym] ..u modlitwy ludzi Bog czym czasem
pewne rzeczy w odpowiedz: na modlitwę Inne rzeczy czym bez niczyjej modlit-
wy Czasem postępuje Jakby wbi ew naszej rnodhtwie poruewaz Jest suwerenny
On działa dla wykonania wyższego dobra Henry C Tłuessen podsumowuje to
stwierdzając Jeslt rue mad/finy Się o rscczy ktos e możemy otrzytnac przez mad
tuwę me oSiągniemy Ich Jesb Bog chce uc=ymc pewne r::ec::y o ktore mkt Się me
modli uc::ymJe bez modinwy Jesti modlimy Się o '=ec=yspr::.eezne z Jego wolą,
On Ich nam odmawia Wsdznny zatem ze istnieje pełna harmonia między Jego
celami l opatrznosetą a wolnosetą człowteka ' (1979r s 129)

Tak więc, Jak JUz w rdziehsmy, chrzescijanre czasarm Cierpią, poruewaz ZYJą
w ruegodzrwyrn swrecre Beg ktory sprawuje kontrolę nie zaw .ze powstrzymuje
ruegodziwych ludzi przed złymi uczynkami Chrześcijarue, Jak rowruez I Ole
chrzescijarue, mogą eterpiec Z powodu wypadków lub meostroznosci Bog zwykle
nie mgeruje W naturalne fizyczne prawa albo w naszą wolnosc wyboru Zyjerny
w ŚWIeCie w ktorym kazdy moze ulec wypadkowi I umrzeć Naszym celem Ole jest
wykonarne naszych ambrcji życiowych. ale raczej prowadzenie zycia przynoszące
go chwałę Bogu Baza nulosc względem nas mgdy Się nie zmienia Bog obiecał
nam, ze Jeśli Go kochamy lo On będzie we wszystkim działał dla nas Lego dobra
Vv iedząc o tym mozemy powiel zyc Siebie naszemu suwerennemu Bogu ufając ze
pewnego dnia poznamy przyczyny pewnych wydarzen, na które On zezwala, ktore
deterrrunuje albo ktorym zapobiega

18 Odpowiedz własnym: słowami na pytanie postawione w CZęSCI omawiającej
B ze suwerenne władanie Ja" Bog mogł dopuscrc do zamordowama mewinnego
dzrecka?" Odpowiedz zapisz w zeszycie

19 Przeczytaj podane nizej fragmenty Pisrna Swrętego WPISZ I obok zdania, kto
re Jest przykładem Bozej opatrznośct względem ludzi WpISZ 2 .jeslijest to przykład
ludzkiego wyboru w ktory Bog me rnterweruował

a Sd7 1),16 19 Dostarczenie wody spragnionemu Samsonowi
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b Dz 24,24-26 I ehks odkłada na pózmej decyzję przyjęcia ewangelu
c Dn 2, I ()-23 Objawrenie. które otrzymał Daniel
d IMaj 22,13 Baran, który UWIkłał SIę W krzakach
e Sdz I 1,30-36 Jefte składa Bogu ruerozwazne slubowarue

20 WYJasnIJ Boze suwerenne I opatrznoserowe władanie w każdym podanym rużej
przypadku OprZYJ swoją odpowiedz na regułach poznanych W czasie Iekcj I
Odpowiedzi WpISZdo zeszytu
a Jan był kaznodzieją pracującym Wtrudnej dztelrucy gdzie działały gangi Wiernie

sprawował swoją sluzbę do chwih snuerci na skutek pobiera przez członków
gangu Jego śnuerć wstrząsnęła całą dzielnicą W rezultacie Jego pr zykładu Wiele
młodych ludzi z ulicy przyszło do poznam a Chrystusa

b Robert urnterał na raka, ale po modhtwie przyjacioł został W cudowny sposób
uzdrowiony

C Jakub razem Z przyjacrółrm wspinał SIę na niebezpieczny stok gary I złamał no
gę na skutek upadku

d SImone została -aatakowana I pobita w drodze z kosetola do domu Po tym dos-
wiadczemu Jeszcze więcej zaczęła swradczyc o Chrystusie

e Rajmund, utalentowany chłopiec wybiegł sprzed restauracji na ulicę wprost
pod rozpędzony samochod I zginął na miejscu

f Henryk zyje tylko dla SIebie I nieUCZCIWIeprowdzi swoj biznes Ajednak powo-
dZI mu Się we wszystkim

g MISjonarz łapie gumę W drodze na lotrusko I spózrua SIę na samolot Pózruej
dowiaduje Się, że samolot SIę rozbił l nikt Się Ole uratował
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Pytama kontrolne
PRAWDA-FAŁSZ Urmesc literę P przed kazdym prawdziwym zdaniem I literę
F przed każdym rueprawdziwym zdaniem

SWlętOSĆ Jest tą cechą Boga, ktora wyraza Jego doskonałość

2 Poruewaz Bog jest rneskonczerue swięty, a człowiek Jest grzeszny, relacja
rmędzy rurm Jest bezosobowa

3 Chociaż Boża swiętosc domaga Się oddzielenia od tego, co grzeszne, Bog
w swojej lasce I rrułosrerdzru przygotował plan przywrocenta spolecz-
nosci przez przygotowanie ofiary

4 Boża rrulosc najlepiej wyraza Się w tym, co Bog rnowi

5 Wartość miłoset najlepiej sprawdza Się w czynach, tzn czyny wyrazają rrułosc

6 Jesh ktos prawdzrwre kocha Boga, będzie to okazywał przez posluszenstwo

7 Stworzenie Jako dzieło Boga ma znaczenie jedynie dłatego, że ukazuje mąjes-
tat Bozej mocy Nie wymaga zadnej reakcji od stworzenia

8 Boze suwerenne wladarue oznacza ze Bog wolny Jest od zewnętrznej kontroli
l moze robie to, co chce

9 Kredy mówimy o Bozym dziele zachowania wszechswiata rozumiemy przez
to ze Jest aktywnie zaangazowany w opiekowanie Się tym, co stworzył

10 Opatr ..WOSĆ mówi o Bozej zdolnoser wcześniejszego widzenia wszystkiego
1 kierowania stwórzenrem w celu ostągnręcia ostatecznego planu Jakim jest
ustanowrenie Królestwa pod panowaniem Jezusa Chrystusa

11 Boza władza to pojęcie rnowiące o tym, ze czasem Bóg ogranicza zasięg
grzechu I megodziwoser oraz ogratucza proby, przez które muszą przechodzić
chrześcijarue

12 Modlitwajest czynnoscią, ktora zbhza nas do Boga, me rnoze jednak wpłynąc
na Jego dzrałame

13 Chociaz Bog ustanowił naturalne prawa Idal ludziorn wołnosc wyboru.jednak
posługuje Się num aby osiągnąc swoj cel

14 Baza opatrznosc obejmuje zasadę, ze chrześcijame muszą cierpieć w tym
SW recie, podczas gdy grzeszni ludzie mogą spodziewac Się powodzenia
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Odpowiedzi na pytania nauczające

tO W podanych fiagmentach Pisma Swiętego Jezus nakazał SWOIm uczniom za-
rneśc nowinę o Bozej rrułośct I zbawieniu kazdemu stworzeniu Beg wybrał
nas, abysmy opowiedzieli mnym o Jego rmłosci

a ŚWięty b oddzreleru c Jak okropny Jest grzech

II b) wyraza Jego dobroć, rrnłosierdzre, cierphwosc I łaskę względem ludzi,
a aktywnie wyraza Się w przebaczeniu grzechu

2 c) naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa

12 Odpowiedź własna (W wielu społeczenstwach istnieje wielka niepewność dory
cząca stworzenia sensu ZYCl3 śmierci l sądu Zaden pogląd Ole Jest tak logiczny
I pocieszający, Jak pogląd brbhjny )

3 Twoja odpowiedz powinna byc podobna do następującej Bog wymaga ode
mnie bym był swręty On chce bym dzrehł Jego świętosć

13 a Prawdziwe b Prawdziwe c Fałszywe d Prawdziwe e Fałszywe (Jego dzieło
stworzenia kontynuowane Jest w duchowym stworzeniu ktore następuje
w chwih przyjęcia przez człowieka Jezusa Chrystusa Jako Zbawrcrela )

4 Twoja odpowiedz powinna bizrrueć Samarytan m, pomewazjedyrne on postąpił
własciwre Zastosowal w praktyce swoje ideały

14 Odpowredzi b) d) e) I f) są poprawne

5 b) sprawredhwi w naszych wymagam ach - będziemy nagradzac Je gdy są po-
słuszne a kat ać gdy są nieposłuszne

15 b) Boże władanie, dzrękr ktor emu zachowuje troszczy SIę l zarządza stworze-
niem przygotowując Je do swojego wiecznego Królestwa

6 a c, e I f są prawdziwe

16 a 3 Szczęście ludzi
b 2 Intelektualny I moralny rozwój człowieka
c I Chwała Boga

7 Bóg okazal rrułosc do SWOjego ludu przez to, że coś mu dal

17 a 2) Współdziałame b 3) Władza c I) Zachowanie

8 Naszą milość do Boga okazujemy pr zez posłuszenstwo Bogu I mrłość względem
innych ludzi (Widzimy wyrazu re że miłosc Jest aktywną siłą)
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18 Odpowiedz własna Wskazalbym na to ze Bog dał człowiekowt wolnośc wybo
ru, dlatego niektórzy wybierają grzech Gdy to SIę dzieje cierpią me tylko me
gOdZIWI, ale I mewmrn Biblia naucza nas, ze ruegodziwi zostaną w koneu osą
dzeru I ukarani przez Boga za zło ktorego Się dopuszczają

') Wiersz I - mądrosc I wszechmoc (przymioty naturalne) oraz miłość (atrybut
moralny)

Wiersz 2 - wszechmoc l wszechobecnosc (przymioty osobowe) oraz rrnłosc
(atrybut moralny)

Wiersz 3 - SWlętOSC(atrybut moralny)

WIersz 4 - rrułosć (atrybut moralny)

19 a I) Opatrznosc Boza

b 2) Wybor człowieka

c l ) Opatrznosc Boza

20 Przykład a obrazuje dwie zasady Cierpienie moze byc wyrukrem prowadzenia
życia dla Boga Wzłym swrecie, czasem Bog wykorzystuje działarue złych ludzi,
by osiągnąc dobre rezultaty Przykład b tiustruje zasadę, ze Bóg czasami czym
pewne rzeczy w odpowredzi na modlitwę I aby przymesć sobie chwałę Przy-
kłady c l e ukazują, ze wszyscy ludzie podlegają naturalnym prawom 1 niebez
pieczenstworn życia Przykład f ukazuje, ze nawet mechrzescijame korzystają
z Bozej łaski Jeshjednak Henryk me odda SWOjego życia Bogu, spędzi wiecz-
ność oddzielony od Boga I zostame osądzony za zle czyny Przykład g Ilustruje
prawdę, ze czasem gdy me spełniają SIę nasze plany, Bóg wykorzystuje oko
liczności dla naszego dobra

d I)Opatrznośc Boza

e 2) Wybor czlow ieka


