
Czy Jezus
Chrystus znał

Boży plan?

Jezus Chrystus to Syn [loży.
Na drzwiach zakładu stolarskiego widnieje tablica

"Otwarte". Jest to rodzinne przedsiębiorstwo prowadzone
przez ojca i jego syna. który jest uczniem. Zakład ma dobrą
opinię, ponieważ stolarz i syn dokladnie wykonują meble wy-
brane przez klientów.

Uczeń jest zdyscyplinowany i bardzo obiecujący. Jedy-
nymjcgo ograniczeniem wydaje się być młodość. To. co robi,
robi właściwie, chociaż jeszcze wiele ma się nauczyć. UCZCll

ten ma dobrą opinię, ponieważ wkłada w pracę całą swoją
energię. Gdy innych pociąga grzech, syn stolarza stara się
czynić to, co właściwie, a wynika to z jego wewnętrznej
postawy.

Czy ten opis mógłby odnosić się do Chrystusa jako
młodzieńca?

Oczywiście to ja wymyśliłem, ponieważ niewiele wiemy
o Jego młodości. Jedno jest jednak pewne: jego dzieciństwo
i młodość są faktami i zawierają się w określonej rzeczy-
wistości.

Gdy Syn Boży stal się człowiekiem, podda I się ogra-
niczeniom życia ziemskiego. W dzieciństwie. życie Jego



znalazlo się w niebezpieczeństwie. rodzice Jego musieli
uciekać z miejsca zamieszkania, aby Go ochronić. Chociaż
był odwiecznym Synem Bożym. Ilerod chciał Go zabić. Jako
Syn Boży - Chrystus z pewnością znal plan wieczności. Lecz,
gdy stal się człowiekiem, doświadczal tego. czego doświadcza
każdy człowiek i uczył się komunikowania z Bogiem przez
modlitwę.

Gdy poznajemy Jego życie. uczymy się, co to znaczy
poznać i realizować Boży plan.

W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, że:

Chrystus uczył się przez ograniczenia.
Chrystus uczył się w okresie dorastania.
Chrystus uczył się poprzez modlitwę.
Chrystus uczył się poprzez doświadczenia.

Ta lekcja pomoże ci...

* Wyjaśnić. jak Chrystus poznawał Boży plan i postępował
według niego.

* Podać sposoby i możliwości naśladowania Jego przykładu.
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CIIRYSTUS UCZYł~SIĘ POPRZEZ OGRA-
NICZENIA

Cel I. Rozpozna". c:eRo nauczy! się Chr)'SIIIS przez Swoje
ograniczenia.

Chrystus podlegal ograniczeniom. Bóg Stworzyciel
(Jan I: 3) ograniczył Siebie do ziemskiego ciała, które Sam
stworzył! On z własnej woli ograniczyi Swą boską obecność,
wiedzę i moc. Zgodził się przejść przez doświadczenia.
którym podlega w życiu człowiek.

Poznał ograniczenia i niepokoje dzieciństwa. musiał być
posłuszny rodzicom. Jego dzieciństwo przebiegało lak samo,
jak wczesny okres życia innych ludzi. Bez wątpienia. od
wczesnych lat Jezus podlegal dyscyplinie. Gdy dorastal.
stopniowo znikały ograniczenia związane z dzieciństwem.

Zrezygnował z pozycji całkowitej równości z Ojcem
i przyjął pozycję pełnego posłuszeństwa (Filipian 2: (, - 8).
Nie robił tej:o, co chciał. lecz to. czego chcial Ojciec
(Jan 5: 19. 30). Doświadczył w swoim życiu, że człowiek
poddany jest różnorodnym presjom. Naturalnie (niegrzesz-
ne) pragnienia mogły dyktować jedno, jednak wola Ojca
prowadzi la Go do odmiennego postępowania.

W czasie kuszenia przez szatana, jako człowiek odczu-
wal ludzkie słabości. Byl jednak świadomy. że wybrana przez
Niego droga zobowiązuje Go. aby nic zamieniać kamieni
w chleb. ponieważ to nic bylo wolą Ojca Niebieskiego
[Łukasz 4: 14). Co za przeżycie dla Stwórcy życia'
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ZADANIE DLA CIEBIE

1 Wybierz prawidłowe uzupełnienie zdania:
Chrystus dobrowolnie ograniczył Siebie tak. aby mógł
dzielić nasze doświadczenia
a) grzechu.
h) niepowodzenia.
c) człowieczeństwa.

CHRYSTUS UCZYł. SIt<;W OKRESIE DO-
RASTANIA

Cel 2, Zonoznaj się : wnioskami dotvczacvmi woli Bożej
lI~l'citL"!,lIil(I,l'111 i z biblijnych ornsow dziccinstwa ("U:\'S-

f liSa.

Chryslu",; w/.rastal \\ poznaniu i zrozumieniu. Biblia
p()d~l.iekilka S/CIi..'~l')ln: ch d/il'dzin Jego iycia. \\' których In
miało miejsce,

\\" Lukasza ~: ·Hl przedstawione jest Jego życie mło-
dzit..'11C/.L.Było to oC/ywistc. że SP()czy\va na Nim laska Boża.
ponieważ Hiblia podkreśla. że we wczesnym wieku byl pełen
mądrości. Jednak nie czynił cudów. dopóki nie rozpoczął
Swej działalności w Galilei (Jan 2: I I).

\V wieku d« unastu lat Jezus zostal wzięty przez rodzi-
ców do świątyni na święto Paschy (Lukasz 2: 41 - 42).
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w społeczeństwie żydowskim osiągnął On wiek. kiedy
\\' sprawach religijnych mógł być uważany za doroslego.
Jednak wciąż był poddany Swoim rodzicom.

Może w tym czasie Jezus odczuwał rodzaj próby. której
także doświadczamy, gdy dorastamy. Często pada wówczas
pytanie: kiedy człowiek ma prawo samodzielnego decy-
dowania o swoim życiu i brania odpowiedzialności za S\VC

decyzje?

Chrystus musiał przejawiać niczwykłą świadomość du-
chową, być może przerastającą Jego wiek. Musiało to 11OWO-

dować w Jego życiu niezwykłe napięcie. Pragnął pozostać
w świątyni. chociaż wciąż jeszcze był poddany rodzicom
(Łukasz 2: 43 - 51).

t-·-------ZADANIE DLACIEBIE

2 Przeczytaj Łukasz 2: 41 - 51. W opisanym przypadku
swoim zachowaniem Jezus pokazał. że:

a) może podejmować decyzje sam. ponieważ nikt nie
sprawuje nad nim władzy.

h) jest ograniczony władz<\ rodzicielską a jednak może
doskonale służyć Bogu.

c) nic musi postępować zgodnie z radami i kierownic-
lwem rodziców.
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Interesujące jest. żt: w Lukasza 2: 40 czytamy, iż Chrystus
był pdelllllądrości. a w Lukasza 2: 52, że nabierał mądrości.
Na podstawie tego wydaje się, że nawet mądrość, jako dar.
związana jest ze stopniem dojrzałości i rozwoju człowieka.
Mądrość. która napclniala Chrystusa jako dziecko, musiała
rozwinąć się wraz z Jego rozwojem umysłowym. a nawet
duchowym.

\V tym czasie. bez wątpienia, Chrystus dowiedział się
czegoś o planie Bożym lub woli Bożej wobec Niego. Gdy
zaczął rozumieć swoje Synostwo Boże, odczuwał. że Jego
miejsce jest w świątyni. Jednakże wiedział, że wola Boża
obejmowala także Marię i Józefa oraz konieczność Jego
poddaństwa, aby się uczyć. Jezus nie widział jeszcze calego
obrazu swego powolania. lecz reagował w sposób dwu-
nastolatka. Proces Jego uczenia si~ nic był jeszcze zakończo-
ny. Chrystus nie byl jeszcze przygotowany do podjęcia Swej
publicznej dzialalunści.

Tak jak i my' wzrastamv w zrozumieniu faktów. tak też
dorastał Chrystus. Zrozumial wcześnie Swe powolanie i do-
rastal do jego zrozumienia.

111111
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t-··~---ZADANIE DLA CIEBIE

3 Zakreśl literę przed wnioskiem dotyczącym wuli Bożej.
jaki można wyciągnąć I biblijnego opisu dzieciństwa
Jezusa li LUKasza 2: 39 - 51.
a) Czlowick. którv widzi wolę Bożą. stule powinien

wzrastać \\1 zrnzumicniu jej.
b) Czlowick nic może realizować woli Boicj i byćjedno-

cześnie poddanym ograniczeniom.
c) Mądrość, którą daje: Bóg. odnośnie Swo.il'j woli. nic

jest związana z rozwojem CI: dojrzałością

ClllłYSTlJS UCZY L SII~ POPRZEZ ;\1(1)-
LITWI~

Cd ,1. Wska=. e:l'go lU1l1C:.\"/(','1- sil( z modli/wy Chrvst usa.

Chrystus LIC/.: I się. nic ': 11\0 \\ procesic dorastania. !cI.:'Z

także popr/cl. modlitwy. Modlitwa hyla kgll świadomym
komunikowaniem <.;il.,' I Ojcem. Biblia nic mówi nic n Jego
zwyczaju 1l111dICIlI,1 "i~'\\' latach mlodości (dn wieku trzy-
dzicstu I:n) .. lcdnak I llllltlliIL'\\ IlL'g{)i.~cia \\ (/a~iL' .kgn 11"/y-

IL·llliL'.id/iablllllścl ·)(l/ ...·il)\ \\\\\111 Jn\\ ilO Il'h~ll, 11\\\:

rozwinit;ly wczcśurcj, C/I.:gn nlOgl sit; dowiedzieć Jezus
o planie Bożym poprzez modlitwę?
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Dyscyplina

Chrystus podda I się dyscyplinie modlitwy. która nic jest
łatwym ćwiczeniem. Podczas niej często pojawiają się. prze-
szkody wynikające z pragnień ciala. \V istocie zwycięstwa
duchowe. przychodzące poprzez walk, w duchu są odnoszone
za CCIl~ opanowania iwyrzeczeń. Nasze ciało zwykle usiłuje
unikać uczestnictwa \\' wyczerpującej walce. Zasada ta jest
wyraźnie przedstawiona w modlitewnej walce Chrystusa
w Getscmanc. Widzimy Go tam w trakcie wyczerpującego
procesu poddawania się niczmiennej woli Ojca. Chrystus 1110-

dlił sic tam: "q/CI.' 1}/(~i,ji.'.,:1iIJ/O:J1t1. niech mnie len kielich
ntinie " (Mateusz 26:,~9) . Jego wołanie było głosem człowieka
poznającego drogi Bo/c. \V trakcie napięcia. towarzyszącego
lej modlitwie. Jego ludzkie ciało osiągnęło punkt wyczerpania
i pokryło się krwawym polem (Łukasz 22: 44).

j~~~~'"

'Ił,.))YJ~, ','~ ------- ZADANIE DLA CIEBIE

4 Przeczytaj Malcusza 26: -10 - -I l, Uzupełnij zdanie:
Uczniowie nie modlili się, ponieważ
al nic byli pewni. jak majq się modlić,
b) nic odczuwali pragnienia modlitwy w tym czasie.
c) pozwolili. ahy rządziły nimi ich cielesne pragnienia.
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Ciało ludzkie zawsze szuka komfortu fizycznego. Prag-
nienia ciała przeszkadzają w modlitwie i wstawiennictwie.
Chrystus dobrze znal tę prawdę, Jego ludzka natura była dos-
konała i nic została skażona grzechem Adama.

Zależność

W czasie modlitwy Chrystus nauczył się polegać na
Ojcu. Każdy nowy kierunek Jego działalności poprzedzony
był długą modlitwą. Gdy wybiera! Swoich dwunastu ucz-
niów, spędzi! noc na modlitwie. Chociaż nie znamy słów tej
modlitwy, widzimy, że następnego dnia wykazał zdecy-
dowanie, gdy powoływał dwunastu, których wybrał (Łukasz
6: 12 - 16).

Znanajest modlitwa, którą kierował do Ojca, gdy zbliżal
się czas Jego cierpienia i śmierci (Jan 17). Widzimy w niej
wielkość Jego osobistego związku z Ojcem. Modlitwa Jezusa
była tak oczywista. tak osobista. że możemy w niej zoba-
czyć Ojca. Chrystus przypomniał Ojcu o ich związku i o tym,
jak ufa tym, których da! Mu Ojciec. Była to modlitwa, wy-
rażająca całkowite zaufanie do Ojca.
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Skuteczne porozumiewanie się

Chrystus wicdział. że modlitwa jest skutecznym i wys-
tarczającym sposobem porozumiewania się z Bogiem. Często
w czasie Jego modl itwy III ialy miejsce ważne zdarzenia. Gdy
byl chrzczony w wodzie. modlił się i wówczas Duch Święty
zstąpił na Niego w postaci gołębicy (Łukasz o: 21 - 22).
Strofował swoich uczniów za to, że mało się modlą, gdy nic
mogli uwolnić młodego chlopca od złego ducha. który go
dręczył (Marek 9: 19. 28 - 29). Powiedział, że zwycięstwo
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przychodzi przez modlitwę. Moc Jezusa świadczy o wartości
Jego modlitw.

Chrystus modlił się przy wskrzeszaniu Lazarza (Jan
11: 38 - 44 l. Nieustannie w modlitwie szukał On mocy
i wskazówki Ojca.

t:-------ZADANIE DLA CIEBIE

S Poznaliśmy trzy wartości, które poznał Chrystus dzięki
modlitwie. Pomyśl, czego ty nauczyleś się przez mod-
litwę. W swoim notatniku napisz krótki opis przeżyć
doznanych lub wskaż. czego jeszcze musisz się nauczyć:
a Dyscypliny.
b Zależności
c Skutecznego porozumiewania się.

CHRYSTUS UCZYł" SIĘ POPRZEZ DOS-
WIADCZENIA

Cel 4. Wybierz opisy tego. czego nauczył się Chrystus po-
przez doswiadczenie.

Chrystus uczył się poprzez doświadczenie. Inny rodzaj
wiedzy posiada ten, kto czegoś doświadczyl, niż ten, który
posiada znajomość sprawy tylko przez intelektualną wiedzę.

Świętość Boga charakteryzuje się oddzieleniem. Chrys-
tus, jako Syn Boży, nienawidził grzechu ale milował ludzi.
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Jego celem było dzielenie doświadczeń ludzkich przy rów-
noczesnym zachowaniu świętości.

Czego mógł się nauczyć Chrystus poprzez doświad-
czenic. gdy stal się człowiekiem?

Zwycięstwo nad pokusą

Dzięki Swoim doświadczeniom Chrystus nauczy I się
walki z pokusami. Pokusa nic była czymś, co obserwował.
Była to moc. której presję odczuwał, zmuszała Go do czy-
nienia zla. Przypatrzmy się, jak doświadczał pokusy na
pustyni (Łukasz 4: I - 13).

Duch zawiódł Chrystusa na pustynię, gdzie przez czter-
dzieści dni nie miał On żadnego pożywienia. \V tym czasie
stawił czoła różnym pokusom szatana. Do czasu, gdy stawił
czoła trzem pokusom odnotowanym w Biblii (które były
prawdopodobnie ostatnimi i ostatecznymi) cierpiał głód,
zmęczenie i fizyczną słabość. Czul Swe ograniczenia. Niek-
tóre czyny. do których był kuszony, nie wydająsię szczególnie
zlc, jak na przykład przemienienie kamieni w chleb.

Cala nadzieja świata na wieczność zależała od tego. czy
Chrystus będzie w stanie postępować zgodnie z wolą Ojca,
pomimo głodu, zmęczenia, wyczerpania i innych trudnych
okoliczności. Ten rodzaj doświadczonego konfliktu byl do-
wodem przeżycia pokusy.

Porównaj zwycięstwo Chrystusa z porażkami innych.
Ezaw polował kilka godzin i nie mógł się oprzeć zapachowi
zupy Jakuba (I Mojżeszowa. 25: 27 - 34). Lud Izraela byI na
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pustyni zaledwie kilka dni. gdy przyszla pokusa i chciał
wrócić do Egiptu. aby tylko mieć dostęp do żywności takiej.
jaką spożywał dawniej (I Możeszowa. 16: I -]).

Jezus liczył się poprzez doświadczenie. Poznal kruchość
ziemskiego ciała i umysłu. Poznał także. że Słowo ma \vys-
tarczającą moc, aby pokonać pokusę. Miał współczucie dla
słabości. lecz nie miał pobłażliwości dla grzechu ( l Ie-
brąjczyków 4: 15).

ł-·---- ZADANIE DLA CIEBIE

6 Doświadczenie przeżytych przez Chrystusa pokus
ukazuje nam, że:
a) pokusy przychodzą. gdy jesteśmy zbyt słabi. aby je

pokonać.
h) On nie stawiał czoła pokusom w taki sam sposób,

jak my.
c) możliwe jest zwyciężenie pokus. nawet gdy jesteśmy

słabi i wyczerpani. wówczas gdy właściwie posłu-
gujemy się Słowem Bożym.

POSIUSlCiist\\'o

Poprzez doświadczenie cierpienia Chrystus nauczył się
POShISZCIlstwa. Gdy przebywa! w niebie. posłuszeństwo Ojcu
było dla Niego naturalne. Zupełnie inną wagę ma poslu-
szeństwo człowieka na ziemi. Posluszeństwo człowieka po-
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lega na poddaniu się Bogu. nawet gdy wszystkie siły
naturalnego świata i siły upadłego stworzenia oraz cała moc
szatana są przeciwko temu.

Ten rodzaj posłuszeństwa prowadzi nas przez cierpienie
(Hebrajczyków 5: 8). Nic ma innego sposobu. Nie jest lo
błędna interpretacja Biblii. gdy mówimy. że Chrystus musiał
stać się człowiekiem, aby poznać to. co przeżywa człowiek.
On byl posłusznym i my powinniśmy żyć w posłuszeństwie.

Czy jakiekolwiek znaczenie mógł mieć sprzeciw wobec
Wszechmogącego? Czy mogla coś znaczyć śmierć dla źró-
dla Życia? Czy mógl coś znaczyć ból dla Jahwe - Lekarza?
Co mogla znaczyć jakakolwiek potrzeba dla Tego. którego
możliwości są nieograniczone? Czy można zmierzyć. jaki
wpływ na poziom morza ma szklanka wody zaczerpnięta
z oceanu?

Chrystus wcielając się w człowieka sam przeżył ogra-
niczenia. Jako człowiek nauczył się być posłusznym woli
Bożej.

~~.";-. ZADANIE DLA CIEBIE

7 Poprzcz Swoje doświadczenie cierpienia Chrystus na-
uczył się posłuszeństwa, ponieważ:
a) nic znal przedtem cierpienia ani bólu.
b) czynil wolę Bożąjako człowiek, a nie jako Syn Boży

\\' niebie.
c) nie podlegał woli Ojca. zanim nie stał się człowiekiem.
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8 Poznaliśmy kilka sposobów liczenia się i wykonywania
przez Chrystusa, Bożego planu. Przeczytaj każde zdanic
opisujące jeden z tych sposobów. Następnic w swoim
notatniku uzupclnij następujące zdania opisując, jak
możesz postępować w swoim życiu zgodnie z Jego przy-
kładem.
a Chrystus wykonywał doskonale wolę Bożą, pomimo

ograniczeń, które były częścią Jcgo ludzkich przeżyć.
Aloge czynić wolę Boźi; pomimo ograniczeń. ktor« są
częscu, moich przeżyć .. .tuzupelni] lo \t' swoim notat-
niku).

h Chrystus pOlna I wolę Bożą poprzez oliarę modlitwy.
A1o}!.l/. poznać wole Bożą poprze: ofian; modlitwy
/ll'oeo ... (uzupełni] to).

c Chrystus wypełniał wolę Bożą pomimo pokus, gło-
du. zmęczenia. bólu czy cierpienia. Afogę wypelniać
wolI./. Bożą pomimo następujocvch rodzajow kuszenia,
g/ol/u, zmęczeniu, bólu czy cierpienia: ... (11::/1-
pelni] /(1).

Chrystus był Synem Bożym. zanim przyszedlna ziemię.
Wiedział o wszystkich doświadczeniach i ograniczeniach.
zanim przyszedł jako człowiek. On przeszcdł tą drogę przcd
nami i pozostal zwycięzcą. Jaki wspanialy przykład' Jaka
zachęta! On poznal i wypclnil doskonale plan Boży.

Chrystus - Syn Boi.y wrócil do nieba, aby być naszym
najwyższym kuplanem i reprezentuje nas przed Ojcem
(Hebrajczyków 12: 2).
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.I~,
;I;t'f?'
l~,:1., --- SI'RA WDŹ SWOJE ODł'OWIEDZI

5 Twoje odpowiedzi. Czy widzisz jakieś reguly w życiu
modlitewnym Chrystusa. które mógłbyś zastosować,
aby pomogły ci poznać i wypełnić plan Boży?

I c) ludzkość.

6 c) możemy pokonać pokusy używając wlaściwic Słowa
Bożego.

d) można pokonać pokusy. nawet gdy jesteśmy słabi
lub wyczerpani.

2 h) ograniczony był władzą rodzicielską. ajednak mógł
doskonałe służyć Bogu.

7 b) czynił wołę Bożąjako człowiek. niejako Syn Boży
w niebie.

3 a) Człowiek. który widzi wolę Bożą, stałe powinien
wzrastać w zrozumieniu jej.

8 Twoje odpowiedzi. Mam nadzieję, że umiałeś dostrzec
kilka sposobów, jak możesz naśladować przykład
Chrystusa w swoim życiu.

4 c) pozwolili, aby rządziły nimi ich pragnienia cielesne.




