
Grzech

Wyobraź sobie, że twój przyjaciel dał ci pałac pełen
wspaniałości. Wszystko jest twoje, możesz tego używać
i cieszyć się tym. Mial tylko jedną prośbę: "Proszę, nie skacz
z wieży, bo się zabijesz."

Potem do pałacu przychodzi twój wróg. Mówi: "Dlaczego
on ci powiedzial, żebyś nie skakał? Dalej, skacz' Będziesz się
czul wspaniale! Zobaczysz jakie to wspaniałe uczucie, kiedy
się lata. Zobaczysz swój pałac z zupełnie innej perspektywy.
Nie martw się o to, co będzie, gdy spadniesz na ziemię;
pomyśl o nowych rzeczach, których doświadczysz, gdy
będziesz leciał na dół.

Czy pobiegłbyś na szczyt wieży i skoczył? Oczywiście,
nie. Byłoby to niezwykle glupie zaufać nieprzyjacielowi
i zrobić to, co zaproponował.

Adam i Ewa doświadczyli czegoś podobnego. Bóg
umieścił ich w pięknym ogrodzie. Sprawił, że panowali nad
wszystkim Pozwolił im jeść ze wszystkich drzew z wyjątkiem
jednego. Potem przyszedł nieprzyjaciel, szatan, który
powiedział im, żeby mimo wszystko zjedli owoce tego
drzewa. Zapewnił, że nie stanie im się krzywda. Adam i Ewa



zaufali jego słowom, zamiast ufać temu, co powiedział Bóg.
Jaka głupota'

Jak uczyliśmy się w poprzedniej lekcji, człowiek został
stworzony jako doskonały, ałe przez nieposłuszeństwo
w jego życiu pojawił się grzech. Jak możemy zdefiniować
grzech? Co przyniósł Adam na świat? Co jest karą za grzech?
Czy istnieje możliwość ucieczki od grzechu? Wersety z Biblii,
przytoczone w tej lekcji, dadzą nam odpowiedź.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Definicja grzechu.
Pochodzcnlc grzechu.
Rozwiązanie problemu grzechu.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać naturę i konsekwencje grzechu .
• Docenić dzieło Chrystusa usuwające grzech człowieka.
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DEFINICJA GRZECHU

Cel I. Opisz grzecb.

Grzech to nieposłuszeństwo prawom ustanowionym przez
Boga. To powiedzenie Bogu: "Jestem ważniejszy od Ciebie.
Twoje Słowo nie jest dla mnie ostatecznym autorytetem".
Grzech to bunt.

"Nikt nie ma prawa mnie ograniczać" - możesz po-
wiedzieć. "Będę robił, co mi się podoba." Bóg jednak stawia
nam ograniczenia z jednego powodu - dla naszego
najwyższego dobra. Na przykład, Bóg wie, że gorycz
i nienawiść może powodować silne bóle głowy; pragnienie
zemsty może powodować wrzody. Takie postawy także ranią
innych ludzi. Bóg wyraża Swoją miłość do nas ustanawiając
pewne ograniczenia czy prawa, jako zabezpieczenie.
Wykroczenie poza te ograniczenia jest grzechem. I Jana 3:4
mówi: "Każdy letopopełnia grzech, i zakon lprauo) przestę-
puje, a grzech jest przestepstuem zahonu",

"Czy w takim razie, jeśli nic krzywdzę siebie i innych, to
wszystko jest w porządku?" Nic, właściwe jest lYLKO to, co
mieści się w granicach ustalonych przez Boga. Możemy
myśleć, Że coś nie rani nas czy innych i mylić się. Na przykład,
kiedyś wielu rodziców myślało, że nie muszą przestrzegać
Bożych zasad dotyczących karcenia dzieci, gdy to ich zdaniem
powoduje przygnębienie i wstyd. Teraz artykuły prasowe
informują nas: "Nadszedł czas, aby wychowywać dzieci
w dyscyplinie". Ludzkie opinie się zmieniają. Najpierw
człowiek myśli, że coś nic może nas zranić, potem twierdzi,
że może. Tylko posłuszeństwo prawom, które Bóg ustanowił,



Grzecli 35

będzie nas bezpiecznie prowadzić, bez względu na to, czy
rozumiemy dlaczego, czy nie.

t->--------- ZADANIE DLA CIEBIE

Wf poniższych ćwiczeniach wybierz frazę, która najlepiej
uzupełnia podane zdania. Zakreśl literę przed wybraną przez
ciebie frazą.

1Grzech:
a) to, co czujesz, że jest nicwłaściwe.

b) to wszystko, o czym inni powiedzieli ci, że jest
niewłaściwe.

c) to sytuacja, kiedy ktoś nakrył cię na robieniu czegoś
niewłaściwego.

d) bunt i nieposłuszeństwo wobec praw Boga.

2 Bóg ustanowił ograniczenia, żeby kierować człowiekiem,
ponieważ:

a) chelal pognębić Adama i Ewę.
b) nie chcial, żeby czlowiek cieszył się i był wolny.
c) kocha człowieka i chce tego, co jest dla niego najlepsze.

3 Przekroczenie Bożych ograniczeń:
a) jest w porządku, jeśli nikt nie ponosi szkody.
b) jest dopuszczalne, dopóki nas nikt nie nakryje.



36 w co unerzymy

c) jest czasami konieczne, żeby wydobyć się z kłopotów.

d) nigdy nie powinno "tleć miejsca.

POCHODZENIE GRZECHU

Cel 2. Ustal,jak pojaun! sir grzech IW świecie.

Szatan kusił człowieka, żeby zgrzeszył, a człowiek poddal
się temu kuszeniu. I jana 3:8 mówi: "Kto popełnia grzech,
z diabla jest, gdyż diabeł od fJoczqtlm grzeszy". To szatan
przyniósł grzech na świat. Ale to nie upoważnia człowieka,
żeby obwinić go o wszystko. Człowiek jest współodpo-
wiedzialny.

Adam nie musiał poddać się kuszeniu szatana. \'('iemy,
że kuszenie nie pochodzi od Boga. jakub 1:13-14 mówi nam:

"Niechaj nikt, gdy toystauiony jest na pOklISę, nie mówi:
Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny IW

poklIsy do zlega ani sam Ilikogo nie leusi".
Sarno kuszenie nie jest grzechem Nawet jezus byl kuszony

przez diabla. Grzech to poddanie się kuszeniu. jak inaczej
wyglądalby świat, gdyby Adam nic poddal się kuszeniu.

Co stało się z człowiekiem, gdy zgrzeszył? Bóg powiedział,
że gdy będzie nieposłuszny - umrze. Człowiek nie umarł
natychmiast śmiercią fizyczną, ale natychmiast stal się
śmiertelny. Śmierć znalazła miejsce w jego ciele, duszy
i duchu.

"Przeto jak przez jednego człowieka grzecb wszedł lIa
świat, a przez grzech śmierć, tak i IW wszystkicb ludzi śmierć
przyszła, bo ICSZ)5CYzgrzeszyli" (Rzymian 5:12).
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Tak, wszyscy ludzic s~ grzesznikami: "Gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im cbtraly Bożej" (Rzymian 3:23).

Kara za grzech jest dzisiaj taka sama jak kara, którą
otrzymali Adam i Ewa - śmierć. Rzymian 5:12 wyraża to
w ten sposób: "... IW ttsrvstlsicb ludzi smierć przyszła ... " .
W Rzymian 6:23 czytamv: "...raplatq za grzecli jest śmierć ... "
Grzesznik jednak nie umiera fizycznie w momencie, w którym
popełnia grzech. Czasem nawet wygląda, jak gdyby mu się
dobrze powodziło. Ale śmierć działa i w końcu grzesznik
umrze nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Śmierć duchowa
oznacza zaś wieczne oddzielenie od Boga.

ł~--ZADANIE DLA CIEBIE

W poniższych ćwiczeniach wybierz odpowiedź, która
uzupelni podane zdania. Zakreśl literę przed wybraną przez
ciebie frazą.

4 Grzech pojawił się na świecie;

a) przez szatana, który grzeszy l od początku.
b) ponieważ Adam poddał się kuszeniu szatana.
c) kiedy Adam rozmyślnie był nieposłuszny Rogu.

5 Od kiedy grzech pojawił się na świecie:
a) szatan nie może już nikogo kusić.

b) każdy jest grzesznikiem i może być kuszony.
c) pojawiła się śmierć fizyczna i duchowa.
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ROZWIA,ZANIE PROBLEMU GRZECHU

Cel 3. Wyjaśnij, jak grzesznik może unilsnqć kary za grzech.

Czy pamiętasz historię, którą opowiedzialem ci na
początku lekcji?Osoba, która skoczy z wieży pałacu na pewno
umrze. Ale jeśli byłby tam jej przyjaciel i rozwiesił mocną
sieć zaraz pod oknem, to osoba, która skoczy, wpadnie do
sieci i zostanie uratowana.

Bóg dal nam możliwość uniknięcia kary za grzech, którą
jest śmierć duchowa i wieczne oddzielenie od Niego. Ta
możliwość to przyjęcie jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.
W następne] lekcji będziemy się uczyć wersetów, które mówią
jak to zrobić i być uratowanym. A teraz naucz się na pamięć
dwóch wersetów, które mówią o tym jak uniknąć kary za
grzech,

"Bóg zaś daje dotrod suojej mi/ości kil nam przez lo, że
kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, CbT}~IIlSza nas umarł"
(Rzymian 5:8).

"Jeśli wyznajemy grzecby swoje, wiemy jest Bóg
i sprawiedliwy i odpusci nam grzecby, i oczyści nas od
wszelkiej nieprawości" CIjana 1:9).

~~_-
~ ZADANIE DlA CIEBIE

6 PrZeCZ}1ajI jana 4:9-10 i wypelnij puste miejsca poniżej.
"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż .
swego jednorodzonego Bóg na świat, abyśmy
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przezeń Na tym polega miłość, że nie myśmy
............. Boga, lecz że On nas i posła I .
swego jako za nasze".

7 Napisz krótkie uzupełnienie poniższego zdania: Grzesznik
może uniknąć kary za grzech tylko przez .

SPRAWDi SWOJE ODPOWIEDZI

1. d) bunt i nieposłuszeństwo prawom Boga.

5. b) każdy jest grzesznikiem i może być kuszony.
c) pojawiła się śmierć fizyczna i duchowa.

2. c) kocha człowieka ichce tego, co jest najlepsze dla niego.

6. Syna, posłał, żyli, umiłowali, umiłował, Syna, ubłaganie,
grzechy.

3. d) nigdy nie powinno mieć miejsca.

7. przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

4. a) przez szatana, który grzeszył od początku.
b) ponieważ Adam poddał się pokuszeniu szatana.
c) kiedy Adam rozmyśłnie był nieposłuszny Bogu.




