
Jezus Chrystus

"Tak, oczywiście wierzę w jezusa Chrystusa" - powiedział
mój nowy znajomy. "Był wiełkim prorokiem, człowiekiem
posłanym przez Boga. Nauczał zasad, które powinniśmy
przestrzegać."

"Wspaniale!" - odpowiedziałem - "Ale to nie wystarcza.
Musisz wierzyć nie tyłko w to, że był wielkim człowiekiem.
On jest Bogiem. Musisz poznać go jako Boga, jako
Zbawiciela."

To było trudne do przyjęcia dla mojego przyjaciela.
Wiedział pewne rzeczy o jezusie, ale nigdy nie stworzył więzi
z Nim przez czytanie jego Słowa czy prLez modlitwę. Nie
mógł uwierzyć, że wszyscy łudzie są grzesznikami (tak jak
uczyliśmy się o tym w lekcji 4), albo że można zostać
uratowanym od grzechu.

Pytał mnie tego dnia o wiele spraw. Kim jest jezus? jak
może być człowiekiem i Bogiem jednocześnie? jeśli umar!,
dlaczego chrześcijanie twierdzą, że żyje? Co teraz robi'

Najlepsze odpowiedzi mogłem znaleźć w Biblii, Słowie
Boga. W tej łekcji skupimy się na tych pytaniach i znajdziemy
odpowiedzi, które chciał poznać mój przyjaciel.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Osoba jezusa.
Cel jeżusa.
Powrót jezusa.

Ta lekcja pomoże ci...

• Wyjaśnić kim jest jezus .

• Zrozumieć cel jego pierwszego przyjścia i przyszłego
powrotu.

OSOBA JEZUSA

Cel 1. Zapoznaj się z biblijnym opisem fezusa.

Jezus Chrystus jest widzialnym objawieniem Boga
człowiekowi. Bóg postanowił stać się czlowiekiem, abyśmy
mogli lepiej Go zrozumieć i dowiedzieć się o jego planie
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zbawienia. jego decyzja oznaczała, że jezus objawi dwie
natury w jednej Osobie: ludzką i boską. Rzymian 1:3-4 mówi:

•... 0 Synu swoim, potomeu Dawida uedług ciała, który
uedług ducha uświęcenia został ustanounony Synem Bożym
w mocy przez zmarnoycbustanie, O Jezusie Chrystusie, Panu
naszym".

Aby mieć ludzką naturę, jezus urodził się z dziewicy -
Marii. Czytamy o tym:

'1 rzeki jej anioł: Nie bój się, Mario. znalaz/aś bowiem
łaskę u Boga. lato poczniesz w łonie , Iurodzisz syna, Inadasz
mu Imię Jezus. Ten będzie Imelkl I będzie nazwany Synem
Najwyższego., I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida"
(Łukasz 1:30-32).

'A Słowo ciałem się stało I zamieszkało wśród nas,
I ujrzeliśmy chwalę jego, chwałę, jaką ma jedyny S)71 od Ojca,
pełne łaski Iprawdy" (łan 1:14).

Kim jest Ojciec wspomniany w jana 1:14? Bóg jest Ojcem
Jezusa. IIPiotra 1:17 mówi nam:

'Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć Ichwałę, gdy taki
go doszedł głos od Majestatu cbuiały: Ten jest S_PI mój
umiłowany, którego same upodobałem ".

Imię "jezus Chrystus" także mówi o jego boskości. Gdy
anioł powiedział, że dziecko ma się nazywać jezus, miało to
określoną przyczynę. jezus znaczy Zbawiciel. Mateusz 1:21
mówi: "A urodzi syna I nadasz mu Imię Jezus; albowiem On
zbawi lud swój od grzecbów jego ".

Imię Chrystus ma także specjalne znaczenie. Oznacza
"namaszczony" łub "Mesjasz". Wiele lat temu, gdy wybrano
kogoś na króla, wylewano na jego głowę olej - należało to
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do ceremonii koronacji. Wylewanie oleju nazywano
"namaszczeniem". Nazywanie Pana Jezusa "Chrystusem" albo
"namaszczonym" oznaczało, że ma władzę królewską.
Mesjaszem nazwali Żydzi króla i wyzwoliciela, na którego
czekali. Szymon Piotr uznał Go za króla i powiedział: "Tyś
jest Chrystus, Syn Boga żyuego" (Mateusz 16:16).

ZADANIE DLA CIEBIE

1Zdania w prawej kolumnie opisują Jezusa. Przeczytaj
miejsca z Pisma Świętego podane po lewej. Potem wpisz
numer opisu przed wersetem, któremu odpowiada.

...... a) Filipian 2:7

...... b) Jana 10:17

...... c) Filipian 2:6

l) Bóg jest Jego Ojcem .
2) Urodził się z kobiety .
3) Jest Zbawicielem.
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...... d) Galacjan 4:4

...... e) Dzieje Ap. 4:12
4) Stal się podobny do nas .
5) jest Bogiem i ma Boźą naturę.

CELJĘZUSA

Cel 2. Ustal okreslenia. które motoiq, dlaczegojezus umarł
na krzyż" ijak działa 011 teraz.

Jezus przyszedł na świat, żeby uratować czlowieka od
grzechu. Łukasz 19:10 mówi: "Przyszedł bowiem Syn
człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło" . Byl tylko
jeden sposób, w jaki mógl nas zbawić - oddając swoje życie.
"Albowiem S)'It Człowieczy nie przyszedł, aby mil ShJŻOIIO,

lecz aby służyć i oddać swe życie na otiup za wielu"
(Marek 10:45).

Odleupienie, dać okup znaczy uwolnić, oswobodzić,
wyzwolić, uratować, ocalić, wybawić, zbawić. To wspaniala
obietnica dla każdego czlowleka. Ale dlaczego Jezus musiał
umrzeć, aby nas odkupić? jeśli pamiętamy historię Adama
i Ewy, przypomnimy sobie, że Bóg powiedzial im, że
następstwem grzechu jest śmierć. Bóg nie może postępować
wbrew wlasnemu wyrokowi, jaki wydal na grzech. Jeśli zostal
popełniony grzech, ktoś musi umrzeć. Tak więc jezus Chrystus
przyszedl, aby umrzeć zamiast grzesznika. Nikt inny nie mógł
tego zrobić, bo tylko On był w stanie zwyciężyć śmierć.

To nie było latwe - nawet dla jeżusa. On, który siedzi al
na tronie wśród aniołów poslusznych jego rozkazom, który
stworzy! niebiosa, ziemię i czlowieka, stal się sługą. Pozwoli!,
aby człowiek, jego stworzenie, zraniło Go, zlekceważyło
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i ukrzyżowało na krzyżu Golgoty. Aby w ten sposób czlowiek
mógl być zbawiony. W I Piotra l: 18-19 czytamy:

"Wiedzqc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo
złotem, zosia liście /rykl/pieTli f...J lecz drogq kndq Osrystusa,
jako baranka niel,,;nnego i niesenlanego ".

Czy w takim razie wszyscy ludzie są zbawieni, skoro
jezus umarl za nich? Nie, Bóg nigdy nie odebrai nam
przywileju wolnego wyboru. Każdv człowiek musi podjąć
swoją własną decyzję. Jeśli chce być zbawionym, musi przyjąć
jeżusa jako swojego Zbawiciela. Jezus powiedział o tym do
swoich naśladowców:

"Idąc na caiy smiat, gloscie eua ngelie wszystkiemu
stworzeni". KIn 1/ wierzy i ochrzczony zostanie, będzie
zbaunony, ale kto nie I/wierzy, będzie potępiony"
(Marek 16:15-16).

"Albotoiem Bóg lak umilotoał stoiat, że Syna swego
jednorodzonego dal, aby każdy, 1.110uen toierzy, nie zgiTlql,
ale mial żyuot uneczny. Bo nie posłał Bóg Sylw na suiat, aby
sqdził ŚllJial, lecz aby świal byl przez Tliego zbaunony. Kto
wierzy w niego, nie będzie sqdzony; kto zaś nie wierzy, już
jest osqdzony dlatego, że nie uuierzył w imię jednorodzonego
SYTlaBożego" (Jan 3:16-18).

jezus umarł za nas, jednak nadał nie byłoby nadziei
zbawienia dla czlowieka, jeśli pozostałby w grobie.

Wiele religii buduje świątynie na grobie swojego
przywódcy. W środku znajdują się czcigodne kości ich
zmarłych. Ale grób Jezusa jest pusty, ponieważ trzy dni po
ukrzyżowaniu wydarzył się cud. Jezus wstał z martwych
i był widziany wiele razy po swoim zmartwychwstaniu.
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Czytamy o tym w IKorynlian 15;4-7: "/../ został pogrzebany,
/../ dnia trzeciego zostałz mamoycb wzbudzony uedług Pism,
i że ukazał się Kefasoui, potem dwunastu; potem ukazał się
więcej niż pięciuset braciom naraz, z którycb większość
dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; potem ukazał się
laktlbowi, następnie wszystkim apostołom ".

Zmartwychwstanie Jezusa jest dowodem na to, że jest
On Synem Boga. Rzymian 1:4 mówi o tym: "...który u-edhlg
ducba uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy
przez zmarttoycbustanie ... "

Po tym, gdy ukazał się wielu ludziom dodając im otuchy,
został wzięty do nieba. [ to także nie odbyło się w tajemnicy,
ponieważ kiedy zostal wzięty do nieba, Jego uczniowie
patrzyli na Niego.

"/ wywiódł icb aż do Betanit. a podniósłszy ręce swoje,
błogosławił icb. / stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się
z nimi" (Łukasz 24:50-51).

Co teraz robi Jezus? Gdy wstąpił w niebo, zajął swoje
prawowite miejsce po prawicy Swojego Ojca. Rozmawia
z Ojcem o naszych potrzebach. Mówią o tym następujące
fragmenty Biblii:

"G/ÓUJllązaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy
takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu
w niebie ..." (Hebrajczyków 8:I).

"Ajeśliby kto zgrzeszy/, mamy orędownika IJ Ojcafezusa
Chrystusa, który jest sprawiedliwy" (I Jana 2:1).

"Dlatego leż może zbawić na zawsze tycb, którzy przez
niego przystepujq do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać
za nimi" (Hebrajczyków 7:25).
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Jak wspaniale, że tak wysoka cena została zapłacona za
nasze odku pienie! Po tym jak jezus umarł na krzyżu, wstał
z grobu i wstąpił do nieba, aby być ze swoim Ojcem, nie
zapomniał o nas. Interesuje się nami codziennie i chce nam
pomóc, jeśli tylko pozwolimy na to.

ł:-------- ZADANIE DlA CIEBIE

2 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM uzupeł-
nieniem poniźszego zdania.
Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby

a) odkupić nas.
b) wziąć na siebie śmierć, na którą my zasłużyliśmy.
c) zapewnić zbawienie każdemu, kto wierzy w Niego

jako Zba wicieła.
d) dać nam wieczne życie.

3 Przeczytaj Łukasza 24:46-47. Wiersz 46 mówi o ukrzy-
żowaniu i zmartwychwstaniu jezusa.
Wiersz 47 mówi, dlaczego jezus musiał umrzeć i wstać
z martwych. jaką przyczynę podaje wiersz 47?
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4 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią na poniższe
pytanie.
Zgodnie z Pismem Świętym, co teraz robi jezus?
a) jest zajęty innymi stworzeniami.

b) wstawia się II Ojca za nami.
c) decyduje kto będzie miał życie wieczne, a kto nie.

POWRÓT JEZUSA

Cel 3. Wymiel! przynajmniej pięć uiydarzeti, które lJędq miały
miejsce w czasie poclnoycenia.

Jezus Chrystus znów przyjdzie na ziemię. Nazywamy to
Jego powtórnym przyjściem Biblia liczy nas, że zanim to
nastąpi, jego kościół (wszyscy, którzy uwierzyli w Niego)
zostanie pochwycony w górę, aby spotkać się z Nim na
powietrzu. To wydarzenie jest nazywane poclnoyceniem. Po
pochwyceniu jezus przyjdzie znów na ziemię i ustanowi swoje
królestwo.

Wierzący wyczekują na pochwycenie, ponieważ wtedy
będą uniesieni do góry, aby być z Nim i otrzymają nagrodę
życia wiecznego. Dzieje Apostolskie 1:11 mówią: "Tenjezus,
klóry od was został roziety w górę do nieba, tak przyjdzie, jak
go undzieliscie idącego do nieba". I Tesaloniczan 4:16-17 mówi
także:

"Gdyż sam Pan IJa dany rozkaz, IUI g/os arcbanioła
i trqby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpieno poustanq ci, którzy
umarli w Chrystusie, potem my, lućrry pozostaniemy przy
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życi II, razem z nimi porwani będziemy UJ obłoeacb
w powietrze, IW spotkanie Parw; i tak zawsze będziemy
z Panem".

Więcej na temat pochwycenia i innych przyszłych wy-
darzeń będziemy się uczyć w lekcji lO.

ZADANIE DLA CIEBIE

5 Zakreśl literę przed każdym PRA\VDZIWYM zdaniem:
a) Jezus znów przyjdzie na ziemię.
b) Powtórne przyjście oznacza to samo co pochwycenie.
c) Ziemskie królestwo naszego Pana wstanie ustanowione

w czasie pochwycenia.
d) Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, zostaną zabrani

na spotkanie z Nim na powietrzu.

6 Przeczytaj jeszcze raz I Tesaloniczan 4:16-17. Wymień
przynajmniej pięć wydarzeń, które będą miały miejsce,
gdy nastąpi pochwycenie.
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a) .

W........................
c) .
d) .

~............................... .

----- SPRAwoi SWOJE ODPOWIEDZI

1. a) 4 Stal się podobny do nas.
b) l Bóg jest Jego Ojcem.
c) 5 Jest Bogiem i ma Bożą naturę.
d) 2 Urodził się z kobiety.
e) 3 Jest Zbawicielem

4. b) Wstawia się u Ojca za nami.

2. Powinieneś zakreślić wszystkie zdania. Wszystkie są
prawdziwe.

5. a) Jezus znów przyjdzie na ziemię.
d) Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa zostaną

zabrani na spotkanie z Nim na powietrzu.

3. Aby w Jego imię było głoszone wszystkim narodom
upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.

6. Możesz napisać jakiekolwiek pięć z następujących:
a) Zostanie wydany rozkaz.
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b) Zabrzmi głos trąby Bożej.
c) Pan przyjdzie.
d) Umarli w Chrystusie zmartwychwstaną.
e) Żyjący wierzący zostaną pochwyceni.
f) Spotkamy się z Panem na powietrzu.
g) Będziemy wiecznie z Panem




