CHRYSTUS WIDZIALNY OBRAZ
NIEWIDZIALNEGO BOGA

"Toż to zywy obraz ojca' Czy słyszehscre takle słowa wypowiadane pod
adresem chłopca? Czasami zadajemy sobie pytanie
Na czym polega Ich pod o
bienstwo? Jeslt Jest to zewnętrzne podobienstwo to łatwo Je dojrzeć, ale czasem
podobiensrwo me Jest tak oczywiste Mogą, na przykład być do siebie pod ob m
w działamu, sposobie myślenia lub osobowości Patrząc na dziecko mozesz pod
wieloma względami powredziec, Jaki Jest Jego ojciec

Jezus przyszedł na ŚWiat by pokazac nam Jaki Jest Bóg OJciec On Jest WIdzialnyrn wyobrazeruern Ojca który Jest ruewrdzralny Jezus Jest ucielesmernem
osobowych I moralnych cech Boga Przez cud wcielenra przyjął naturę I kształt
człowieka Czyniąc to dał wyraz cechom Boga I obwieścił te cechy czlowiekowr
Jezus powiedział "Kto mme '!',dz/QI widnot Ojca (J 14,9)
W lekcji 3 rozwazymy doktryny dotyczące Jezusa Chrystusa, który Jest od
blaskiem chwały I odbiciem jego [Boga} istoty (Hbr I 3) Zastanawiając Się nad
życiem Jezusa na zierru I w Jaki sposób był odbiciem Ojca, mozemy Się szczerze
modlić, abysmy W taki sposób odzwierciedlali piękno Syna Bozego dła innych
ludzi

Plan lekcji
Człowreczenstwo Chrystusa
Bostwo Chrystusa
Jednosć bóstwa I człowreczenstwa w Chrystusie
Dzieła Chrystusa

Cele lekcji
Po skonczemu lekcji powmrenes urruec
II

Podać biblijne dowody bóstwa

•

Omówić naturę

•

Wyrmenie dzieła Chrystusa

•

Bardziej kochac Chrystusa dzręki lepszemu poznaniu Go
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Czynności lekcyjne
l Przerób

tresc lekcji według schematu

2 Napisz swoje odpowredzi
na koncu lekcji

Powtórz

zle A potem odpowiedz

podanego

w lekcjach

l 12

na pytania nauczające zanim sprawdzisz
matenał

obejmujący

na pytania kontrolne

odpowiedzi
pytania, na ktore odpowiedztałes
I sprawdz

odpowredzi

Slowa kluczowe
bóstwo

człowreczenstwo
kara
nadprzyrodzony
nadzwyczajny
odkuprenie

orędownik
podległy
pojednanie

śmiertelny

pośrednik

wywyzszeme

przodkowie
rodowod

zastępczy

wcielerue
wniebowstąpienie

Treść lekcji
CZLOWIECZENSTWO

CHRYSTUSA

Cel I Połącz dowody na cztowseczenstwo Chrystusa z Ich defintcjann
Najwazrnejszyrn

z elementów chrześcijanskiego

wyznania

Wiary

Jest nie-

wątpliwie fakt wcielenia naszego Pana Jezusa Chrystusa Wetelenie mówi o zjednoczeniu bóstwa l człowreczenstwa
w Jezusie Chrystusie
odwieczny Syn Boży
stał Się człowiekiem, aby zbawic nas Tak Jednoznacznie naucza Pisrno Swięte
KIedy Bozy Syn stał SIę "Ciałem", Bóg zadziałał w zupełnie nowy sposób Jezus
został poczęty z mocy Ducha Swiętego w DZIeWICy Maru W tym wyjątkowym,
twórczym akcie Bog przerwał łancuch ludzioch pokolen I wprowadził na świat

istotę nadprzyrodzoną
Tajemnica otaczająca to cudowne wydarzenie rueco Się zmniejsza, gdy USWIadorrumy sobie, ze była to część nowego działarua Boga Syn Bozy przyszedł, aby
wybawić człowieka - stworzenie z krwi I koser, stając Się ciałem Razem z wcielęrnern Bóg uruchomił SWÓJplan odkuprema "Lecz gdy nadeszlo wypełruerne czasu,
zesłał Bóg Syna swego, ktory Się narodzrł z ruewrasty ' (Gal 4,4) Nie rruał Innej
możhwości, by osiągnąć swój zbawczy cel
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było zatem punktern zwrotnym dla grzesznego człowieka, umaz
Skoro człowieczenstwo Jezusa
posiada takle znaczenie w Bozym planie zbawienia, musimy rozwazyc ruektore
Wcielerue

lrwrło bowiem pojednanie człowieka z Bogiem
na Jego człowieczenstwo

dowody
rozwój,

wygląd

Rodowod Jezusa

l

ludzki

rodowód

Chrystusa,

muona

ewangelu

Mateusz

I

Lukasz, przedstawiają

ludzki

rodowod

Mateusz prezentuje Jego rod wstecz az do Dawida, a nawet dalej - do

patriarchy

Abrahama

I Udowodruc,

(Mt I 1-17)

Chciał przez to osiągnąc

ze Jezus pochodził

z rodu Dawida

Inaczej zaden Zyd Ole przyjąłby

tronu Izraela

2 Udowodntc,
przez

do Olch

I ludzkie

Jego dztectnsrwo

Dwaj autorzy

Chrystusa

Nalezą

ludzkie ogramczema

którego

ze Jezus Jako nasienie

wszystkie

narody

I

dwa cele

dlatego był dziedzicem

Go Jako króla albo Mesjasza

Abrahama był dzreckrern

Ziemi miały otrzymac

obietrucy,

błogoslawrensrwo

(patrz

IMoJ 22,17-18)
Łukasz

przedstawia

(Lk 3,23-38)

rodowód

Podstawowym

Jezusa az do Adama, pierwszego człowieka

celem Mateusza

człowieczensrwa Jezusa - narodził

I

Lukasza

było podkreslenie

faktu

z niewiasty (Gal 4 4)

Się

Mowrąc o ludzkim rodowodzie Jezusa, musimy Jednak wyraznie podkreslic.
że me ITIIaI On naturalnego ziemskiego ojca Jego narodzerue było mne I1IZ wszystkie Inne nar odzmy Lukasz odnotowuje scenę w której anioł powredział Maru ze

niedługo pocznie Mat ra zareagowała natychmiast
Jak lo wę stanie skoro me
znam meza'" (Lk I 34) Odpowiadając
na Jej pytanie dotyczące cudownego narodzenia

Jezusa

które przedstawiało

pozornie

memozhwą

do rozwiązania

sytuac-

anioł przypomruał Mam ze li Boga żadna rzecz me jest memoshw a (w 37)
Narodzenie Jezusa było cudem a JednoCZeSI11e były to naturalne narodziny

ję,

Jezus rozwijał

Się

fizycznie

I

umysłowo zgodnie z naturalnymi piawarm rozwoju

człowieka Jego wzrastarue i wychowywanie SIęjako zwyklego członka spolecznos
CI w Nazarecre
zostało przypomniane przez rmeszkancow tego miasta (Mt 13,55)
Łukasz pisze że dziecrę Jezus rosło I nabierało sit było pełne modroset l łaska
80=a była nad 111111" (U 2,40) Wiemy ze swojego rozwoju umyslowego Ole
zawdzięczał nauce W szkolach (J 7 15) Jego rozwój umyslowy byl raczej wynikiem
wychowania, Jakle otrzymał od poboznych rodzrcow, regularnego uczęszczania
do synagogi
I

stosowania

(Lk 4 16), od" iedzm
Pisrna Swiętego

I

W

swiąryru (U

modlitwy

2 4 I), wiernego

(Mk 1,35, J 4,32-34)

studiowania

Podwaltny prawdy
ł Przeczytaj

Wiersz ten sugeruje, ze Jezus rozwijał

Lk 2,52

a umysłowo

c fizyczrue

b duchowo

d spoleczrue

Ludzki

wygląd

I

Się

ogramczema

Wszystkie dowody wskazują na to ze wygląd Jezusa me iózmł SIę od wyglądu
Innych ludzi Włascrwre wyglądał tak zwyczajnie, ze gdy srwierdztł, IZJest Jedno
z Ojcem, słuchacze bardzo Się zezloserb Odpowredzieh
grnewrue ze Jest człowiekiem I dlatego Ole ma prawa czynic Się Bogiem (J 10,33)
KIedy gubernator rzymski
Piłat przedstawi I Jezusa Zydom przed ogłosze
niem wyroku powiedział
'010 człowiek (J 19 5) Gdy Jezus stal skazany przed
rzymskim
świadczy!

sędzią, nikt me kwesttonował
Jego człowieczenstwa
Apostoł Paweł
pózruej, ze Chrystus Jezus był 'z postawy cziowtektem (Flp 2 7)

Zaden z towarzyszy

Jezusa nigdy me wątpił w to, ze Jezus Jest człowiekiem

Często natomiast odnosili wrażerue,

test Ten ze I wiatr

l

ze Jest niezwykłym człowiekIem'
morze są mu posłuszne? (Mk 4,41)

Kim

WIęC

Gdy Jezus przy! lł postać czlowieka dobrowolrue poddał SIę też ludzkim ogra
ruczeruorn W rezultacie bywał zmęczony (J 4 6) głodny (M~ II 12) I spragniony
(J 1929) Przechodził przez pokusy (Mt 4, I-I I) I był posilony w modlitwre przez
Ojca (Łk 22,42-44)
Doświadczał takze boi u (I P 4 I) I zaznal śrmercr (I Kor 15 3)
Był to największy dowod ograrnczen,

Jakle nałozyło na Niego Jego człowre

czenstwo

Ludzkie Im rona
Także Imiona nadawane Jezusowi wskazują na Jego czlowreczenstwo
Gdy
anioł powiedział Jozefowi o mającym Się urodzie dziecku, polecił Jozefowt nazwać
Je Jezus. co Jest grecką formą starotestamentowego Imienia Jo.ue (Mt 1.21). co
znaczy 'Jahwe Zbawiciel" Był takze nazywany synem Dawtdc" I "synem Abrahama" (Mt I, I) Ale okreslerue, pod którym najeżęseraj spotykamy Go w Pismte
Swrętyrn I które zdawał Się najbardziej lubic - "Syn CzłOWieCZY"
najwyrazniej
świadczy o Jego człowreczensrwre

Jezus używał Go mówiąc o sobie (Mt 2664-65)

Zwrócmy Jednak uwagę na to, że Jezus nie twrerdził

ze Jestjednym

Z

wielu synów

ludzkich, ale rymjedynym
Synem Człowieczym
[w jęz greckim występuje przed
tmek okres lony - przyp tłum] Termm ten świadczy me tylko o tym, ze Jest czło-

wiekiem. ale takze, ze reprezentuje całą ludzkosc
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2 Przeczytaj Lk 2,40 51, 8,19-21 I J 7, I 8 W oparciu o te fragmenty Pisrna Swiętego zakres I zdania które są prawdziwe
a Jezus przeszedł w dztecmstwie przez normalny proces wzrostu I rozwoju, roZWIjając Się fizycznie, umysłowo I duchowo
b Jezus podporządkowany był w dzrecmstwte swoim rodzicom, chociaż objawiał
niezwykłe cechy
c Kiedy dwunastoletni Jezus znalazł Sięw centrum publicznej uwagi, podczas swego
nauczania, rodzma w pełru zrozumiała Jego rmsję l nie próbowała Mu przeszkadzać
d Bracia Jezusa zostali przekonaru przez Jego Wielkie dzieła, ze był On kimś więcej
OIZ tylko zwykłym czlowiekrern
I zaaprobowah Jego publiczną
służbę
3 Połącz dowody człowieczenstwa Jezusa (po prawej) z Ich okresleruarm (po lewej)
a Jezus doświadczał

zmęczenia głodu, pragruerna,
śrmerci
b Jezus został nazwany grecką formą starot es tabolu, a w koneu
metnowego

Imienia

Jozue, Jak. rówruez mnynu

okresleruarm
c Autorzy brbhjru przedstaw rają Jego rodowod aż
od Adama, Abrahama I Dawida
d Rzymski gubernator, ktory wydal wyrok na Jezu
sa okreshł go słowarm "Oto człowiek ' (J 19 5)
e Jezus rozwijał Się umysłowo fizycznie duchowo
I społecznie

I
2
3
4
5

Ludzki rodowód
Ludzki rozwój
Wygląd człowieka
Ludzkie ograruczema
Ludzkie irruona

BOSTWO CHRYSTUSA
Cel2

Wybler: zdania potwierdzajqce

bostwo Chrystusa

Zbadahsrny biblijne dowody na człowieczenstwo Chrystusa I stwierdzrhśrny,
ze są to dowody przekonujące Teraz rozwazymy bibhjne dowody dotyczące bostwa
Chrystusa I wagę tego aspektu Jego Istoty
PI awa nalezne Bogu
Najpierw zastanowimy SIę nad dowodami bostwa Chrystusa, które wrązą SIę
z laktem ze korzystal z praw pr zyslugujqcych jedynie Bogu Prawa Boze to przy)
1JlOYl ame ludzkiej CZCI przebaczanie grzechow wzbudzanie z martwych l prawo
do sqdzenta

Podwaliny prawdy
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Ponieważ Bog w Dekalogu
bogow, byloby to bluzruersrwo,

nterstwo to ublrżarue

(2MoJ 20 3-5) zabronił czlowiekowr CZCICmnych
gdyby Jezus me był rzeczywiście Bogiem (8/uz

Be gu albo rueprawdziwe

utrzymywanie, ze Jest Się

Istotą

boską) Kuszony przez diabła Jezus potwierdził przykazanie nakazujące oddawa
nie CZCIPanu I slużerue tylko Jemu (Mt 4 10) Ajednak roscrl sobie prawo do ludz-

krej

CZCI

Biblia przedstawia nam, że w swojej niewiedzy ludzie próbowali oddawać
czesc apostołom, a wtedy om stanowczo odmówrh przyJę< Ja aktu CZCI(Dz 1025-26,
14, I 1-18) Nawet SWlęCI arnołowie odmawiają przyjęcia CZCImewlaserwre do Olch
skierowanej (ObJ 19,10 22 8-9) Jezus przyjmował czesc Jako należny Mu przywrlej Jezus stwierdził, ze oddawarne Mu CZCIJest obowrązkiern
wszystkich ludzi
(J 5,23)

Po drugie widzrmy
zarezerwowanego

że Jezus korzystał z prawa przebaczania grzechow, prawa

tylko dla Boga (Mk 2 7) Jezus me wahał Się skorzystać

pt awa mimo że nie podobało
Jezus korzystał

SIę to Jego przecrwrnkorn

takze z prawa dawania

z tego

(Mt 9 2--6)

życra (J 5,21, 10, I O) Jezus przywróci!

do zycia przynajrnruej trzy osoby (Lk 7 11-17,8,40--56,
J l 1,1-44) W przyszłości
wszyscy urnarh zostaną przywróceni do zycia na Jego potężne Słowo (J 5,2 I-30)
Obdarzam e życiem me leży w mocy zwyklego człowieka
Czwarty przykład posługiwarua

Się

przez Jezusa prawami boskirrn

to Jego

prawo do sądzenia "Bo l OJciec nikogo me sqdzr lecz wszelki sąd przekazal Synowi"
(J 5,22)

Podane rużej fragmenty

do sądu

Mt 25,34-46

Dz 1042

Jezus bez waham a korzystal
Bogiem byloby to bluzruersrwo

Prsrna Swiętego
17,31

podają szerszy zasięg Jego prawa

2Kor 5 10

z tych I mnych praw
I zarozurmałość

Gdyby czynił to me będąc

4 Wypisz z parruęci rzeczy, które czynił Jezus będąc na

ZIemi,

a ktore swiadczą

o tym, ze korzystał z Bozych praw Odpowiedz zapisz w zeszycie

Bazy charakter

Cel 3

Wypisz moralne

Przymtoty

l

osobowe przymioty okreslajqce Jezusa jako Boga

mor alne

Jezus zadziwiał ludzi swoim charakterem Zastanawiali Się nad Jego postępo
warnem I zacho warnem w roznych sytuacjach Jego reakcje swiadczyły o tym, ze
Jest inny Jezus posiadał te same moralne l osobowe atrybuty, co Bog OJciec
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Jezus prowadził zycie tak WYjątkowej s» lęIOSCI, ze Jeden z najbliższych
Mu
ludzi powredział. ze "On grzechu nie popełmł ani Ole znaleziono zdrady w ustach
Jego" (I P 2 22) Jego wrogowie rue rnogh udowodnic Mu grzechu, poruewaz był
bez grzechu (J 8 46) Zadna Istota ludzka me Jest w starue prowadzie takiego zycia
ale Jezus był krrns więcej mz istotą ludzką
Takze mttosc wyrozruala Jezusa sposrod zwykłych ludzi On okazywał swoją
rrulosć ludziom Z roznych sfer społeczenstwa I prowadzących rozne zycie (Łk 19, I O
Mt 11,19 Mk 10,17 22) Jezus modlił Się zarówno o swoich uczmów Jak I o przeciwruków (J 17,920 Lk 23,34) Doskonałość Jego rruloścr świadczyła o tym że
by! Synem Bozym
Jezus okazywał rmłość w wieloraki sposób Okazywał prawdziwą pokorę I łagodnośc
Rozpoczynając
publiczną
sluzbę kierował Się pragrnernern
stużerna
(MI 20,28) Jako MIStrz I NaUCZYCie! okazał prawdziwe znaczenie służerua umy

wając nogi uczniom (J 13,14) Łagodrue postępował z grzeszrukarru (Lk 7,37-39,
44-50), wątpiącynu (J 20,29) I tymi, ktorzy Go opuscih (Lk 22 61, J 21-/5-23)
W rmłosci realizował zasady ktorych sarn nauczał' Zadna Istota ludzka Ole pro
wadziła życia tak wypełmonego
rrułoscrą
Jego rrulosc najleprej
swoim własnym

uzewnętrzniała

przykładzie

ukazywał,

Się w Jego miłoset

ze tajemnica

skutecznego

do Boga Ojca

Na

zycia duchowego

leży w bhskrej WIęZI Z Bogiem Zadna zwykła IStota ludzka me mogla modlić Się
tak Jak On On modlił Się mtensywrue (Lk 22,39-44), regularnie I długo Czasem
modlił Się przez całą noc Czasami wstawal wczesme rano, by Się modlić (Mk
I 35) Zostawił
(I p 2,21)

nam doskonały

wzor pielęgnowania

I rozwijama

zycia duchowego

Zadna z osób bliskich Jezusowi me wątpiła w Jego człowreczenstwo Nikt też
me b) I w starue porownać Jego doskonalości z ludzkum wysiłkami Jezus, doskonały
przyklad ŚWiętOŚCI I rrułości to rnowiąc slowami Protra
Chrystus Syn Boga zy

wego"(Mt

1616)

5 NapISZ w zeszycie,

w ]OkI sposob

Jezus okazywał

swoją SWlętOŚĆ I miłość

Atrybuty osobowe
Paweł stwierdza, ze Jezus Chrystus Jest mocą I mądrosetą Bożą (I Kor 1,24)
że upodobało Się Bogu, aby w Jego Synu zamieszkała Jego pełma (Kol 1,19,
2,9) Mateusz konczy swoją ewangelię następującymi słowami Jezusa "Dana mi
Ol az

jest wszelka moc (panowanie) na meble t na ztemi
Słowa Bożego ujawnrają,

że Jezus

(Mt 28, I 8) Te fragmenty
druga Osoba Trójcy.jest wszechmocny
Wszys-

Podwaltny
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cy aniołowie.

zwierzchności

1

moce wszechswrata podlegają

Jego mocy

prawdy
J

władzy

(IP 3,22)
BIblia naucza także, że Jezus Jest wszechobecny Paweł pisze, ze Bog urmescił
wszystko pod Jego nogarru, a Syn "wszystko we wszystkim wypelnta" (Ef 1,22-23)
Jaką zachętąjest dla nas Jego obretruca, ze będzie z nami tam, gdzie nawet kilka
osób spotka SIę by go wrelbić (Mt 18,20) Nawet Jeśli czasam I nie odczuwamy
Jego obecności, możemy być pewrn, ze On zawsze Jest z narru'
Jezus Chrystus Jest także wszechwiedzący (J 224 25 16,30, 21 17) Paweł
pisze o tajemnicy Bożej, którąjest Chrystus' w którym są ukryte wszystkie skarby
modroset l poznania" (Kol 2,2-3) On wiedział o grzesznym żyCIUSamarytanki
(J 4), znał myśli faryzeuszy (Lk 6,8), wiedział kiedy i jak OpUŚCIten swrat (J 12,33,
13, I), wiedzrał, jaki będzie koniec obecnego Wieku (Mt 24 I 25, Mk 13, Lk 21)
NIektóre fragmenty Prsrna ŚWIętego zachęcają do bhzszego przeanahzowa
ma Jego wszechwiedzy Na przykład Mt 24,36 wskazuje na to że Jezus me zna
daty swojego powrotu, Marek zapisuje, ze Jezus podszedl do drzewa figowego
spodziewając SIę znalezć na mm owoce I doznał rozczarowanta (V1k 11,13)
Tutaj nalezałoby podkreśhc, ze będąc na ZIemI w Cle/e, Jezus zrezygnował ze
swojego prawa korzystam a z Bożych atrybutów Dobrowolme postanowił me używać tych przywrlejów Mógł wykorzystać swoje prawa I zejsc z krzyza, ale odmówił
skórzysrama z tego (Mt 26,52-52) Uczynił to calkowrcie dobrowolnie wredział
bowiem, ze Jeśli me podda Się cierpreruu I srrnerci nie będzie w stanie wypełmc
swojej odkupienczej miSJI śmieret w miejsce grzesznego człowieka Po zakonczemu
swojej mISJI, Jezus ponownie przyjął swoje boskie atrybuty
Jezus objawił W Prśrrue Swrętym, ze Jest odwiecznym Synem Bożem (J I, I ,
IJ I, I, MI 5,2) On istruał zawsze I będzie Istniał na WIekI(Hbr 1,11 12, 13 8) Te
fragmety BIblII mówią też o tym, ze Jezus Chrystus Się me zmtema Cechy te, jak
mówrbśmy wszesruej, są przymiotami Boga Dlatego są wyraznynu dowodami na
bóstwo Jezusa Chrystusa
6 WYJaśmJ WzeSZYCIe,dlaczego Jezus będąc na ZIemi nie korzystał ze wszystkich
SWOIchboskich atrybutów
7 W zeszycie wypisz moralne l osobowe atrybuty Jezusa Potem porównaj Je
z moralnym: I osobowym. atrybutanu Boga omawianyrrn W lekcjach I I 2 Jakle
Wnioski wyciągasz z tego porównania?
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Twierdzeme
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Jezusa o swojej boskoset

Jezus wyrazrue mówił o tym, ze Jest Bogiem W przeddzien swojej śrruerct
zaapelował do uczruow, by przyjęli te rwrerdzema na podstawie Jego cudownych
czynów (J 14,11) Jakle to były twierdzerua?

I Jezus powiedział do Zydow, ze On I OJciec SąJedno (J 10,30)
2 Stojąc oskarzony przed Radą Jezus ponowrue ogłosił, ze jest Synem Bożym
(Łk2270-7I,J
19,7)
3 Stwierdził, ze zbawienie mozna osiągnąć tylko przez Niego (J 10,9)
4 Powredział, ze Jest Jedyną drogą do Ojca (J 14,6)
5 Powiedział, że nikt me może me uczynic.jesh On sam go do tego me uzdolni
(J15))
6 Podczas nauczania

mówił

o swojej preegzystencji (J 8,58 17,5)

7 Polecił UCZO10mrnodhc Się W swoim urnemu (J 16,23)
8 Wysyłając

uczniów do słuzby, dał Im moc czynrema cudow (Łk 9,1-2)

Wszystkie te stwierdzenia razem z cudami, ktore dokonywał Jezus, stanowią
mocny dowod potwierdzający Jego prawo do rnowrerua o sobie, ze Jest Bogiem

Okreslema wskazujqce na bostwo Chrystusa
W Nowym Testamencie wobec Jezusa Chrystusa stosuje Się określerna, ktore
mogły byc uzywane tylko na opisanie Boga Natchrneru autorzy często piszą
o Nnn Jako o Synu Bozym Dwa razy głos z nieba potwierdza ze Jest On Synem
Bozym (Mt 3,17, 17,5) Jezus takze sam olueslał Się tym mianem (J 10,36)
Inne Imię wskazujące na Jego boskosć zostało przepowiedziane przez proro
ka Izajasza I powtórzone przez anioła rozmawiającego z Jozefem (lz 7,14 Mt
1 22-23) DZiecko będzie nazwane Immanuel, co znaczy Bog z nami (Mt 1,23)
Bóg przyszedł na Ziemię, by przez pewruen czas zyc razem Z ludzmi (J 1,14)
Jan napisał ze Jezus był Słowem Boga Nam wydaje Się to dziwnym tytułem,
ale w ówczesnyt-h czasach filozofowie wyznawali Ideę, ze moma zsumować przyczyny isrmerna wszechswiata l moc w POJęCIUsłowa Dlatego Jan powiada HA slo
wo ciałem Się stolo I zamieszkało wsrod nas" (J 1,14) Słowa człowieka wyrażają
Jego rnysh Słowo Boze Jest Bozyrm rnyslarm wyrażonymi W sposob zrozumiały
dla człowieka Bóg nie oddziela Się od swojego stworzenia - ale Mu Się objawia
Jan stwierdza, ,e Słowo (Jezus) było Bogiem od wrecznośct (J 1,1-2)
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Często w odme-remu do Jezusa uzywano hebrajskiego okres lenia "Mesjasz
W Języku greckim to Imię miało znaczenie "Chrystus' Inaczej rnozna je przetłumaczyc Jako" Pomazantec"
Kim był dla Hebrajczyków
pomazaniec? W Ich hIStOrII, gdy Bóg powoływał
kogos do wykonam a specjalnego dzieła, człowiek zostawał namaszczony przez przywódcę religijnego, ktory na Jego głowę wylewał
oliwę Był to symbol oddziel erua do służby HebraJCZYCYbyli przyzwyczajeni do
namaszczania proroków, kapłanow I krolów Dlatego kiedy PIOtr stwierdził. że Jezus Jest zarówno

Panem Jak

I

Chrystusem, Jego słuchacze

rozumieli,

co miał na

myśh (Dz 2,36) Reakcja kilku tysięcy ludzi wskazuje na to ze przyjęh Jezusa jako swojego Mesjasza czyli Pomazanca
Jezus był także nazywany Panem Czasami używano tego określenia Jako tytułu

grzecznościowego, ale Wielokrotnie byl on wyrazem uznania Jego bóstwa (Patrz
Łk 1,43,2, II, J 20,28, Dl 16,31 I I Kor 12,3) Ten tytuł nadawany często naszemu
Panu, pochodzi z hebrajskiego zarmenruka Imienia Jahwe W ten sposób Chrystus Mesjasz utożsamiany Jest ze starotestamentowym
Bogiem Jahwe
8 WYPiSZ w zeszycie urnona nadawane Jezusowi ktore wskazują na Jego bostwo
Do każdego dołącz odpowiedm fragment bibhjny

9 Zakres I litery poprzedzające
SIę

PRA WDZI WE zdarna Bosrwo Chrystusa wyrażało

w tym, ze

a) przyjmował cześć od ludzi, przebaczał
sobie prawo do

sprawo wam a

grzechy, wzbudzał

z martwych

I roscrł

sądu

b) posiadał moralne przymioty SWlętOSCIr rmlości
wszechmocy,
wszechobecności

c) posiadał naturalne przymioty
l wreczności

wszechwiedzy

d) ludzie Go przyjmowali
e) sam o sobie twrerdził, iż jest Bogiem
f) slosowano w odruesienru do NIego Imiona wskazujące na Jego boskość

JEDNOSC

BOSTWA

I CZŁOWIECZENSTWA

CHRYSTUSA

W pierwszych latach istmerua Koserola doktryna wcrelerna była kwestią merozstrzygniętą Doktryna Trójcy była mocno osadzona w Starym Testamencie, opar
ta na doswiadczemach towarzyszy Jezusa I znajdowała poparcie w natchnionych
pismach Nowego Testamentu Ale Wiele spekulacji rodziła następująca kwestia
Jak było rnozhwe, że odwieczny Syn, równy Bogu OJcu, o tej samej substancji IIStocie, stal Się człowrekiem, tak jak my Jesteśmy ludzrni?
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Niektorzy ludzie probujący wyjasruc wcielerue Jezusa tak podkreslah
Jego
człowreczensrwo,
ze praktycznie zaprzeczali Jego bostwu Inru postępowali dokład
nie odwrotnie tak podkreslali bóstwo ze prawie zaprzeczali człowreczenstwu
'W koncu przywódcy pierwszego Kościoła przyjęli definicję wcielerua która nadal
Jest uwazana

za podstawową

doktrynę dotyczącą

osoby Jezusa

Charakterystyka wcielenia
Cel4

Wybser: zdanta ktore przedstawtają biblijną naukę na temat wctelerua

Definicja wcielerua
borze w Chalcedonie

podana przez przywodcow

pierwotnego

Kose rola (na 50

w 451 r) brzmi następująco

Nasz Pan Jezus Chrystus

byl prawdziwre

Bogiem

prawdzrwie

I

człowie-

krem

tej samej substancji z Ojcem we wszystkirn w swoim bóstwie
a Jednak w swoim człowteczensrwie
taki Jak my z wyjątkiem grzechu

Stąd Jezus znany Jest w dwu naturach boskiej I ludzkiej DWie natury są
od siebie różne To rozrózmerue Ole zostaje Zniszczone przy zjednoczeniu
ale zachowane zostają wyjątkowe cechy każdej natury

Definicja ta oczywtscre
wszyscy

me usuwa tajemnicy wcielerua

chrzest ijarne podzielają

tajemnica pobożnoset

z apostołem

Wręcz przeciwrue,
.. Wrelkajest
(ITm 3,16) Lepiej zrozu

Pawłem rozwazame

len ktory objawił Się IV ciele

mierny to trudne pojęcie podczas rozwazania jedności
w Jezusie I znaczenie tego ruezwyklego faktu
Kiedy mowrmy o naturze ludzkiej

1

ludzk •.iej

I

naturze boskiej Chrystusa

boskiej natury
odnosimy

to

do Jego istoty Kiedy mówimy, ze Jezus ma boską naturę, rozumiemy przez to, że
Vi szystkie
cechy, włascrwosci
albo przymioty, ktorych można użyć na oprsame
Boga odnoszą Się I do Niego Znaczy to ze Jezus Jest Bogiem, a nic tylko posiada
Boże podobiensrwo
Jest prawdziwym
Bogiem
Kiedy rnowrmy, ze Jezus posiadał

naturę ludzką rozumiemy przez to, ze Je

zus Chrystus me Jest bogiem udającym człowieka - On Jest człowiekiem
On Jest
nie tylko człowiekrem I me tylko Bogiem On Jest Bogiem, który stal Się ciałem
zamieszkał wsrod nas (J 1,14) Gdy stal Się człowiekiem
Nie wyrruemł swojego bostwa na człowreczenstwo, ale

me przestał byc Bogiern

I

przyjat człowreczensrwo,

to znaczy że dodał do natury boskiej naturę ludzką Dlatego
Jest zarówno Bogiem, Jak I człowrekiern, Bogiem-człowiekiem
Jezus Jako Chrystus
w tym

I

cechy cielesne,

posiada!
fizyczne

wszystkie

włascrwosci

Jednakze me mozemy

poprzez

należne

wcielerue

1St ocre ludzkiej,

powu ..dzrec, ze na naj-
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poziorme swojej istoty Jest człowiekiem Jest osobą boską z ludzką naturą To znaczy że me dodał osobowoser ludzkiej do swojej własnej natury ale
glębszym

raczej dodał naturę ludzką do swojej

osobowości

Jego boska osobowosć

Jest tym,

kim Jezus Jest W swojej istocie Jesh Jezus me byłby istotą boską, me mógłby byc
obiektem naszej CZCI, dlatego ze chrzescijarue powmru CZCICjedynie Boga
Tak więc widz liny, ze WCielony Syn Jednoczy

W sobie prawdziwe

bostwo

I pi awdziwe człowieczensrwo
POnieważ Istnieje w Nim takle połączenie
mozemy o N Im mówić zarówno Jako o Bogu I Jako o człowieku
10 Zakreśl

literę poprzedzającą

PRA WOZI WE zdama prezentujące

bibhjną

cech

naukę

na temat WCielenia

a) Jezus Chrystus Jest Bogiem który przyjął człowreczenstwo
b) Chrystus Jest człowiekiem
ktory przyjął boskosć
c) Poruewaz Jezus Chrystus Jest Osobą boską, nalezy Mu oddawac cześc
d) W swojej ludzkiej naturze Jezus odczuwal glod, zmęczenie, pragmerue,
wiadczył

bólu

I srruerci

konywac

wolę swojego

W swojej boskiej naturze zawsze pragnąl najpierw
Ojca

gdyz był prawdziwie

doś

wy-

Bogiem

Przyczyny wcrelema
Nasze ograniczone mozhwosci nigdy nie pozwolą nam na zrozumienie dlaczego nasz Pan stał SIę człowiekiem Co sprawiło ze Syn Boży przyszedł na Ziemię.
aby stac SIę CZęŚCią upadłej I asy I doswiadczyc zazdrosci oraz menawrscr?
Po pierwsze

Bog nie mógł umrzec Istniała komecznosc

złozerua

nienagannej

ofiary za grzech Poruewaz ludzie byli grzeszni
Bóg stal Się Ciałem aby stać Się
doskonałą ofiarą I zapłacie kar ę za grzech (Hbr 2,9) Po drugie przez wcieleme, Jezus objawił ludziom Ojca W Jego niezrównanej doskonałosen pięknoser (J 147-1 I)
Po trzecie, stając Się człowiekrem nasz Pan dal nam właściwy przykład (I P 2,21-25)
Przyglądając
I

Się Jego reakcjom

W

różnych sytuacjach

rozpoznać, ze celem chrzescijanskrego

zycrajest

możemy Się z N Im utożsarruć

stac

Się

podobnym do Chrystusa

(Rz 8 29)

Jezus powiedział SWOIm uczniom ze posyła Ich na swiat tak Jak OJciec Go
posiał (J 17, I 8, 20 2 I) Ten nakaz zawiera ogłaszame zbawrema wszystkim, którzy
wierzą Jest CZęŚCią Wielkiego Nakazu Misyjnego
aby ISC na cały ŚWiat I głosić
ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15) Jezus stal Się Bożym sposobem na
zbawrenie

My mamy zaruesc tę nowinę ludziom

Chrystus - wtdzialny obraz niewidzialnego Boga
II Napisz I przed kazdym zdaniem, ''lore Jest PRA WDZIWYM
lerna WPISZ 2 przed każdym nieprawdziwyrn powodem
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powodem wcre-

a Jezus musiał przyjąć na srebre srmertelne ciało, aby zapłacie karę za nasz
grzech
b Wcrelerue było konieczne, pornewaz Bog chciał poznac, co to znaczy byc
grzesznym człowiekiem
c DZięki wcielemu dowredziehsmy

Się o ojcowskiej rrułosct, trosce l opiece Boga
d Wetelenie dostarczyło Chrystusowi bezpośredruch doświadczen ludzkiej słabose: co sprawia, że moze za nami wstawrac Się u Ojca
e DZIękI wcieleruuludzre juz me rodzą SIę w grzechu, gdyzofiara Syna Bożego
w Ciele UCZYniła ludzi nienagannyrm

DZIEŁA
Cel 5

CHRYSTUSA

Wybierz zdania ktore tłumaczą, dlaczego dueta Chrystusa są wazne d/a
człowieka

Przechodzrrny

teraz do dzieł Chrystusa

KIedy mówimy o dziełach, mamy na

myśli srmerc, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie
I wywyzszerue
dztemy rozwazac te dzieła w kolejnoset występowania

Chrystusa

Bę-

ŚmIerć
Śrmerc Chrystusa rózniła Się od śrmerci wszystkich ludzi Jego śmierć byla
dobrowolna On sam powredział 'Nikt mi go [ZYCIG} me odbiera ałe
Ja kładę;e Z własne; wolt' (J 10,18) W chwrf śrmerci oddal SWOjego ducha
(Mt 27,50) Srmerć me została na Nim wymuszona przez Szatana albo przez żołmerzy rzymskich Chrystus przyjął ją jako wolę Boga dla zbawrema ludzkości
całkowrcie

Jego srruerc była Jego dziełem w tym sensie, że przez mą zapłacił karę za nasz
grzech Karą za grzech Jest oddzielerue od Boga Tę wlaśrue cenę musiał zapłacie
dla naszego zbawi erua Umierając na krzyzu Chrystus doświadczył tego strasznego
oddzrelerua
Zawołał 'Bo:e UlG) Bo:e mOJ czernus mme opuscił? (Mk 15,34)
Przez to dzieło usrmerzył Boży gniew wobec nas, spowodowany przez nasze grze
chy Chrystus pozwolił, aby sprawredliwa kara Boża spadła na Niego Przez złożeme tej ofiary Chrystus dokonał zadoscuczymerua za nasze grzechy, ponosząc srruerć
W nasze miejsce Zrobił to dlatego, bysmy rnogh doznac przebaczerua I pOwrÓCIC
do stanu harmenu z Bogiem
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Przez wreki ludzie starali SIę odwracac
żałosne

były Ich wysiłki I Przynosili

gniew swoich rzekomych

I składali

krwawe

ofiary,

bogow

Jakże

ale odchodzili

nie

wiedząc, czy Ich ofiara została przyjęta Aztekowie, na przykład, bardzo obawiali
Się swoich bogów Składa h tyle ofiar ludzkich, ile wydawało Się Im konieczne, ale
Ich hojne, drogocenne I szczere wysiłki były zawsze daremne
była zawsze taka sama - Bogowie ządają więcej krwi'

Odpowiedz

kapłanów

Biblia ukazuje nam ze nasz mebtanski OJciec prawdziwte gniewa Się z powodu
naszego grzechu, ale Jego gniew Ole Jest podobny do gruewu azteckich bosrw Nie
musimy Się bać aru trwac w ruepewnosci, co powinrusmy robić, aby odwrocie Jego
gniew On sam za nas to zrobił Sam złożył ofiarę - swojego Syna Przez swoją
śrmerc Jezus zapłacił karę I wszystko naprawił W ten sposob stało Się zadość Bożej sprawiedhwoscr
Grzech został zmazany, kara zapłacona człowiek doznał przebaczenia

I otrzymał

dostęp do świętego Boga

Paweł WYjaśnia to

W

Rz 3,25-26

Ktorego [Chrystusa] Bog ustanowit jako ofiarę przebłagalną przez krew
tego skuteczną przez Wlmę d/a okazanta sprowiedhwosa swojej przez
lo ze w cterpliwosct Bożej pobłazltwte odmo II Się do przedtem popeł
monych grzech JW d/a okazanta sprawtedhwosct swojej w terazniejszym
czasie aby On !Jambył sprawiedliwym l uspraw tedlrw tajqcym tego ktory
wierzy w Jezusa
Srmerc Chrystusa ma także zastosowarue praktyczne w naszym Z)'CIU codzrennym W hscie do zborow w Galacji Paweł pisze 'Z Chrystusem jestem ukrzyzo
wany' (Gal 220) "A CI ktorży nalezą do Chrystusa Jezusa ukrzyzowalt ciało
!:l WOjewraz z nannęmosctanu
t zqdzams' (5,24) Chodzi tu o ukrzyżowanie SWOjego
la, co oznacza zrezygnowanie z naszych własnych pragruen na rzecz tego co podoba
Się Bogu Ukrzyżowanie Chrystusa musi stać Się naszym ukrzyżowanrem
Zbawieme które oferuje nam Bóg, otwiera przed nami rnozhwosc prowadzenia swrętego
zycra - takiego które rzeczywrście podoba SIę Bogu To mUSI Się urzeczywrstmc,
gdy poddajemy nasze życie panowaniu I kontroli Ducha Swiętego (Rz 8 5 Ił)
12 Czy robisz postępy w uśnuercaruu swojej grzesznej natury? Napisz w zeszycie,
co inni mogą zobaczyc w twoim tyCIU, co swiadczy o twoim ukt zyzowemu siebie
I powaznym traktowaniu tej chrześcijanskrej powinnoset
13 Zakresl htery poprzedzające
Chrystusa dla nas

PRA WDZIWE

zdania dotyczące

znaczerua

dzieła

a Jego srmerć zapłaciła karę za nasz grzech I uśmierzyła Bozy gruew
b Smierć Chrystusa została spowodowana przez zewnętrzne Siły, nad którymi nie
mogl zapanować,

dlatego

leż była przypadkowa
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c Srruerć Chrystusa przywrcetla pełną społeczność między Bogiem a człowiekiem
d Jego grzech zaspokoił Bozą sprawiedlrwość skierowaną przeciw ludzkiemu grze
chowi
e DZIęki śmieret ( hrystusa me będziemy musieh odpowiadać za nasz grzech, nawet jeśh będziemy trwac Wgrzechu
r Srruerć Chrystusa Jest przykładem Bozego pragrnerua ukarania ludzi za Ich sła
bości I błędy
Zmartwychwstanie
DZIeło naszego Pana, Jezusa Chrystusa, byłoby rnepełne, a nasza wiara da
remna, gdyby me powstał znów do życia (1 Kor 15,14) Wydarzenie to zaznaczyło
dopełrnerue Jego dzieła na zierm Dlatego zmartwychwstarue Chrystusa wyrozrua
chrzescijanstwo od innych rehgu I wierzen W zadnej innej rehgn wyznawcy nie
mogą powiedzreć, że grob Jej załozyciela Jest pusty My, chrzescijarue me Olga
mzujerny pielgrzymek do miejsca, gdzie nadal spoczywa Chrystus poruewaz On
me pozostał W groble' Wywyzszamy Go Jako żyjącego Zbawrcrela' On pokonał
śrmerc! POnieważ On Z)'Je, my odzredzrczyhsrny
zycie wieczne razem z Nim'
Zmartwychwstarue Jest podstawą wiary chrześcijanskiej
Bez zmartwych
wstania śmierć Chrystusa nie mialaby znaczenia gdyz zmartwychwstanie potwierdziło skuteczność Jego snuerci I nadało Jej wartość Paweł tak o tym pisze
Zostal wydany za grzechy nasze / wzbudzony z martwych d/a usprawtedhwtema
naszego (Rz 4 25)
lstrueje Wiele powodów
znaczenie

Zwróćmy

dla których zmartwychwstanie

ma dla nas WIelkie

uwagę na niektóre wazruejsze skutki tego wydarzenia

Zmartwychwstanie ukazuje, ze śrruerc Chrystusa Jako ofiara za grzesznika
została przyjęta Mozemy mleć pewnośc, że Bóg przyjął odkuprenetą śrruer
Chrystusa pomeważ Bog wzbudził Go z 1110/ twych (Dz 2 24 32 3,15,4 10,
5,30)
ć

2 Zmartwychwstanie
potwierdza bostwo naszego Pana Paweł stwierdza
w LIŚCie do Rzymtan I 14 "Ktory według ducha uswięcerua został ustanowrony Synem Bozym w mocy pr::.ez zmarni ychwstame
3 DZięki swojemu zrnartwychwstamu Chrystus stał Się naszym najwyższym
kapłanem stojącym w Bożej obecnoser (Hbr 9 24) On Jest naszym orędownikiem (Rz 8,34), naszym ruebianskrm obroncą (Er I ,20-22, IJ 2, I), naszym
pośrednikrem (ITm 2,5) Tak więc poza tym, że przyniósł nam uwolruerne
z WięZÓW dzięk: swojej srruerci, Chrystus wstawia Się za nami przed tronem
łaski

Podwaliny prawdy

76
4 Zmartwychwstame
Możemy

ukazuje wielką moc Bożą w zapewmemu

mleć pewność,

że da nam odpowiednią

nam zbawrema

moc do prowadzenia

włas-

crwego życia I skutecznej sluzby (por Flp 3 10 I Fłp I 6) On ma wszelką moc
5 Zmartwychwstanie

Jest naszą gwarancją,

sie, zostaną wzbudzem
ITes4,14)
Dlatego

z martwych

że CI którzy umierają

(J 5,28,640,

stalo Się właściwym

zmartwychwstame

mISJI Chrystusa
Zostało zaplanowane
gdy Bog wkroczył w ludzką egzystencję

w Chrystu-

Rz 8, ł 1,1 Kor 15,20-23,

podsumowamem

zbawczej

w wiecznoścr ale wykonało Się w chwih,
przez wcrelerne Żyjąc doskonalym ŻYCiem,

Chrystus umarł Jako doskonała ofiara odkupiencza za grzesznika I zapłacił karę za
Jego grzech DZięki temu gruew Bazy został uśmierzony, grzesznik moze pojednać
Się z Bogiem I może zareagować na działanie Ducha Swrętego W tym momencie
dzieło Chrystus. na Ziemi zostalo dokonczone I nadszedł czas Jego powrotu do
Ojca

Jego mISJa została wykonana'

14 Zakresl litery poprzedzające

PRA WDZIWE

a Zmartwychwstame

przyłączyło

tworcy powrocih
b Zmartwychwstanie

do zycia
wskazywalo

chrzescijansrwo

skutki zmartwychwstania
do kilku Innych rehgn, których

na prZYJęcIe przez Boga ofiary Chrystusa

Jako

zadoscuczymerua

za grzechy ludzi
c Zmartwychwstanie potwierdza bostwo naszego Pana
d Przez zmartwychwstanie
Chrystus stal Się naszym najwyższym kapłanem, który
wstawia Się za nami u Boga
e Zrnarrwychwstarue
gwarantuje chrześcijanom,
ze rugdy me odpadną od Bożej

r

łaski
Zmartwychwstame
gwarantuje chrzescijanmowi,
ze CI, ktorzy umierają w Chrystusie. zostaną wzbudzeni z martwych przy powtomym przyjściu Chrystusa

Zmartwychwstanie

I

wywyższenie

OpIS nowotestamentowy

wskazuje,

ze po 40 dmach usługiwarna

po zmartwych

powrócił do meba "Został umesiony w gorę I ob/ok
wztql go sprzed Ich oczu" (Dz 1,9) Zmartwychwstanie
I wmebowstąprerue
Chrystusa są ze sobą ściśle powiązane w zwiastowamu
apostolow (Dz 2 32 35, Er 1,20,
I P 3,21-22)
Te dwa wydarzema poprzedzają
wywyższenie naszego ukrzyżowawstamu,

Chrystus

wstąp",

nego Pana
Słowo wntebowstqptente okres la powrot Chrystusa do nieba Słowo w)'lryz
szente rnówt o Jego podmesternu na wyzszy poziom Jezus został podmestony do

Chrystus
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pOryCJI chwały I CZCI po prawicy Ojca Jego wmebowstąpieme
l wywyzszerue
mają
dla nas wielkie znaczerue Przy wywyzszeruu Jezus zajął należne Mu miejsce su-

werennego
przyniosło

Pana (Dz 2,33 36,5,31, Ef 1,19-23, Hbr 2, 14-16)
ludziom wsparuałe korzyser Oto ruektore z nich

Jego wywyższerne

Przebywając w meble Jezus Jest duchowo wszędzie obecny, wypełniając
cały wszechświat (Ef 4 10) ł dlatego stanowi Idealny obiekt CZCIwszystkich
ludzi (I Kor 1,2)
2 Jezus rozpoczął swoją kapłanską
(Hbr 4,14,5,)-10)
3 Obdarzył
12,4-11)

słuzbę w niebie, Jak to JUz wyjaśruahsrny

ludzi darami (Ef 4,8-11) Są to dary dla pojedynczych
I dla Kościoła (Ef4 8 13)

4 Wylał Ducha Swiętego

ludzt (1 Kor

na swoj lud (Dz 2,33)

5 Jako wywyzszony Ksrązę I Zbawrcrel
tama(Dz5,31,
11,182
P 1,1)

Jezus udziela ludziom wrary I uparmę

6 Nasz wywyzszony Pan powrocrł do nieba w swoim człowieczenstwie

(uwiel
Mysi ta podkresiona została w Liscre do Hebrajczyków,
gdzie
autor stwierdza IZ skoro Jezus dzrehł ludzkie doswiadczerna,
moze być
bionym ciele)
wiernym

I miłosiernym

nas zródło pociechy

tS W zeszycie zdefiniuj

18,4,14

16) Jest to dla

ktore poprawnie

l

wywyzszeme

okresłają

skutki dzieł Chrystusa,

które są błędne

a Chrystus wypełnia
ludzkoser

wszechswrat

b Chrystus

swoje dzieło dla ludzr

wykonał

(Hbt 2, ł4

wmebowstąptenie

pojęera

16 WPiSZ I przed zdaruarm,
a 2 przed zdamaml

Arcykapłanem

I siły

i

dlatego stanowi Idealny obiekt CZCIdla całej

i juz

Ole angażuje

Się w Ich duchowe

życie

c Jezus rozpoczął
d Chrystus

udziela

swoją rolę Arcykapłana
darów poszczegolnym

na rzecz Bozego
ludziom

ludu

I Koserołowi

jako całOŚCI

e Duch Swięty został wyłany na wierzących

r

Srruerc Chrystusa

g ŚmIerć Chrystusa

krem

zapłaciła

karę za grzech I zaspokoiła Bozy gruew

przywróciła

pełną społeczność

między

Bogiem

a człowre

Podwaltny prawdy
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h Poruewaz Jezus wszystko JUl wykonał, człowiek wierzący Ole musi JUl roZWIjac SWOjegoduchowego życia
I

Zmartwychwstanie gwarantuje wierzącym, że CI którzy umierają w Chrystusie,
powstaną z martwych

Stwierdziliśmy, że wszystkie dzieła Chrystusa mają dla nas Wielkie znaczenie
Przez swoją śrnrerc Chrystus zapłacił karę za nasz grzech Jego zmartwychwstanie
daje nam gwarancję wiecznego życia z Nim Przez wruebowstąprerue l wywyższenie
Jezus osiągnął nalezne Mu miejsce naszego suwerenngo Pana A teraz Chrystus
buduje sWOJKościół I troszczy Się o niego, dbając o wszystko, co doprowadza nas
do duchowej dojrzałoset

Pytania kontrolne
I Ktore z podanych niżej dowodow na czlowieczenstwo

Chrystusa występują

Bibln?
a) ludzkie ograrnczerua I ludzkie Imiona
b) przodkowie
c) grzeszność
d) wygląd I rozwój
W

2 Biblijne dowody na bóstwo Chrystusa ujawniają, ze
a) Jezus zawsze korzystał ze wszystkich swoich boskich praw
b) Jego zachowanie, rwterdzema I przymioty dowodzą, IŻbył kims więcej nil tylko
człowiekiem

c) dowody ograniczają Się do Jego osobistych rwierdzen I ŚWiadectwa jego przyjacioł

3 Które z poniższych zdan najlepiej okresla chrzescijanską doktrynę wcielenia?
Pan Jezus Chrystus
a) był Bogiem udającym człowieka
b) posiadał naturę ludzką
c) posiadał naturę boską
d) był Wpełni Bogiem I Wpełni czlowtekrem

Chrystus
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4 Pismo Swięte objawia nam ze Jezus Chrystus
a) [est człowrekiem,
b)

rest istotą

który przyjął

boskosc

boską, która przyjęła

człowieczenstwo

nasze

c) posiadał rnektore cechy ludzkie
d) posiadał ruektore
5 Głownym

cechy boskie

cełem wcielema

było

a) wykonam e Bozego planu odkupterna
b) zakonczerue

ery

c) ustanowtenie
d) ukazanie

obowrązywama

dla ludzi moralnego

ludziom

jaki naprawdę

człowieka

starotestamentowego
przykładu

Zakonu

do naśladowania

Jest Bog

6 Snuerc Chrystusa uwazana Jest za Jego dzieło pomewaz
a) było zadaniem
które przyjął na siebie dobrowolrue, aby zapłacić

karę za nasz

grzech
b) wymagała

wtelkiego

wysiłku

fizycznego

I

związana

była ze znęcaniem

SIę

c) został do mej zmuszony
7 Wcielerue
a) Chrystus

było niezbędne
musiał przyjąć

pornewaz
na Siebie snuertelne

Ciało, aby mógł zapłacić

karę za

grzech
b) objawiło

ludziom mebranskrego Ojca

c) przez me Bóg poznał głębokości

grzechu

I

zrozumiał,

co to znaczy być grzesznym

człowiekiem

d) przez mą Chrystus

dał nam doskonały

przykład

8 Praktyczne znaczerue śrmerci Chrystusa wyraza Się także w naszym ukrzyzo
wamu własnego Ja Oznacza to, ze ludzie należący do Chrystusa muszą
a) OSobiście doświadczyc srruercr za własne grzechy
b) usmrercic SWOJą grzeszną naturę, poruewaz zbawienie umozhwia prowadzenie
świętego zycia

c) uznać, że przez swoją smierc Chrystus rozprawił
tego są całkowrcre ŚWięCI

SIę

9 DZieło zmartwychwstania

poruewaz

a) potwierdzało

przyjęcie

Chrystusa Jest ważne

przez Ojca ofiary Chrystusa

z Ich grzeszną naturą ł dla

Jako zadośćuczymema

grzech
b) potwierdzało

c) gwarantuje,

bostwo naszego

ze chrześcijarnn

Pana

me moze odpaść od Bożej laski

za

Podwaliny prawdy
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d) Chrystus Jest teraz naszym Arcykapłanem, ktory wstawia Się za nami przed OJ
cem
e) daje wierzącemu gwarancję, że zostanie wzbudzony z martwych przy powtórnym
przyjsciu Chrystusa
tO Wniebowstąpienie l wywyzszerne naszego Pana są ważne, ponieważ
a) zapoczątkowały nową służbę Chrystusa Jako suwerenny Pan troszczy Się o Koscioł I buduje go oraz Jest wszędzie obecny
b) zakonczyły działani e Chrystusa na rzecz człowieka
c) zapoczątkowały prawdziwe duchowe odda wam e CZCI

Odpowredzi na pyta Dla nauczające
9 Wszystkie zdania oprócz d) są prawdziwe
I Wszystkie odpowredzi oprócz d są prawdziwe
10 Zdam a a) c) I d) są PRAWDZIWE
2 Zdania a I b są PRA WDZIWE
II Zdania a, c I d są prawdzrwyrru powodami
3 a 4 Ludzkie ograruczrua
b 5 Ludzkie rrmona
c I Ludzki rodowód

d 3 Wygląd człowieka
e 2 Ludzki rozwój

12 Odpowiedz własna Musimy to robie każdego dnia
4 Jezus przyjmował cześc od ludzi, przebaczał grzech, wzbudzał z martwych
I otrzymał prawo sądzenia wszystkich
13 Zdania a, c I d są PRA WDZIWE

Chrystus
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S Jezus okazal SWOjąswrętośc przez to, ze był bez grzechu Swoją rmłosć objawiał
przez pokorę, s!uzbę I łagodność, przez bhską wręz z Bogiem Ojcem I wiele In
nych sposobow
14 Wszystkie zdania oprocz a I e są PRA WDZ1WE
(, Jezus postanowił poddać Się ludzkim ograniczeniom, aby
śmieret za grzesznego

wypełnić

swoją rmsję

człowieka

ł~~
Wmebowstqpteme mówi o powrocie Chrystusa do nieba w uwielbronym ciele
Wywyzszeme odnosi Się do podmeslenia Jezusa do POZYCJI chwały I CZCI po
prawicy Ojca
7 Moralne przymtoty Jezusa
mądrość, wszechmoc,

ŚWlętOSC

wszechwiedza

1 miłość Osobowe przymroty Jezusa
wszechobecnośc I wiecznośc Przy porów-

naniu okazuje Się, że są to takle same atrybuty, jak atrybuty Boga
16 Wszystkie zdania oprócz b I h są poprawne
8 aSIowo (J 1,1)
b Syn Bozy (J 10,36)
c MeSjaSZ, Chrystus, Pornazaruec (Dz 236)

d lmmanuel (lz 7,14)
e Pan (Łk 2,1 I)

