tE KCJ;.\
LUDZKOŚĆ
LUDZIE JAKO

PODDANI STWÓRCY

Ludzie

posiadają

szeroki

wachlarz

odpowiedz:

na pytanie

o pochodzenie

człowieka
Filozofowie rozumują, ewolucjomset
przedstawiają swoje racje, soc
jolegowre zastanawiają Się Wysiłki ludzi śwreckich LITIICrzaJące do wyjasruerua
zagadki Ich pochodzenia l roZWOJU pozostają ruerozstrzygruęte
uważają Oni
bowiem IZ człowiek zarstmal jedynie dzręki przypadkowi
Inaczej przedstawia to
Psalrmsta Zastanawiając Się nad swoim pochodzeniem rnov v 1 do Boga Wys/au tam
Clę =0 LO ze cudownie mrue stworzyles
W księdze twej zapisane były wszystkie dm
przyszłe gdy jeszc:e zadnego : ruch me by/o" (Ps 139,14 16)

Zostahsrny

stworzeni

na Boże podobrenstwo

naszego Stworcę po to, bysmy panowali nad

Ziemią

Zostaliśmy

uczyrueru

przez

sprawiedliwie, twórczo

1 od-

powiedzialnie

On dał nam intehgencję,
uczucia I zdolnosc dokonywania moralnych wyborow Mamy wrelkie mozhwosci w tym takze mozhwosc zmarnowania
naszych przyrodzonych
darow I zaparcia Się Ich Dawcy Jedynym sposobem

zrealizowania Wielkiego potencjału danego nam przez Boga jest okazywanie posłuszenstwa Jego Słowu Nasze rueposluszenstwo
okrada nas z rnozhwosci wykorzystama naszego potencjału zarowno tutaj Jak.I w wiecznoser
W ostani ej lekcji badaliśmy sfery duchowe Teraz przyjrzymy Się innej grupie
Bozych poddanych
ludziom Termmy
człowiek: I Iudzkosc W mruejszej lekcji
odnoszą Się do obu płci rasy ludzkiej, mężczyzn I kobiet Po skonczemu
lekcji

powinieneś byc w stanie lepiej zrozumieć Siebie I poznać lepiej obowiązki
tych, którzy uznają władzę Boga

I

prawa

Plan lekcji
Pochodzerue człowieka
Natura człowieka
Niesrnrertelnosć

człowieka

Cele lekcji
Po

skonczemu lekcji

•

Przedstawić
telnosć

•

Określić, z jakich elementów sklada SIę Istota ludzka

•

Opisac proces dokonywam a wyborow moralnych

•

powinieneś

biblijny

umleć

pogląd na pochodzenie

czlowreka.jcgo

Pragnąć wykazywać SIę w zyCIUpodobienstwem do Boga

naturę I nresrruer-
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Czynności lekcyjne
I Przeczytaj 1MOJ I 3 Jako podstawę do mruejszej lekcji Parmętaj o odnajdywaniu
I czytaniu wszystkich
fragmentów Brblu podanych w treser lekcji
2 Przerob lekcję Jak zwykle
I popraw Je

Po skonczemu

udziel odpowiedzi

na pytania kontrolne

Słowa kluczowe
ewoluowac

nieomylny
rueśrruertelnośc

konsekwencje

podobrenstwo
sumienie

kontrolować

Treść lekcji
POCHODZENIE CZŁOWIEKA
stworzenie

Szczególne

CelI

Wybierz zdania
ktor e dostarczają dowodow na to ze człowiek
golnym Bozym stworzeniem
Biblia

rozsądnie

I

wprost

udziela

odpowiedz:

na pytanie

jest

szcze

Skąd WZIął Się

człowiek? Podąje dowody na pochodzenie człowieka mówi O Jego celu l przeznaczemu Objawia nam ze człowiek Jest szczego/nym stworzeniem Bożym
Człowiek Jest WYjątkowy Pisrno Swręte stwierdza że powstał na skutek spec
jalnego aktu Bożego
Tak mowI Pan [ ] Ja uczynitem ziemtę ( stwor zyłem na
mej ludzt (lz 45 I 1-12) Inne fragmenty Pisma Swrętego podają takle samo SW\3dectwo
pornzsze fi agmenty
stworzenia człowieka

I Przeczytaj
na temat

a IMoJ I 27
b IMoJ 5,1 2
clMoJ67

I określ

czego dowiadujemy

Się z każdego

z nich
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Ludzkosc -ludzie Jako poddam Stworcy
d IMaJ 9 6

e

5MoJ 432

r

Ps 100,3

g Jk 3,9
Stworzenie

wszystkich

Innych rzeczy wymagało jedyrue

Bozego rozkazu,

ktory

natychmiast był realizowany (patrz I Maj I 2024) Lecz stwarzając człowieka Bog
dokonał szczegolnego aktu Po pierwsze, ukształtował
czlowieka
z ziemskich
elementów,

potem tchnął w nozdrza

człowieka

dech zycra (I Maj 2 7) I człowiek

stał SIę Istotą ŻYjącą To Bo:e tchrnente było udzie leruem czlowrekowi duchowej
natury od Boga, co dało mu pozycję ponad Wszystkimi stworzeniami wymienionyrru w I MOJ I Ponadto Boże polecenie aby człowiek panował nad Ziemią I Ją na
pełniał, wskazuje na WIelką rozrucę między człowrekrem a wszystkmu
rnnyrm
stworzeniami Ziemskimi (I 28)

Zauwazamy także szczegolne zauueresowanie
Boga czlowrekiem, gdy b/o
geslaw I go I nakazuje mu Się rozmnazac (I Maj 1,28 5,2), aby zapełniał ziemię
rasą ludzką, a także daje mil panowanie nad wszystkrrm stworzemarru na Ziemi
oraz roślmarru
Najważniejsza
rozruca między czlowiekiern a wszystkrrru mnyrm stworzeniami polega na tym że człowiek został stworzony no obt a: Boga (1 Maj l 26) Zadne mne stworzenie nie zostało uczyruone na Boże podobienstwo
Tylko człowiek
011 zyrnał podobienstwo
do Stwórcy Jak dowiemy Się pózrnej, podobrenstwo
czło

Wieka do Boga me Jest fizyczne

lecz moralne

I

duchow e

Dalsze dowody na szczególną naturę człowieka znajdujemy w fakcie rstmerna
ogromnej IÓZI1ICY między człowiektern a zwrerzętarm
Rozważmy niektóre z tych
różnic
I Człowiek posiada zdolnosc mowy - zadziwrającą zdolność przekazywarna
zarówno konkretnych (rzeczywistych),
Jak I abstrakcyjnych
(teoretycznych)
Idei
w sposób dynamiczny ItWÓI czy Przykład konkretne) (rzeczywistej)
Idei Jest następujący
Mieszkam IV białym domu IV ktorym Jest ptęc pokos Przykład ob

strakcyjnej (teoretycznej) Idei Lepiejjest kochac mz menawid:tc Oble Idee mogą
zostać zakornurnkowane
mnym Istotom ludzkim dztęki zdolnoser czlowreka do
myslerua, rozumienia l wyrazanta mysh za pomocą mowy Zadne zwierzę tego me
potrafi
2 Człowiek posiada zdolnosc radowania SIę pięknem ZWierzęta me posiadają
zdolności dostrzegania I docemanra np pięknego ogrodu I odrożruema go od za-

rosmętego

chwastami pastwiska
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3 Człowiek posiada zdolność odrózruarua

dobra l zła Zwierzęt.r me posiada
z powodu meposłumoże zostać wytresowany do okazywania posluszenstwa przez pow-

ją tej zdolności

szenstwa
tarzanie

I

pies rnoze me lubrc kararua

Na przykład,

kary, ale rugdy me nauczy Się tego

ze wykradanie

kurzych Jaj lub zabija

me kurczakow to czyn moralnie zły
4 Człowiek

posiada głęboką

potrzebę

oddawania

rzęta aru me posiadają zdolnoset oddawania
5 Człowiek

rnoze planować

CZCI

przewidywac

aru

wyższej

CZCI

SI odków

przyszle

rstocie

ZWie-

wyr 323n13 szacunku

potrzeby

I

zrrueruac wy

darzen ra Rozkoszuje Się tworzernem nowych stylow arcłutektorucznych
I nowych
form sztuki Ustawiczrue dokonuje wysrłkow, by modyfikowac srodowisko l uczyI lepszym Zwierzęta jednak Ole mają zdolnoset twórczych ani
przewidywać
Wszystko co robią, aby przygotowac
Się do życia Jest

ruć życie IzeJszym
me potrafią
reakcją

na bodzce naturalnego

Instynktu

Na przykład

ptaki posiadające

msty nkt

budowania gniazd dla swojego potomstwa przez wreki budują taki sam rodzaj
gmazd

Wydaje

Się

zatem

ze człowiek Jest szczególnym

Oczywiste,

stworzeniem Bo

zyrn Nie Jest wynikiem przypadku, nie ewoluował
tez z ruzszych
form życia
zwierzęcego
We wczesruejszych
lekcjach czytaliśmy
ze Bog, który stworzy!
wszechswiat,
do

także go podtrzymuje

tracenia jakości,

ma Się w chaos
I ulepszac

dzieło

Suwerenny

SIę zuzywa

mtehgencji I energn z zewnątrz
Bóg przez szczególny
akt stworzył

POI ządek
aby

SWOle

Ją

najwspanialsze

stwierdzen

Jest dowodem

na to ze czlowiek Jest szczególnym

Bożym?

Stworzenie człowieka
rośhn I zwierząt

odbywało

Się według

takiego

samego wzoru

rzenie

b Jedynie człowiek
c

Człowiek

d

Człowiek

otrzymał

otrzymał

zycre przez Boze tchruerne

panowanie

został stworzony

e Człowiek

Jest odmienny

r

Jest rnezalezny

Człowiek

zarme

podtrzymac

(l MOJ 1,16-17)

2 Ktore z pomzszych

od

Się Wszystko

Potrzeba

człowieka

stworzeniem

samej sobie ma tendencję

Przyroda zostawiona

a nie polepszania

nad ŚWiatem roślinnym

na podobiensrwo

I wyzszy

zwierzęcym

Stwórcy

od wszystkich

od jakiejkolwiek

I

stworzen

wyzszeJ władzy

ziemskrob

Jak stwo-
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Stworzony na Bozy obraz
Cel 2

Znajd: IV podanych tekstach BIb/II podołnenstwo
albo postednte

do Boga bezposredme

Biblia naucza Le człowiek został stworzony na Boży obraz, inaczej
podobrenstwo (lMoJ 1,16-27
5 I 96 IKor 11,7, Jk 3 9) Jak Bóg, tak I człowiek
może myslec I planowac
aby osiągnąc cel Kazdy z nas, na swój sposob potrafi
tworzyc rzeczy użyteczne I piękne Potrafimy także poprzez badania odkryc zasady
obowiązujące
w SWICCle które dowodzą Bozego działanta
Co Jeszcze zaliczamy
do' podobrenstwa do Boga"? Czego ono me obejmuje?
Tenrun 'na obraz Bozy" me oznacza ze czlowrek Jest dokładną kopią Boga
oto
ze człowiek w pewnych sferach przypomina
Boga W lekcj I l
dowredziehsrny
Się, ze Bóg Jest ruewidzialny
Jest Duchem
Wiemy stąd że
podobrenstwo
człowieka do Boga ruejest podobienstwem fizycznym Jakie zatem
Jest to podobienstwo, jeśh nie fizyczne?
Chodzi

l Osobowosc

Mimo

ze Sag Jest Duchem

nasz ludzki duch moze komu-

nikować Się z Jego Duchem gdyz tak jak Beg jestesmy Istotami osobowym: Ma
my rnozhwosc nawiązywania z Nim społecznoset
przez więz o-obową, a takze
posiadamy zdolnosc tak jak On by rmec społecznosc z innymi Istotami

2 Podobienstwo mot alne Człowiek, podobnie jak Stwórca
Bog, posiada
zdolnosc rozrozruama między dobrem a złem Początkowo cała osobowosc czloWieka - jego rutelekt uczucra I wola - były skierowane na Boga Moralna natura
człowieka by la ogramczoną kopią BozeJ rueograrnczonej
natury moralnej
Czło
Wiek miał rnozhwość dokonywania
wyboru I odpowiedzralnego dzrałarua Mógł
rozwijać Się lorzystając z wol
miał swiadornośc koniecznoser

być poddawany probie mogl dokonywać osądow
ności wyboru między dobrem a złem Człowiek
wyboru

między dobrem

a ziem

3 Zdolnosc
poruewaz

ra=U11lallama
Człowiek jest podobny do Boga w Jego mądroser.
posiada Intelekt oraz zdolnosc do rozumowania I rnozhwosć poznawania

Boga I mnych To swiadczy o tym. ze rowruez
stworzony na podobienstwo
swojego Stworcy

4 Zdolnosc panowania
lewanta

wvwać

Człowiek

W

w sferze rozumu człowiek

swojej

zdolności

panowania

I

został

kontro-

podobny iest do Boga Człowiek potrafi poskramiać
ZWierzęta, opano
I zeki za pomocą zaPÓI I w ten sposób produkować
elektrycznosc
Sprawia

że pustynia

rozkwita

Boga odzwiercredla

jak zyzna zrerma
Boze panowanie

Na malą skalę ta zdolnosć
nad całym wszech sw latem

otrzymana

od
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5 Samoswtadomosc Jako Istota osobowa stworzona na Bazy obraz, człowiek
posiada świadome "ja" Bardzo wczesrue dziecko zaczyna odczuwac, ze Jest
oddzielone od wszystkich innych osob w swojej rodzmre Jest mdywrdualnoscią
Bez względu na to, czego wymaga od mego rodzina albo Jakle Jest Jego srodowrsko
kulturowe wie ze Jest oddzielną osobą Ma swoje marzenia ambicje, nadzieje,
obawy I motywy Jest odmienne od każdej innej Istoty Inne stworzenia nie posiada
Ją sarnoswiadomosc:
6 Natura spoieczna Podstawą Bozej natury społecznej są Boze UCZUCia,Jego
nułosć Przez całą wieczność Bog znajdował obrckt swojej miłoset w obrębie TrÓJCY
JeLUS powiedział
Jak nmte umilowal OJciec tak I Ja wa~ umtlow alem [ l abyscte
Się wzajemnie milowali Jak Ja was umilowalem
(J 15,9 12) Poruewaz otrzymaliśmy naturę społeczną, szukamy społeczności l. Bogiem 1 z mnynu a także ar
gamżujemy nasze zycie w podstawowe Jednostki społeczne
rodzmy Nasza rrulosc
I zarnteresowarue
mnyrm wypływa bezposredmo ze społecznego aspektu naszej
natury
3 Odszukaj podane I1IzeJ fragmenty Brblu r okresl Jakle podobienstwo
do Boga wyrażają

człowieka

a IMoJ2,/8
b Ef4 24
c Ko13,10
d Ps 139,/3

16

e Rz 10 8-1/
f l Maj I 2628
g IP I 15

Biblia podaje nam rozsądne wyjasrucrue kwestn pochodzerna człowieka
Traktuje o Jego naturze I potencjale z jakrrn zostal stworzony Ujawnia fakt poda
brenstwa człowieka do Jego Stwórcy Pomaga to nam stwierdzic, Jak WYjątkowy
Jest człowiek I jak przewyzsza mne stworzenia Biblia naucza nas takze, ze wraz
z wyższą pozycjąjako istoty moralnej, na człowieku spoczywa bardzo ważna odpowredzialnośc
odpowiedzialnosc
ktora, Jak Się o tym przekonamy w następnej
lekcji decyduje o Jego wiecznym przeznaczemu

Ludzkosc
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NATURA CZŁOWIEKA
Cel 3 Polqczfragmenty Pisma 5l-ł setego / dokancz zdania dotyczqce materialne
go l mematenalnego aspektu c.Iowteka
Latwiej

będzie nam rozwrązac

nasze problemy

I pojąć,

Jak

I

dlaczego

zacho-

wujerny Się tak, Jak Się zachowujerny.jesh
pełniej zrozumiemy naturę człowieka
Prawdąjest. ze człowiek to Istota zlozona posiada wsparuale ciało twarczy umysł
1 zdolność
rozróżmarua między dobrem a złem Są to zaledwie niektóre z jego bardziej wyrozmających
SIę cech Powyzszy OpIS swiadczy o tym że człowiek Jest
Istotą zarówno fizyczno albo matenatną Jak I mernatenalną
albo niefizyczną
Rozwazmy teraz te dwa aspekty albo cechy charakterystyczne
natury człowieka

Aspekt

materoalny

(fizyczny)

Bardzo latwo Jest nam zrdentyfikowac

wą człowieka Można to

Z\V3ZYC

zmierzyc

matenalną
l

albo fizyczną

zanalizowac

stronę składo

w laboratonum

Jest to

cialo ludzkie
PISmo Swięte wyraza SIę o ciele dosyc często

I wlącza

je do dzieła odkupterna

(RL 8,23, I Kor 6, 12-20) Jaką wartosc przypisuje Biblia ciału? Chceraz jesteśmy
nauczani, że ruemarenalny
aspekt człowieka Jest wazrnejszy od fizycznego (Mt
10,28), me powmnrśmy uwazac naszych ciał za cos godnego pogardy cos z gruntu
złego Wręcz przeciwrue apostoł Paweł nauczał że mimo IŻ nasze ciała rozkładają
Się po snuerci

pr

[Jezus}

crala swego'

pewnego drua zostaną w cudowny sposób przywrócone do zycia
znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbronego
(Flp 3 21)
zet/Hem

PiSZąC do zboru w Koryncie Paweł stwierdza
członkami
Ciała Chrystusa
Ich c ra la powiada
Dlatego poleca chrzescijanorn
aby wysławiali

że ciała ludzi wierzących

są

są swiąrymą Ducha Swrętego
Boga w swoich ciałach (I Kor

615 19-20)
Pan Jezus uhonorowal

cralo ludzkie do najwyższego

stopnia,

gdy sam przyjął

cralo Łukasz opisuje że Jezus wzrastali przybywalo Mu SIl (Lk 2,40) Autor listu
do Hebrajczyków
stwierdza, że nasz Pan przyjął na SIebie ciało aby stać SIę pełnym
wspolezuc
4 Połącz
d

ta Arcykaplanem
fragmenty

I

Zbawicrelem

Biblu (po prawej)

(Hbr 2 14 15 17-18)

z odpowiednim

Ludzkie ciało jest wspaniałym tworem Bozym

stwierdził, że jest ono bardzo dobre

I

opisem
Bog

(po lewej)
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b jezus moze byc wspołczującym Arcykapłanem
poruewaz przyjął ludzkie ciało
c Nasze cialo I wszystkie jego CZęSCIsluzą za porownarue z ciałem Chrystusowym
d Ciało nalezy szanować jako swiąryruę Ducha
Swrętego
e Ciała nasze zostały włączone do dzieła odkupiema
f Nasze ciała powinny byc uzywane W służbie dla
Boga
g Nasze ciała zmartwychwstaną l zostaną pizenueruone na wzor uwielbtonego

I IMoj I 2731
2 Rz 12 I
3 IKor 6 15 19-20
4 Ps 139 13-16
5 Hbr2 14-15 17-18
61Kor614
7 Flp 3,21
8 Rz 8 23
9 IKor 1212-27

ciała Jezusa

Aspekt niematenalny
Łatwo Jest zidentyfikowac aspekt matenalny człowieka, trudniej natomiast
Jest opisac jego wyrmar niematenalny
Na przykład Biblia mowi o duszy I duchu
(I Tes 5,23) które wraz z ciałem składają Się na pełnego człowieka jednak W Mt
10,28 dusza zdaje Się reprezentowac cały aspekt mernatenalny jesteśmy Istotami
dwuczęsciowyrru, czy trzyczęsciowyrru? Czy dusza I duch oznacza to samo czy
tez rozruą Się od siebie?
Trudno Jest stwrerdzrc, czy dusza I duch stanowią dwa odrębne elementy
osobowości człowieka, czy też Są jednym I tym samym Parmęrajmy o tym, gdy
będziemy nadal badac niematenalny aspekt człowieka
N lektorzy teologowie twierdzą, ze gdy Bóg stworzył człowieka, tchnął w mego
duszę żyjącą lnrn teologowie twierdzą, że Istnieją dwa elementy ruernatenalne
w człowieku Jeden z ruch to duvra, która jest zr6dłem życia łnotogscznego albo
tym, co daje nam tchnienie

I

czym nas Istotami żywymi

Drugi element to duch

ktory Jest podstawą życia rozumnego
zumienia

związanego ze zdolnością myślenia

5 Przeczytaj poniższe fragmenty
trójnej budowie istoty ludzkiej

I określ,

a IMaJ 2,7
b Ps 42,7

c IKor5,3
d Hbr4,12
e ITes 5,23

BIblII

czy mówią o podwójnej,

I

ro-

czy po
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Istnieje kilka ważnych elementow zycra racjonalnego
nacre takze pko aspekty osobowosci Oto one
l Element mtelekrualny - zdolnosc do rozurmerua,

Trzy pierwsze
myślenia

I

rozpoz

pamiętania

2 Element emocjonalny - zdolnosc do odczuwania I ulegania wpływom tego,
co SIę wie Inaczej - doswiadczemu
3 Wola - zdolnosc dokonywania wyborow, podejmowania decyzji, dzrałarua
4 SW11Ieme - poznanie siebie w odniesieniu do znanych reguł dobra
W naszym studium natury Boga (lekcja I ) dowiedzieliśmy
stworzeni z podstawowym: elementami własciwynu osobowoser
jarru 1 wolą Te właścrwości uzdalniają nas do komum kowania
nyrru ludzrm
elementy

sposób

W

rnematenalne

odpowredzialny
pozwalają

nam

Wraz

Z

prowadzi

naszym

zła

Się, że zostahsmy
Intelektem, emoc
Się z Bogiem I In

wymiarem

C życie pełnej,

l

fizycznym
rstoty

kompletnej

rozumnej Opanowujemy srodowisko naturalne czerpiąc z mego wszystko, co
potrzebne do życia Uczymy Się pracowac z innymi ludzrm W harmonijnych
ukla
dach społecznych
A przede wszystkim staramy SIę podobac naszemu Stwórcy,
który zapewrnł nam wszystko co potrzebne do zycra I wiecznego zbawrema
Nasza wola

6 W oparciu

I

sumIeme stanowią wazne elementy

Przekonamy

rnernatenalnej

o powyższe rozumowanie

a człowiek składa
b Biblia wyraznie
c człowiek składa
d Biblia wyi azme

wynlfaru moralnego istoty

Się o tym w następnej CZęŚCI naszegc studium
dochodzimy

Się z trzech elementow
naucza ze czlowiek jest
Się z dwóch elementow
naucza ze czlowrek jesr

do wniosku, że

CIała duszy I ducha
troistą Istotą
ciała I duszy
istotą dwuczęściową

e Biblia opisując naturę czlowieka

rnowi o Ciele duszy I duchu tchrueruu zycra
oraz używa innych określ en ale rue stwierdza wyraznie czy człowiek ma pod

wojną, czy potrójną

naturę

7 Cztery elementy zycia racjonalnego

Aspekt
Cel4

człowieka to

moralny

Wyszuka} prawdziwe zdania okreslajqce funkcje sumlema
gantu kwestu moralnych

I

wab w rozstrzy

Racjonalne cech) naszej istoty ruernatenalnej, ktore powyżej an.ihzowahsmy,
pozwalają

nam na podejrnowame

własciwych

I

ruewłascrwych

działan

Intelekt

Podwaliny prawdy
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uzdalnia nas do poznania kwestii dobra I zla Emocje nakłaniają
albo w jednym, ałbo w drugim kierunku, o którym ostatecznie
Ale bez czwartego

elementu

nas do podążania
rozstrzyga wola

bez SUmienia, nie podejmowahbysmy

wyborow

mo-

ralnych
mozna okreśhc

Surmerne

Jako "wewnętrzny

glos",

ktory

rnterpretuje

Boże

prawo moralne w konkretnych
sytuacjach
1 nakłania
nas do okazywania
mu
posluszenstwa
Aby lepiej zrozurmec naturę tej siły moralnej. powmrusmy teraz
zastanowic Się nad sumtentem I wolo w odmesremu do naszych działan

Sunnente
Zwrócihśrny

jest z naszym
osąd
dzialan I formowanie nastawienia
ktoie mogą Się Bogu podobac albo me podobac
Bóg w swoim Słowie ukazal nam własciwe reguły życia Nauczanie I praktyczne

nastawieniem

JUl wstępnie

l

dzrałamern

uwagę na to, że sumienie

Jest to zdolnosć

związane

umożhwrająca

nam właściwy

zastosowanie
Bożej prawdy, ktore otrzymujemy
pomaga nam rozumlec Jak po
wmrusmy zyc Dlatego to, co wiemy o woh Bożej objawionej w Jego SłOWIe I to,
Jak nauczyłtsmy
Się stosowac tę prawdę
w oparciu o którą działa surmerue

w codziennym

zyCIU, kształtuje

bazę,

Sumienie bada (ostrzega poucza) wlascrwosc lub mewłasciwosc
kształtującego Się w nas nastawienia albo działarua ktore mamy zamiar podjąć Apostoł Paweł
podaje pizykład tego mówiąc ze swiadczy o rym !lU/nieme {ch 010= mysh ktore
nawzajem SIę oskarżają lub te: biorą w ob/onę (Rz 2, l S)
Zastanówmy Się na przykład nad przypadkrem chrzescijanskrego
biznesmena - Janusza który staje przed komecznością
podjęcia deCYZJI - Czy powtnienem
pÓJŚć na kolację z ważnym khenrern do miejsca gdzie odbywają Się mewłasetwe
formy rozrywki? Czy raczej powimenem jasno powredzrec o moich przekonaniach
nawetjeśli oznaczałoby to utratę ważnej transakcji gdybym me przyjął zaproszenia?
Janusz czerpie wzorce postępowania
ze Słowa Bozego Wie co Bog rnowi
o ntewlascrwyrn
towarzystwie
(2Kor 7, I I Kor 15 33) jego sumienie poucza go
o tym że Jest rzeczą mewłaseiwą przyjąć zaproszenie
pornewaz sprzecrwia SIę to
Bożym regułom Sumienie także przypomina mu o Jego obowiązku zachowywania
Się zgodnie z Bozym zaleceniem
W ten sposob sumienie Janusza na podstawie
Słowa Bozego dokonuje rozrozruerua (rozsądzenia)
między dobrym a złym pos

tępowarnem
pod wpływem

Poruewaz Janusz Jest chrzescijarunem
Ducha Swręiego

Jeśli Janusz
odpowredzialnośc,

zlekceważy
ostrzezenre
będzie tego zalewał

sumienia
odczuwał

Jego surruerue

znajduje

Się

J zlekcewazy
swoją moralną
wstyd I obawiał srę skutków

Ludzkosc

ludzie Jako poddam Stworcy

SWOjego dzrałarua Poddarue
powodzenia w prowadzeniu

Się pokusie
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mesie za sobą poczucie

porazki - me
z Bożymi normami
Uczucia związane
z porażką - wstyd, zal I lęk me nalezą do sumienia
lecz do sfery emocji Zatem
sumienie działa Jako sędzia naszego nastawienia l działarua
ZYCI3 zgodnie

8 Gdy chrześcijanm sprzecrwia

SIę

swojemu sumternu efektem tego są nzy uczucia

Poruewaz Bóg stworzył nas z wewnętrznym
kontrolerem'
albo 'głosem",
powrnrusrny dowiedzrec Się ezegos więcej co mozna zrobić z sumieniem i jakie są
Jego ograniczenia
Po pierwsze podobnie Jak nasz Intelekt, sumienie rozwija Się
I dojrzewa
Gdy zaczynamy pojmować nasze obowiązki zaczynamy tez rozumlec
konsekwencje

naszego

zostac skalane,

postępowania

Po drugie, BIblia naucza, ze sumienie

może

napiętnowane

'Niektor zy ludzie bowiem przyzwyczajem dotąd do bałwochwalstwa
I1llęSO Jako składane H ofierze bałwanom I ~unneme Ich z natu
ry słabe kała Się (I Kor 8 7)

SpO:yWGJq

D/a czystych wszystko jest c:::yste a d/a pokalanych I meH fel zqcych me.
me jest czyste a/e pokalane są _arowno Ich umysł jak I sumtense
(Tt 1,1)
UWled:e171obłudą kłamcow
tępku

na.nacronych

w sunnemu piętnem "ys

(I Tym 4,2)

Te fragmenty Pisrna Swiętego wskazują na to, ze beztroska w zycru chrzescijansktrn
Ignorowanie głosu sumrema I zrezygnowarne
z wiary sprawia, iż jego
funkcjonowarue
moze zostać zakłócone Jednak Biblia rugdzre nie powiada
że
sumienie

może zostac Zniszczone

Po trzecie, surnieme nie Jest rneomvlne (bezbłędne, doskonale)
To znaczy że
moze zle prowadzie daną osobę jesh zaaplikujemy
mu na początku mewłasetwe
reguly Apostol Pawel przed nawroceruern
na drodze do Damaszku był bardzo
gar/my w wykonywaniu złego dzieła UHa:::a/:::ec::ym dobrze Jego gorlrwosć
l nienaganny
charakter byly godne pochwaly, ale Jego postępowanie
było szoku
jące! Ponieważ jego umysł przyjął mewłaserwą mterpretację Starego Testamentu,
Jego surruerue działało na podstawie tej mterpretacji
I zwodziło
go (patrz Oz 9)

Nasze sumienie

zatem dokonuje

osądu naszych

stawie
I naszej wiary w isrnreme Boga,
2 Bozej objawionej woli,
3 moralnej swiadornoscr
w którą nas wyposazył

dzralan

I

nastawienia

na pod
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4 tego, czego Się nauczyhsmy

Wiemy,

(wkład w sumreme),

Jakle przyjęhsrny

5 norm społecznych,

ze odpowiadamy

przed Bogiem

Jednak

normy społeczne

me zaw-

sze są własciwe, co wynika z obecnoser grzechu na swrecie l odrzucerna przez
ludzkosc Bożych zasad Dlatego iedyna normą sumlema mozltwq do przyjęcta d/a
Boga są normy oparte na Jego Słowie ....ykladanym pr zez Ducha Sw tętego
9 Zakresl
a

htery poprzedzające

mówi

Sumienie

PRAWDZIWE
zdania
zyjerny w zgodzie z przyjęrynn

nam o tym, czy

zasadami

b ChI ześcijarue w okr eslaruu czy cos Jest dobre lub złe zwykle kierują Się normami
społecznymi
c SUl111eme zawsze działa na podstawie nQIlTI które zostały wprowadzone J3"-0
podstawa

d Jeśli sumienie opiera
I

Się

na zasadach Słowa Bozego me moze zostać skalane

napiętnowane

e Sumrenie chrześcijan ma kształtuje SIę główme na podstawie mterpretacj
I złych uczynków
f Sumienie może zostac skalane I napiętnowane jesh SIę Je ustawiczme

I dobrych

Ignoruje

g Sumrenie człowieka może zostac Zniszczone jesh CIągle sprzeciwia Się on temu, co ono dyktuje
Wola
Wola

lo

zdolność

dokonywania

wyboru

I podejmowania

de,

YZJI

Najpierw

musimy

poznac różne możliwości
działania
Dopiero pózmej będziemy magii
określić nasze uczucia względem każdej możlrwośct
Potem na podstawie Wiedzy
I odczuc, mozemy dzięki aktowi woli obiac określony
kierunek działanta Mozemy
dowolnie podejmować dzralarua które są zgodne z naszą naturą Możemy okazac

wolę bregania ale nie możemy okazac woli życia po wodąjak ryby Bieganie należy do natury ludzkiej natomiast życie pod "odą nie Jak stwierdzimy to w przy

szłej lekcj l, człowiek

Jest ograniczony

przez grzech do tego stopnia

zrrueruc swojej sytuacji moralnej tylko przez wyrażenie
sprawiedliwym

UO"

stania

Się

ze nie moze

człowrekiem

Co zatem wpływa na naszą wolę? Czy znajduje Się w pełni pod kontrolą czloWieka czy tez pod kontrolą Boga? Jak wygląda proces podejmowania
deCYZJI?
Rozważmy te zagadnienia przyglądając Się bliżej naturze czlowieka
Kiedy
możhwosć
I okreshł

Bog stworzył czlowieka,
dal mu możhwosc dokonywan la wyboru
nie grzeszenia
albo grzeszerua
Bóg unuescił go w ogrodzie Eden

warunki

trwania Ich społecznoset
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I dal Pan Bog człowiekowi taki rozkaz Z kaidego drzewa lego ogrodu
możesz jesc ale z drzewa poznania dobra f :/0 me wolno CI jesc bo gdy
tylko zjes: z mego na pewno umrzesz (I MOJ 2,16-17)
JakAdam odpowiedział na to pouczenie Pana? Proces podejmowania
prawdopodobnie
przebiegał wedlug następującego wzoru
I

Umysl Adama
mego Bag

2 Jego
l

UCZlIClO

zaakceptował

potwrerdzrly

Suwerenny Pan

deCYZJI

Bozy nakaz Adam zrozum la! co mówił do
własciwosc

Bożych słów

Jako Jego Stwórca

Bóg mial pławo wydać takt nakaz

3 Jego wola przygotowana była do podjęcia deCYZJIprzyjęcia albo odrzucenia
pokusy zaoferowanej pozruej przez węza (I MOJ 3,4--{))
4 W tej przełomowej chwili sunneme Adama rozwazyło konsekwencje
rnkające z postąplenta wbrew Bozemu nakazowi
5

Adam podda! Się pokusie

popr zez akt swojej

\I

wy-

oh

Dlatego mozemy powredzrec, ze Adam dobrowolnie okazał rueposluszenst
wo Bożemu słowu l pomost natychmiastowe konsekwencje Surmerne go potępiło
sprawrając ze zrozumiał IZ nie posłuchał Bozego rozkazu Odczuł wstyd zal
I lęk dlatego ze akt meposluszensrwe
okradł go Z nrewmncscr (I MOJ 3,7-10) Od
tej chwil: Jego natura stała Się skazana Stracił stan mewmnoscr l stał Się skazany
Od chwili gdy Adam utracił Bozą przychylnosc jako człowiek został ogratuczo11)' przez swoją grzeszną naturę Dlatego człowiek bez Bożej pomocy nie Jest
w Sianie aktem Holi wytrwać w posluszenstwie Bogu Paweł pisze
Wtem tedy
ze me nneszka we mme 10 Je~1 H ciele mann dobro mam bowiem =wt sze dobt q
\I olę ale wykonania lego co doble
brak (Rz 7 18)
Bóg jednak me Jest zainteresowany pozostawremem człowieka w Jego skazanym stanie Okazuje swoją laskę w Jego zagubiemu wzywa go do upamiętama
z grzechów I przyjęcia oferowanego mu zbawrema (Tt 2 II) Wtedy własrne Duch
Swięty przejmuje rmcjatywę I wywiera wpływ na wolę czlowreka aby nawrocrł Się
do Boga (Flp 2,13) CI, ktorzy Się nawracją. maH prawo stac Się dziecrm Bożymi
(J 1,12)
Chocraz Bag okazuje SWOJą laskę upadłemu człcwrekowi I uzdalnia go do
przyjęcia Chrystusa Jako Zbawreiela Bog Jednak go do tego me zmusza Aktem
woli człowiek moze przyjąć ofertę I stac Się dzreckiem Bożym albo może Ją odrzu
CIĆ I pozostac pod potępremem (sądem) Bozym
Ma wolną wolę w podjęciu deC) 2'J I W proces ten zaangażowana Jest zarowno wola Boza.jak I wola czlowieka
(Tt2,11 12 J 717)
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10 Połącz fragment Prsrna (po prawej) ze zdaniem (po lewej)

a Laska Boża uczy nas sprzeciwrac Się bezboznosCI I swreckrej
poządhwosci
b Beg sprawia w nas pragnrerne l wykonanie
c Jesh ktoś postanawia wykonywać wolę Bazą, bę
dzie wiedział czy nauczarue pochodzi od Boga
d Mam pragmerue czymema dobra, ale me potrafię
tego zreahzowac

ł J 7 17
2 Flp2,13
3 Tt211-12
4 Rz 718

ł I W procesie podejmowania decyzji wrdzimy zaangazowarne wszystkich zdolnoset
racjonalnych czlowreka Dokoncz poruzsze zdam a WYjaśniające istotę tego procesu
a Umysł (Intelekt)
b Emocje
c Sumienie

d Wola
Podczas gdy nasze zdolnoset racjonalne zaangazowane są w podejmowanie
decyzj I w kwestiach moralnych Duch Swięty wywiera pozytywny wpływ nakłamając nas do dobra tak dlugo jak nasze umysły nakierowane są na pragmema
Ducha (patrz Rz 8 5 912 14) I działa w nas bysmy pragnęli wykonywać Jego
wolę (Flp 2 13) W miarę jak zmierzamy w naszym zyciu do chrześcijanskiej
dojrzałoset I rozwijamy Się uczymy Się zyc w Duchu l dotrzymywać Mu kroku
(Ga516-1825)

NIESMIERTELNOŚC

Cel 5

CZŁOWIEKA

WYJGsnlJ zagadrneme ntesmtertelnosct t co dzieje stę : człowiekiem po Jego

smterct
Co dzieje SIę z człowiekrem w chwili srmerci? WIelu spraw na temat zycia po
srruerci me znamy ale Biblia naucza nas ze takle zycre rstrueje
Srnrerc fizyczna następuje w chwih gdy Ciało p: zestaje funkcjonować
Ciało
ulega rozkładowi I obraca Się w proch (patrz I Maj 3 19) ale ruernatenalna częsc
człowieka którą Biblia nazywa duszą albo duchem nadal Istnieje Porwierdzają to
liczne fragmenty Pisma Swiętego
Lk 23 43 l rzekł mu [Jezus]
mną H raju

Zaprawdę pow wdam

CI

dzis będnesz ze
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2Kor 5 8

Wolelibysmy

laCZe}

wyjsc z ew/a

l

zamseszkac

li

Pana

Flp 1,22-23 A jeslt cycre l\ ciele umozltwt mi owocną pracę lo me
wiem co wybrac Albowiemjedno l drugie mme pociąga pragnę rozstac
SIę z zyctem l byc z Chrystusem
bo 10 daleko lepiej
J 5 24

Kto słucha słowa mego l wierzy temu klary mnie poslal
] pr-eszedł z smterct do zywota

ma

=ywO{ wieczny I [

FIzyczna srrnerc człowieka nalezy do CZęSCIprzeklenstwa, które spadło na
ludzkosc po grzechu Adama () prochem jestes 1 IV proch Się obrocis: (I Maj
3,19) Chcetaż w chwth srmcrci chrzescijarun przestaje istrnec Jako pełna Istota
matenalna J ruernatenalna posiada Jednak błogosławioną nadzieję powtórnego
przyjsera Chrystusa, kredy otrzyma uwielbione ciało Jezus przez swoją snuerc za
nasze grzechy I przez zrnartwychwstarne zapewnił l nam zmartwychwstanie
Wvjasrnone to zostało w I Kor 15 42-49
Tak tez jest ze zmartwychwstaniem
Co Się SIeje Jako skazone bywa
wzbudzone jako meskazane SIC je SIę w mestowie bywa wzbudzone
w chwale Sieje Się w slaboset bywa wzbudzone 'H mocy Sieje Się ciało
Cielesne (duszewne) bYHD wzbudzone ciało duchowe Jezeh Jest etolo
CIelesne (duszewne) lo Jest także ciało duchowe Tak tez napisano
Pierwszy człowiek Adam stal Się Istotą :ywą (duszą ożywiany) ostatni
Adam [Chrystus] stal Się duchem o::ywrajqcym l ] Przeto jak nosiltsmy
obraz ziemskiego c.Iow teka tak będziemy fe: nostlt obraz ruebtesksego
czlowreka
Natomiast gdy umiel a grzesznik Jego dusza pozostaje w stanie
egzvstencji w miejscu Cierpienia zwanym krainą umarłych albo piekłem
WldZ1l11Y
to w hiStOIIIPana Jezusa o bogaczu I Lazarzu (Lk 16 19-24)
umarłych bogacz według opisu Jezusa myslal, wspommał rozmawiali
Zachował także samoświadomosc

ŚWiadomej
(hadesem)

W kramie
odczuwał

Wrdzuny zatem że człowiek został stworzony przez Boga jako Istota mes
rruertelna Jest to błogosławiona nadzieja dla tych którzy przyjęli odkuprencze
dzieło Chrystusa którzy mu sluzą I okazują posluszenstwo Gdy umiera czlowiek
wierzący.jego dusza natychmiast znajduje SIę w obecności Pana Przy powtórnym
przyjseto Jezus l Ich srruertelne CIała zostaną wzbudzone z martwych I zostaną
przemienione W Ciała UWielbione (IKar 15 )0-57) Coz to będzie za wspaniały
dzien' Natorma a niewierzący człowiek stanie przed wiecznym sądem I zostanie
skazany na cierpienie z dala od obecnoset Pana (patrz ObJ 20,7-10)

/44
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12 W zeszycie udziel odpowredzi na następujące pytania oparte o powyzsze rozważania
a Co dzieje Się z ciałem po srmercr?
b Co dzieje Się z duszą albo duchem w chwili snuerci?
c Co stanie SIę z ludzrru wierzącymi w chwrh powtomego prZYJscI3 Chrystusa?
d Jakie jest wieczne przeznaczenie tych, ktorzy nie przyjmują Chrystusa?
e Wyjaśrnj zdanie Człowiek jest istota niesmtertelną

Pytania kontrolne
Zakreśl litery przed każdą poprawną odpowiedzią
I Biblia naucza ze
a) Człowiek jest tylko jedną z wielu zywych IStOt ktore Bog stworzył Wokreślonym
czasie
b) Człowiek był szczegolnym stworzeniem Bozym, postawionym ponad mne stworzenia I błogoslawronyrn przez Boga
c) Człowiek przechodził proces ewolucji 113 przestrzeni czasu od ruzszych stworzen az stopruowo uzyskał nad nimi kontrolę
2 MÓWiąc ze człowiek został stworzony na Boże podobienstwo, mamy na rnysh,
ze Jest
a) Dokładnie taki jak Bóg
b) l eraz ograniczoną kopią Boga I ostatecznie stanie SIę dokładnie tak. jak Bog
z rueograruczoną mocą I władzą
c) Podobny w swojej osobowości moralnej I społecznej świadomoset a także zdoi
ności do sprawowania władzy
3 Istoty ludzkie składają SIę z
a) sfery materialnej I mematenalnej
b) ciała, które SIę zuzywa I ruszczeje po snuerci oraz duszy, ktora umiera I jest
ożywrana dopiero na sąd ostateczny
c) ciała ktore jest złe I sfery mernatenalnej, która jest dobra
4 Niernatenalna sfera człowieka odpowredzialna za brologiczne zycre człowieka
nazywana jest przez ruektorych teologow
a) ciałem
c) duchem
b) duszą
d) tchnieniem zycia
5 Dusza duch tchrneme tycia I sunuerne lo tennmy uzywane
a) sfery matenalnej
c) osobowoset
b) sfery ruematenalnej
d) Ciała

W

Biblu na okreslenie
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6 Które z poruzszych

zdan są prawdziwe w odruesieruu

do elementów człowieka

Jako istoty racjonalenj?
a) Intelekt (umysł) pozwala człowrekowi rozurrueć I myslec
b) Emocje pozwalają człowrekowi odczuwac I ulegać wpływom tego, COjUŻ wre
c) Sumienie bada możhwości dzrałarua I nastawienie na podstawie norm dobra
I

zła

d) Wola uzdalnia

człowieka

do podejmowania

decyzji

I

działama

7 K redy nasz umysł zrozurme daną sprawę
a) wola natychrmast podejmuje decyzję
b) umysł wskazuje na dobre I złe punkty w porównaniu z przyjętą
c) emocje nakłaniają człowieka
aby postąpił w określony sposób
d) sumienie powoduje uczucie wmy I zalu

normą

8 W procesie podejmowania decyzji człowiek musi najpierw
a) uzyskać zrozumienie faktów
b) zdecydować,
co robić w oparciu o normy społeczne
c) rozważyć swoje odczucia

1

konsekwencje

decyzji

9 Sumienie to len element który
a) nakłania do podjęcia decyzji na podstawie naszych pragmen
b) porównuje mozhwe dzrałarua z naszymi normarni postępowania
c) podejmuje decyzję dzrałarua
d) wybiera sposob działama
Wola człowieka dzraia w zgodzie z wolą Bozą dzięki
Jego pragnieruu
by robrć dobrze,
surniemu człowieka, które objawia mu Bożą wolę,
Bożej łasce która przynosi zbawierue I uzdalnia do okazywarna
Bogu
d) lękowi przed potęprenrem albo sądem Bozym
lO
a)
b)
c)

t 1 Które z pomzszych

b) Ciało człowieka umrze

w odmesrernu

zdan Jest prawdziwe

człowieka?
a) Ciało I dusza człowieka
znajduje JUz teraz

są mesrmertelne
I ulegnie

posłuszenstwa

do rnesrmertelności

w takim starue, w Jakim

rozkładowi,

Się

człowiek

ale jego dusza będzie zyła wieczme

w stanie doskonałego pokoju
c) Ciało człowieka umrze, dusza/duch człowieka wierzącego znajdzie SIę natych
miast w obecneser Pana I w czasie Jego powtornego przyjścia otrzyma zmar
twych wstale uwrelbrone Ciało rnewrerzący będzie doświadczał wiecznej udręki
w kramie umarłych inaczej w piekle

Podwaliny prawdy
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Odpowiedzi na pytania nauczające
I a
b

c
d
e

r
g

Bóg stworzył człowieka na swój obraz
Bóg stworzyl męzczyznę I kobietę na swoje podobienstwo
Bog stworzył ludzkość
Bog uczynił człowieka na obraz Bozy
Bog stworzył człowieka na ziemi
Pan nas uczynił
Ludzie zostali stworzeni na Boże podobienstwo

7 Elementu

mtelektualnego

woli

elementu emocjonalnego

I

sumrema

2 Zdam a b) c) d) I e) stanowią dowod
8 wstyd zal
3 a

I

lęk

natura społeczna
podobienstwo moralne

e osobowosc

b

c

natura racjonalna

g podobienstwo moralne

d

samośwradornośc

9 a Prawda
b Fałsz
c Prawda

d Fałsz

f zdolnośc panowania

e Fałsz (Kształtowane Jest przez Słowo Boze tłumaczone przez Ducha Swięrego )
r Prawda
g Falsz

4 a l 14 IMoJ 1,27 31, Ps 139,13-]6
1517 ]8
b 5 Hbr2,]4
c 9 1Kor 12 12~27
d 3 IKor 6,15 19 20
e 8 I 6 Rz 8 23 1Kor 6 14
r 2 Rz ]2,1
g 7 Flp 3 2]
10 a3 Tt211-12
b 2 Flp 2, 13

ci J7 17
d4Rz718

5 W Biblii wydanej przez Towarzystwo Biblijne w Warszawie znajdujemy nastepujące okreslenia
a dech zycia (jeden element)
b dusza (jeden aspekt)

Ludzkosc - ludzie Jako poddam Stworcy
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c duch (jeden aspekt)
d dusza I duch (dwa elementy)
e dusza I duch (dwa elementy)
II Odpowiedz powmną być podobna do następującej
a rozumie, o co chodzi albo jaką trzeba podjąć decyzję
b apelują o podjęcie takiego lub innego sposobu działama
c porównuje proponowane sposoby dzrałania z normami moralnymi człowieka
d podejmuje decyzję
6 e) Biblia, opisując naturę człowieka rnowi o ciele, duszy I duchu, tchnieniu zYera oraz używa Innych okreslen ale nie stwierdza wyrazrue, czy człowiek ma
podwójną, czy potrójną naturę
12 Odpowredzi powmny byc podobne do następujących
a Ciało ulega rozkładowi I obraca Się w proch
b Chrześcijanm natychmiast znajduje Się w obecnoset Pana w raju Niewierzący
cierpi w kramie umarłych inaczej w piekle
c Nasze srmertelne Ciała zostaną wzbudzone z martwych I przemienione
w ruesrmertelne, uwrelbione CIała
d Wieczny sąd I Cierpienie z dala od obecnoset Boga
c Człowiek zostal stworzony przez Bogajako Istota matenalna l ruernatenalna,
ktorej dusza/duch nigdy nie umiera Człowiek będzie 1510lałzawsze albo
w obecnoser Pana albo w piekle, gdzie odbywa Się wieczna kara

