GRZECH I ZBAWIENIE PROBLEM I ROZWI~ZANIE

~ Robercie. dzisiaj robotnicy obok na budowie mieszają cement Nie chodz
wręc tam Masz na sobie nową koszulę

MOJa żona lubi opowradac histonę o tym Jak Jej mały brat zirytowany był
zakazem

matki

W koneu wstał

I

prowokująco

pomaszerował

w kierunku budowy

W chwrh gdy ssę zbhzał, motyl USIadł na kadzi do rmeszama cementu Robert
szybko pochyhł się, aby uwolrnć motyla, ale stracił równowagę I wpadl do kadzi r
Cement sciekał mu z włosow l płynął po twarzy Nowa koszula została Zniszczona,
zrący cement zagrazał oczom I skórze' Nieposłuszenstwo Roberta zmieniło Się
w przerazerue Jakle będą konsekwencje meposłuszenstwa?

Ludzkośc znajduje Się w podobnej sytuacji Wspaniale stworzenie Boze,
o którym mówiliśmy w lekcjt 6, zostało zniszczone l zdegenerowane przez grzech
W niniejszej lekcji dowiemy Się. co Biblia mowi na temat pochodzenia 1 kon
sekwencji grzechu DZięki Jednak Bogu za to że nie musimy zakonczyć naszej

lekcji w rozpaczy Poznamy bowiem takze rozwiązarue Jakle przygotował Chrystus
Prośmy Ducha ŚWIętego, by nam pomagal w studrowaruu tych ważnych tematów

Plan lekcji
Rzeczywistość

grzechu

Pochodzerue grzechu
Natura grzechu
Konsekwencje

grzechu

Odrodzenie grzesznika

Cele lekcji
Kiedy skonczysz lekcję powmienes
•

Podać przykłady rzeczywrstośct

•

Okreshć,

umrec
grzechu

co wierny o pochodzeniu grzechu na podstawie Prsrna Swrętego

• Okreslrć naturę I konsekwencje grzechu
•

Wyrruernc kroki prowadzące do odrodzenia grzesznika
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Czynności lekcyjne
lekcji przeczytaj

l Jako podstawę

I MOJ 2 I 3, Rz 5 16 które odnoszą Się do prob-

lemu grzechu

Przeczytaj także Iz 53 w którym znajdujemy wyjasruerue, Jakle
rozwiązarue problemu grzechu przygotowal Bog Potem przerób tresc lekcji
Jak zwykle
2 Po udzieleruu

odpowredzi

arkusz odpowredzi do

na pytania kontrolne,

CZęŚCI

powtorz

lekcje 5-7 I wypełnij

2 w zeszycie ze sprawdzianem

Słowa kluczowe
buntowniczość

odnowa

wrogi

celowy

skażenie
skłonnosc

zadosćuczymerue

fałszywy
naśladowac

zanieczyszczenie

Treśc lekcji
RZECZYWISTOŚĆ
Cel l

GRZECHU

Podaj definicję l dwa dowody na rzeczywlslOSC grzechu

Grzech rnozna zdefiruowac Jako meposłuszenstwo
I medostosowame
Się do
Bozych praw, które nadał Bóg, chcąc kierowac SWOImi racjonalnymi Istotami
POnieważ prawo Boże Jest wyrazem Jego natury moralnej, człowiek mUSI pod
porządkowac
Się temu prawu aby zadowolić swiętą naturę Bożą Biblia Jasno

przedstawia nam rzeczywistosć grzechu a także mQWI o Jego pochodzeniu, naturze,
konsekwencjach l lekarstwie na grzech Wszystkie te aspekty zostaną omówione
w trakcie tej lekcji

Jak stwierdziliśmy w ostatniej lekcji
Dlatego

WIe, że popełmł grzech,

gdy

człowiek Jest stworzeniem rozumnym

(I) zrobi to czego nie powirnen

robie, (2)

Ole zrobi tego co powuuen zrobie, (3)Jest tym kim nie powrruen być, (4) me jest
tym klin powiruen być lstmeje wiele dowodów na rzeczywistość grzechu Pierwszy
z Olch znajdujemy w Brblu
Dowód

brbhjny

Grzech Jest Jednym
pierwszego

grzechu

z glownych

czlowieka

ternatow

W rozdz

Biblu

4 czytamy

W l MOJ 3 znajdujemy
o kontynuacji

oprs

tej hrstorn

-

Grzech

I

zbawienie

problem

l

rozWIązanre
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w Jaki sposob grzech wpływał na dzieci pierwszych rodzicew W tym momencie
Bóg skierował do Kama pouczającą prosbę U drzwi czyha grzech Kust Clę, lecz
ty masz nad mm panawac" (I Maj 4,7) Kam Jednak poddał SIę uczuciom zazdrości,
ruenawrści oraz buntu I zamordował SWOjego brata
l W dwóch slowach okres I naturę grzechu Adama I Ewy oraz grzech Kama
(IMoJ 3,1114,7)
Czytając Biblię widzimy powracający problem grzechu Bog juz na początku
nadał Zakon, by ukierunkować swój lud (2MoJ 20,1-17) Podał dalsze pouczema
Mojżeszowi na temat wszystkich praw dla SWOjego ludu I Jasno określił, w jaki
sposób nalezy dokonywać odkuprema za grzech Nakazał lzraelowi składanie odpowredruch ofiar za grzechy popełruane przez lud (3MoJ 4-7) Ustanowił nawet
Jeden dzien, kiedy cały naród Izraelski muslai Się rozprawrac z grzechem (3MoJ
16) Pierwsze pięc ksiąg Starego Testamentu nazywa SIę księgarru Prawa, poruewaz zawierają wszystkie Boże nakazy dla Jego ludu, aby mogli prowadzić
święte
zycre oraz Jego pouczenie, jak osiągać przebaczenie grzechu
KSięgi historyczne, od Jozuego do Estery, są zapisem tragicznego niepowo-

dzenia Bożego ludu w okazywaniu posłuszenstwa Bożym przykazaniom OPiSUją
odstępstwo, rueposłuszenstwo, upor I bunt Izraela wobec Boga oraz Jego praw
2 Porównaj Sdz 26-7 z 210-19
Jozuego?

Jak zrmemllud swoje postępowanie po śmrerci

3 Przeczytaj Sdz 3 79 12 I), 4 1,6 I Jaki temat powtarza Się w tych wierszach?

Psalnusta ukazuje osobisty smutek z powodu grzechu "Zmiłuj Się nade mną,
Boze [ ] Obmvj mnie zupełnie z wmy mojej l oczysc mme z grzechu mego' [ }
Oto urodziłem Się w przewin rem u (Ps 51 3-4 7) Prorocy wołali przeciwko grze
chowi który spowodował upadek Izraela (Ez 23, Jr 5, Dn 9, I 23)
Nowy Testament opisuje zdradę Judasza (Mt 26, 14-16) Przedstawia Cierprema
naszego Zbawiciela, ktory WZIął na Siebie grzech swiata (Lk 22,39-44 J 19,13 18) Przedstawia takze megodziwy podstęp Ananiasza I Safiry (Dz 5, I-II) Jeden
z najżywszych obrazów rzeczywistoser grzechu przedstawiony Jest W LIŚCIedo
Rzymian 1,18-32 Oto Jak Jest opisany tam grzech
A pontewaz me uwazalt za wskazane uznac Boga przeto wydal Ich Bog
na pastwę niecnych zmysłow aby czym/z to co me przystoi są om pełm
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wszelkiej nieprawoset złoset chciwoset mkczemnosci pełm są rawmez
zazdrostn morderstwa Z1ł ady podstępu podłoset potwarcy oszczercy
menawidzqcy Boga żuchw alt pysznt che/phu l wynalazcy złego ro
dzscom nteposłuszm merozumm ruestalt bez serca bez 11(05CI om ktorzy
znają orzeczenie Boze ze c/ kt01ZY 10 czynią, lłl11n1 są snnerct me tylko
lo czyn"/, ate jc szcze pochwalają tych ktorzy lo czymą
(w 28 32)
4 Zdefiniuj grzech na podstawie lJ 5 17 I naszej lekcji

Potrzeba wladzy
Nie tylko Biblia przedstawia nam wiele dowodów na rzeczywistc sć grzechu,
dowodzi JeJ także potrzeba isrmerua wladzy (rządu) w społeczenstwre W Sdz 21 15
czytamy
W tym czasie me było Jeszcze krota w Izraelu kazdy robił co mu Się po
dobalo" Do tego momentu Bóg uzywał sędziów. by prowadzili Izraela wedlug
Jego wskazówek, ale w I Sm 8 czytamy, że lzraehci prosili Samuela, by wyznaczyi
krola, który będzie Im przewodzu Chereli nuec ten sam system zarządzam a Jak
narody wokół nich (w 5) Pomewaz lud me chciał okazywac posłuszenstwa Bogu
zarstruała potrzeba ustanówrema władzy nad nimi
Czasami ludzie marzą o Idealnym panstwie UtOpII w którym panuje doskonała sprawredhwość I społeczna harmonia W Utopu kazdy zajmuje Się SWOJą pracą,
z radością loży na mnych I w pełni cieszy Się dobrymi rzeczami w zycru Jednak
utopijne spoleczenstwo nie może zaistnieć na Ziemi Istoty ludzkie sąz natury samolubne I buntowmcze Grzech Jest rzeczywisty W naszym codziennym żyCIU
Nikt nie może uciec od Jego skutkow Tragiczne konsekwencje grzechu są nam
codziennie przedstawiane w gazetach, przez I adro I Inne środki masowego przekazu,
wskazując wyraznie na potrzebę istrnerua władzy zwierzchniej w społeczenstwie

Grzech Jest rzeczywisty Nie Jest to przesąd albo brak wykształcenia Wynika
z natury ludzi którzy żyją w sprzeczności z prawami Boga, według SWOIchzłych
pragrnen

5 W zeszycie przedstaw dwa dowody na rzeczywistosc grzechu

I podaj

przykłady

G, zech

I
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rozwiązanie

POCHODZENIE GRZECHU
Przez wiele wieków

filozofowie

rstrnał zawsze obok dobra
a złem istruała zawsze
rstruało tylko dobro"

dyskutowali,

Niektorzy

I będzie

czy grzech Jest wieczny

doszh do wniosku,

trwała przez całą wiecznosc

Jeśh tak to kiedy pojawił

I

czy

ze walka między dobrem
Czy był taki czas, gdy

Się grzech"

Aby odpowredzrec

to pytanie, musimy przesrudiowac pochodzenie grzechu we wszechświecie

na

l wsrod

rasy ludzkiej

We wszechświecie

Cel 2

wybierz zdania ktore włascrwte okreslają pochodzenie grzechu

W lekcji o omawiahsmy

grzech

arnołow,

ktory doprowadził

Ich do upadku

Pismo Swręte mówi na temat pochodzenia grzechu we wsze chswiecie Przyjrżyjmy Się krótko tym faktom, aby zobaczyc, Jak przyczyniły Się do rozszerzerua
I co

grzechu

wśród rodzaju

ludzkiego

Najpierw

przeczytaj

Moralny charakter aruolow

zatytułowaną

Aruołowie

zostali stworzem

ponowme

Oto streszczenie

tej

w lekcji 5 częsc
CZęSCI

Jako grupa świętych, doskonalych,

Istot których wola skierowana

osobowych

byla ku Ich Stwórcy

2 Aniołowie musieli posiadać prawo wyboru l znać konsekwencje rueposłu
szenstwa
3 Jeden spośród Olch, Szatan, zajmował wysokie stanowisko (Ez 28 12, 2Kor
4,4, Ef2 2)
4 Szatan od samego początku był przywodcą buntu (J 8 44 I J 3 8)
5 Na podstawie odnośników do ziemskich krolów którzy wydają Się symbohzować Szatana, stwierdzamy, ze grzech zaczął Się od niezdrowych ambrcji
I

pychy

(Por

Ez28

I 1-1911z

Podane wyżej fragmenty

byl ruezadowolony
Się SWOimi
wydawało

14,13

Pisma Swrętego

arnbrcjarrn ruż

zarezerwował

pragnący

służeniem

Bogu

me tylko tego

dla siebie

SIę WIdOCZnie zarzewiern

Wszystko

Symptomy
grzechu.

Był tak

nam zrozumieć,

Się przeciw

grzech był sprzeciwem

zasleprony

co dal mu Stworca
grzechu,

Bogu

swoim

I innych

ponieważ

pięknem,

u Szatana,

stały

aniołów

kiedy Szaten ijego amo-

Bogu, grzech stał Się zasadą we wszechswiecre

wobec władania

ze

rnezadowolony,

ale także tego, co Bóg

Jakle obserwujemy

klory ogarnął

że Szatan

Bardziej zajmował

Był egoistyczny,

Stworcę

to ma dla nas wielkie znaczenie,

łowie zbuntowali

pomagają

ze swojej pOZYCJII podporządkowama

mu Się, IŻ moze przewyzszyć

pelen ządz

14 z ITm3,6)

naszego miłującego

mebranskiego

Ich
Ojca
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Obecnie

celem Szatana Jest krzyzowarue

Stoi on na czele świeckrego

systemu,

6 Zakreśl litery poprzedzające
chu we wszech sw recie
a

planow

Boga w całym wszechświecie

który sprzeciwia

PRAWDZIWE

Bog wprowadził grzech do wszechswrata
ności Jego stworzen

Się Bogu I Jego władaruu

zdarua dotyczące

jako srodek wypióbowywama

b Grzech Jest wieczną zasadą mającą na celu zrównowazerue
c Grzech pojawił Się gdy odpowredzialne
okazać rueposłuszensrwo
swojemu
d Grzech powstał we wszechświecie,
e

wodu swojej arnbrcj I I pychy
Możhwosć wyboru byla niezbędna
nikogo Ole zmusza do oddawania

Wśród

pochodzenia

istoty stworzone

grze
lojal-

zasady dobra

przez Boga postanowiły

Stwórcy I pOJŚć własną drogą
gdy Szatan zapr agnąl wyższej pozycj I z poaniołom

tak jak I ludziom

parnewaz

Bóg

mu chwały

rodzaju ludzkiego

Jak widzimy,

Bóg stworzył

W Idealnym środowisku

I zaspokajał

człowieka

umysłem I dał mu wiele zadan

wspaniałym

bez grzesznej

wszystkiejego

natury

potrzeby

umieścił

go

Bog obdarzył Adama

aby na Ich wykonanie

poswięcał

swój

czas I energię Dał Adamewi także odpowiedmą pomocnicę I to varzyszkę - Ewę
Stwórca podał takze kilka prostych zasad do przestrzegania
I ostrzegł Adama
l Ewę przed konsekwencjami
rueposłuszenstwa
Bog nawiązał bardzo bhską
społeczność
z pierwszą parą ludzi
Boży zakaz wydany Adamowi

I EWie mial być próbą

Prerws: ludzie otrzyma-

li wielkie przywileje I rnozhwosci
Odmowiono Im tylko Jednego - owocu z drzewa
poznania dobra I zła Próba miała na celu zbadanie Ich sklonności do okazania posłuszenstwa lub rueposłuszenstwa
Bożej woli Adam I Ewa nie zostah stworzeni
Jako mechaniczne
roboty, które miałyby życ na chwałę Bozą bez
kunywarna wyboru Ich wola skłamała SIę ku Bogu, ale poruewaz
skłonność

przyjąć

browolnego

albo odrzucić,

wyboru

Ta zdolnośc

mogli korzystać
Jest koniecznym

z wolnej

mozhwości

do
mieli prawo tę

woli I dokonać

warunkiem

do

proby

Szatan W chwili popełruerua grzechu wobec Boga me był przez m] ogo kuszony,
ale pierwst ludzie tak Wkrótce po tym Jak Adam I Ewa zostali umieszczeni wogrodzie Eden, Szatan przyszedł do Ewy I zasugerował
I Adamowi czegoś co Jest dobre I korzystne Zwrócmy
zaprotestowała

na poważne

ga kłamcą, stwierdzając

oskarżenie

Boga

Jej, że Bóg odmawia Jej
uwagę na fakt ze Ewa me

KIedy Szatan

wła-crwie

nazwał Bo-

Na pewno me umrzecie' (l MOJ 3,4) Ewa aru me protes-

Grzech l zbawteme - problem l rozWlązal1le
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towała, ani me probowała przeciwstawie Się falszywmu oskarzentu swiętego Bo
ga Myslała tylko o korzysciach jakle moglaby osiągnąc postępując zgodnie
z radą kusrciela Odpowiadało to Jej zmysłom, apetytom I rozbudzonej ambicj I
Dlatego Ewa z powodu kłamstwa Szatana aktem woh postanowiła zrobie to,
co SięJej podobalo, zamiast postąprc zgodnie z Bozą wolą Z I MOJ 3,1-5 wynika,
że (I) zapragnęła rmec to, czego zabromł Bog (2) poznać to, czego Bóg me objawił
(3) być tym, kim Bog me cherai by była
Ewa wybrała Siebie zamiast Boga, co Jest grzechem Rozwazyla to, co miała
uczynić Patrząc na owoc stwrerdziła ze poruewaz był dobry do spożycia to nie
moze być OICzłego w zjedzemu go Uznała także że poruewaz był piękny I mial
prvyruesć Wiedzę, zjedzenie go nie powmno być niczym złym Zapomniala o naj
ważniejszym fakcie BOG ZABRONIŁ IM SPOZYWANIE TEGO OWOCUI
Widząc tylko to co chciała wrdziec, zjadła I dała AdamOWI W ten sposób oboje
okazali Jawne meposłuszenstwo słowu Boga Nie zadali sobie pytania czy Bóg
będzie uwielbrony przez Ich postępowanie chocraz byli na tyle mtehgenrru aby
zrozumieć konsekwencje Dlaczego me zastanowih Się nad tym co robią?
I tak nasi przodkowie dobrowolnie postanowrh zignorowac Boze ostrzeżenie
Mimo, że byli kuszem, nikt Ich me zmusił do postąpienia wbrew Bozemu zalece

mu Ten akt meposłuszensrwa sprowadził grzech na rodzaj ludzki (patrz Rz 5 12)
a nastawrerue, które spowodowało pierwszy grzech Ciągle Jest stałą cechą natury
ludzkiej Ja tego doswradczyłem doswiadczyłes tego I ty W ten sposób grzech
\\ kroczył na swiat l wywarł swoj zły wpływ na rodzaj ludzki ruszcząc błogoslawroną wręz czlowieka z Bogiem Skutki grzechu nadal trwają W potomkach Adama
Każdy człowiek dzredzrczy po Adarnie grzeszną naturę, która, Jeśli nie zostanie
zrnieruona, doprowadz: do duchowej snuerci
7 Przeczytaj I MOJ3,22-23 I Rz 5 12 I odpowiedz na pytania
a Jakle byly skutki grzechu Adama"

Jego zyCIU?

b Jakie skutki dotykają jego potomków?

8 W zeszycie WYJasmJ,dlaczego Boza kara dla Adama I Ewy, a przez nich I całego
rodzaju ludzkiego, Jest uzasadniona
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NATURA GRZECHU
Cel 3 Okresl aspekty grzechu

Czyz Ole byłoby dobrze gdyby grzech był jakąs fizyczną substancją, którą
rnozna by wyodrębruc? Moghbysrny prosic naukowcowaby
wynalezli lekarstwo
albo surowicę do ruszczerua grzechu Potem zespoły specjalistów udawałyby Się
z miasta do miasta I zaszczepialiby ludzi przeciwko mocy I skutkom grzechu I tak
JUż wkrótce społeczenstwo
zostałoby calkowrcre odmlemone
a ludżre zyhby ku
chwale Bożej Wiemy Jednak ze grzech Ole Jest ani bakteną ani Wll usem Jaka
Jest prawdziwa natura grzechu?
W krotkrej defimcji grzechu w pierwszej

Jest to nteposłuszenstwo I ruedostosowarue
złe rzeczy.jakie czynią ludzie Zawiera Się
rusmy robie

l

CZęSCI

tej lekcji srwierdzihsrny,

ze

do Bozego Słowa Są to wszystkie
w tym czynieme tego, czego nie powrnSię

me robienie tego co powinruśrny

robie

Język hebrajski w Starym Testamencie

I dialekt gl ecki korne w jakun został
bardzo wyrazistymi słowami na opisanie aktu grzechu przeciw Bogu Naukowcy, ktorży studiują znaczerue słów WYJaśmają, Jakle pojęera kryją Się za tymi słowami Ich badarua dają nam lepsze zrozu
rruerue znaczenia słowa grzech Kazdy z termmow w odmienny sposob wyraza
akt albo nastawienie, które wywołuje Bozą dezaprobatę
PrzYJ I zyjrny Się ruektó
rym z tych termmów (Term my uzyte we wspolczesnych tłumaczemach Brblu mo
gą być rueco mne mz podane tutaj Poruzsze wywodzą Się bezpośrednio z wyrazen
hebrajskich lub greckich)

napisany Nowy Testament,

posługują

SIę

I Wykroczenie (Rz 5, 14-17) Często wrdzimy znak Nteupow azmonym wstęp
wzbroniony Co zatem oznacza słowo wykroczerne? Oznacza wkroczerue na czyjąś
posiadłość albo wkioczerue w czyjes prawa Kiedy ludzie umieszczają taki znak,
oznacza to ze nie chcą, aby ktos wchodził na Ich posiadłość Aby zapobiec wykro
czemu, ogradzają SWOJąposiadłosc albo wyiazme zaznaczają JeJ giaruce Często
umieszczają znak który mowi o karze za wykroczerue Podobrue Bog ustanowił
pewne moralne granice dla człowieka ktore nazywamy pt awamt Gdy człowiek
dopuszcza Się wykroczenia maczej przekracza grarucę, grzeszy - lekcewazy Boze
prawo Bezprawie Jest grzechem (I J 3 4)
2 Chybienie celu (2MoJ 2020) Gdy czlowrek grzeszy, nie wypełnia Bozego
celu W swoim zyCIU W tym sensie grzech Jest chybremem celu Nie wypełnia tego co Bog dla mego zaplanował Chyłnenie celu to tenrun z luczructwa oznaczający nie trafienie do srodka celu

Grzech

I

zbawrenie

- problem

1
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3 Samolubstwo (Ps 119 36 Flp 2 3) Pierwsze nieposłuszenstwo zrodziło SIę
z powodu samolubstwa, gdyz człowiek zapragnął ITIleCto, czego Bog mu odmo
wił Byl to wyraz Jego proznosct
I pychy
4 BUnI (2MoJ 23 2J I Sm 24 II) Zbuntowac SIę oznacza nie okazac posluszenstwa albo wystąpic przeciw czyjemus autorytetowi jest to odejsc,e od pia
wa Bożego Izajasz Ilustruje to powiadając
Wszyscyjak 0\1 ce zbłqdzshsmy każdy
z nas na własną drogę zboczył (Iz 53,6) Własrue to robią ludzie po dzren dzrsiejszy Każdy z nas chce robie 'to, co mi SIę podoba' - podązac za własnyrm
pragrueruarm Dotyczy to całych grup społecznych I narodow Ludzie nie chcą
zdążać sciezką, którą Bóg clla nich wytyczył

5 Nteczystosc (Jk 1,27) Gdy ktoś grzeszy i ozmyslme Jest swiadomy swojego
mewłasetwego postępowania bowiem jego sumienie go potępia Uczucie wmy
rozbudzone przez grzech SpI awia ze człowiek uswiadarma sobie swoją meczystosc
Czuje Się brudny Dlatego Pisrno Swięte mowt o potrzebie oczysrczenia od brudu
gI7echu(Ps5ł,49
IJ 1,7)
Podsurnowując grzech to ruepodporządkowarue się stworzonych przez Boga
IStot,Jego prawom Wszystko co Ole ma na celu Bożej chwały jest
gr/echem (Rz 3,23) Wszystko w człowieku, co nie wyraza albo jest sprzeczne ze
swiętą naturą Boga jest grzechem
rozumnych

9 Połącz term my reprezentujące aspekty grzechu z odpowredrnrm
a Pragmcrue kroczenia własną drogą zamiast Bazą
b Jej skutkiem Jest potrzeba oczyszczenia
c Nrewykonanie Bozego celu w ZyCIU
d Przekroczenie nakreślonej ptzez Boga granicy
e Sprzeciwrerue Się Bozemu autrytetowi
odejscre
od prawa Bozego

KONSEKWENCJE
Cel 4

definicjami
I) Wykroczenie

2)
3)
4)
5)

Chyłnenie celu
Samolubstwo
Bunt
Nieczystosc

GRZECHU

Znajd: praw duwe zdanta okr esiajqce konsekw encje grzechu

W I MOJ3 znajdujemy opis tragicznych skutków pierwszego grzechu Takjak
Bóg powiedział "Z drzewa poznania dobra I zla me wolno ct jesc ', tak samo Bog
osuzegal
bo gdy tylko zjesz z l1lego na pewno umrzesz" (IMoJ 2 17) Zlekcewazywszy Boze ostrzezenie I zjadłszy to, co było zakazane, człowiek me mógł
się spodzrewac niczego mnego I1IZ zapowiedzianych konsekwencji Przyjrzyjmy
Się pokrotce glownym skutkom pierwszego grzechu człowieka
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Zerwanie

Więzi Z

Bogiem

Świadomosć, u dobrowolme okazali meposłuszensrwo Bogu, pt zymosła Ada
mowt I EWie natychmiastowe poczucie wmy Ich niewinność Zniknęła, surnieme
potępiło w Olch och czyn Zauważyli swoją nagośc I ze wstydem próbowali ukryć
srę przed Bogiem KIedy Bóg Ich skonfrontował, probowali zrZUCIĆwinę Jedno na
drugie Adam oskarzał Ewę, Ewa obwrruała węza (IMoJ 3,12-13) I takim tragicznym akcentem zakonczyła Się piękna, osobista więz z Bogiem Doswiadczyh
duchowej srruerci (I MOJ2,17) I zostali odesłani z doskonałego sadu Eden do życia całkowrcre odmiennego od tego które znali dotychczas
Grzeszna natura
Grzech Adama o Ewy zepsuł me tylko Ich serca, ale I serca Ich potomków
BIblia stwierdza, U ochgrzech stał SIę zasadą przekazywaną przez Ich potomkow
całemu rodzajowi ludzkiemu (Rz 5,12) Cały SWlOtznalazł Się w ten sposób pod
mocą grzechu (Ga 3 22) W tym stame stahsmy SIę dziecrm gmewu" (Ef 2,3)
Grzeszna natura sprawia, ze człowiek me może podobać Się Bogu Każdy człowiek
postępuje według swojej zesputej natury, grzeszy bo Jest grzesznikiem
BIblia stwierdza, ze rodzimy Się z zepsutą naturą (Ps 51,7) Chcrehbysrny
rnysleć, u dzreci są doskonałe I me mają grzesznej natury Jednak gdy obserwujemy,
Jak dZIeCI walczą rmędzy sobą, stwierdzamy, ze samolubstwo nalezy do natury
ludzkiej Skłonności dziecka do okazywania rueposłuszensrwa rodzicom pochodzą rownrez z jego grzesznej natury
\0 Połącz fragmenty Pisrna ŚWIętego (po lewej) z CZęŚCiąludzkiej rstoty zepsutej
przez grzech (po prawej)
000

o

..

o

o

a
b
c
d
e

ITm 4,2, Tt 1,15
IKor2,14, 2Kor4,4,
En,l 5, Kol 2,13
Jr 17,9-10,
Rz 1,28,7,18-20

Ef4,18

I) Umysl
2) Emocje/uczucia
3) Wola
4) Sumienie
S) Duch (jest martwy)

Powyższe fragmenty BIblII ukazują nam, ze kazda częśc isroty ludzkiej została
zepsuta przez grzech I w tym stame me może uczynić me, by podobać Się Bogu
Nie oznacza to, ze człowiek bez Boga me może czynić I cenie sobie dobra Oznacza
to, ze dopoki me zostaniemy ozywiem duchowo, nie rnozemy zrobie me co
zasługuje na Bozą aprobatę A to dlatego, że w nas zostało zmszezone podobienstwo do Boga

Grzech

I
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Człowiek
ków działama
konsekwencje
eterpiał skutki
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me tylko ponosi konsekwencje grzechu Adama I doświadcza skutgrzesznej natury, którą po mm odzredziczyhsmy, ale takze ponosi
własnych grzechów Jeśh Jestem lenrwy I me wykonuję pracy, będę
takiego postępowania (moja rodzina rówmeż)

Często cierpimy z powodu me tylko naszego grzechu, ale takze grzechów innych Obywatel' kraju, w którym rząd Jest skorumpowany, me moze cieszyc SIę
błogosławrenstwern jakle przynosi dobry rząd DZIecI ojca pijaka eterprą z powodu
Jego aktow przemocy Ludzie giną w wypadkach samochodowych spowodowanych
przez pijanych kierowcow Całe społeczenstwo crerpi z powodu przestępstw kry
mmahstów, a potem ponosi koszty zamkruęcia Ich w wręziemach
W lekcji 6 widziehsmy, że można podziwiać dobrą stronę człowieka Teraz
przyglądamy SIę Jego tragedu Człowiek bez Boga Jest zdeprawowany W mrarę
Jak zbliżamy Się do czasowostatecznych. możemy Się spodziewać pogorszenia sytuacji Apostoł Paweł w natchmeruu proroczym napisał takle slowa
A lo Wiedz ze w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy ludzie bowiem
będą samolubi ChCIWI chetphwi PYSZni bluzmerczy rodzicom me
postuszni mewdztęczm bezboznr bez serca nieprzejednam przewrotni
ntepowsciąghwt
okrutni me m dujqcy lego co dobre zdradzieccy
zuchwali nadęc l mstujqcy więcej rozkosze mz Boga klorzy przybierają
pozor poboznosct podczas gdy ich zycte Jest zaprzeczeniem Jej mocy
rowntez łych SIę wystrzegaj .. (2Tm 3,1 5)
II Które zdarue najlepiej wyraza konsekwencje grzechu?
a) Cierpimy dztsrai me tylko z powodu grzechu Adama I odzredzrczonej grzesznej
natury ale także z powodu grzechów Innych ludzi
b) Każdy człowiek ponosi konsekwencje własnego grzechu ale Jego grzech me
wywiera wpływu na życie Innych ludzi
c) Grzech w czasach ostatecznych będzie SIę zmruejszał, potnewaz ludzie będą
bardziej oświecem

Skutki fizyczne
Adam I Ewa w sadzie Eden nie znah choroby ani ruedornagan Baktene, wirusy
I choroby wszelkiego rodzaju pojawiły SIęjako skutek grzechu I odtąd kojarzone
są w połączemu z grzechem I sądem (2MoJ 15,26, 5MoJ 28,58--<>2) Ból, zrnęczeme I fizyczne załamame nalezą do procesu zapoczątkowanego przez grzech, który w rezultacie prowadzi do smrerci fizycznej (1 MOJ3,16-19) Smierc panuje nad
ludzkosetą na skutek upadku czlowieka Zycie Jest także naznaczone sprzeciwem
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Szatana
(IMoJ

wobec

wysilkow

człowieka

by zbhzyć

Się, zyc

I

podobac

Się Bogu

315)

Wrogie

środowisko

Z powodu przeklenstwa

grzechu cierpi cały wszechświat

(l MOJ 3 17-18)

ZWIe

rzęta są dzrkie W Iz I 1,6 9 znajdujemy wzmiankę o tym ze w nadchodzącym
Bozym Krolestwie dzikie zwierzęta złagodnieją To prowadzi do wniosku ze dzrałające obecrue prawo dzunglJ Jest efektem grzechu, słabszy pada lupem silniejsze
go Harmonia w naturze została Zniszczona
Takze

w śwrecie roslJnnym

znajdujemy

skutki

działama

grzechu

Chwasty

zaduszają dobre rośliny Pozywrenie nie rosrue bez wlozerua duzego WYSiłku w Je
go wyhodowanie ze strony człowieka
Walka człowieka ze srodowrskiem
aby zdobyc pozywrenie Jest cręzkrm zadaniem Apostoł Paweł tak to opisuje

Bo stworzenie z tęsknoto oczekuje objawienia synow Bozych gdyz
stworzenie zostało poddane zntkomosci me z własnej woli lecz z wolt tego klary Je po Idal w nadziel ze l samo stworzenie będzie wyzwolone
z ntewolt skazer ta ku chwalebnej wolnoset dztei l Bozych Wiemy bowiem
ze cale stworzenie wespoł wzdycha I wespol boleje a= dotąd
(Rz 8 19-22)

Wieczne oddzieleme

I

kara

Ostatni skutek grzechu
o którym chcemy wspornruec
Jest ze wszystkich
najsmutrnejszy
Biblia stwierdza że grzesznik który Się me upamięta będzie musiał
crerpiec wieczną karę Chciałbym, żeby było inaczej ale nie odważę Się zamknąć
oczu na wyrazne stwierdzema

12 Znajdz kazdy fragment I określ, co mówi na lemat wiecznej kary
a M125,41

b Mk 948
c Rz2,8

9

d Judy 13

e ObJ 14,10-11
Chociaz niekiedy autorzy blbIJJI11 określają karę zmszczentem będzie Jednak
trwała ona wiec zrue (patrz Ps 52,7, 2Tes I 6 9) Zwroćmy
uwagę na to ze
w Ewangelii Mateusza 25,46 to samo słowo Wieczny użyte Jest na określenie
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rueba I piekła wieczne potęprenie (piekło) I zycre wieczne (ruebo) Jeśli ludzie me
upamiętają Się ze swoich grzechów I me rozwiążą problemu grzechu w swoim tyCIU,crerpieć będą wieczne potęprenie z dala od obecności Pana
ODRODZENIE

GRZESZNIKA

Cel 5 Wybierz zdania wyjasruajace
są

Jak grzesznik dostępuje odrodzenia

l jakle

skutki odrodzenia

W samym środku rozpaczy błyszczy Jutrzenka nadziei Bog W swojej łasce
przygotował drogę WYJSCtaze srmerci duchowej Przygotował drogę wiecznej
chwały w Jego obecnoset dla wszystkich, ktorzy prZYjmą Jego laskawą ofertę
Mozemy doznać duchowej I fizycznej odnowy a skutki grzechu mogą zostac
usunięte

Od rodzenie duchowe
Bóg przygotowal dla człowieka duchowe odrodzerue przez śrruerc swojego
Jedynego Syna Jezusa który stal Się za nas ofiarą odkuptertezą dla zadoscuczyrnerua naszym grzechom Wyjasrnone to zostało w J 3,16-17
Albowiem lak Rag unulowal SH lat .e Syna swego jednorodzonego dal
aby każdy kto wen wler.:y me -gsnąl ale 11110/ zywot wieczny Bo me
poslal Rag Syna na Sl~IQ! aby sqdził swiat lecz aby swtat był przez mego
zbawtony

Ty I Ja rnozerny otrzymać duchowe odrodzerue, jesh upamiętamy Się z naszych grzechow I postanowimy Je porZUCIĆ MUSImyJednak przyjąć Bozą ofertę
zbawrema I powolac SIę na Jego obienucę mesrema nam pomocy Wymaga to od
nas wiary Biblia stwierdza że laską zbawsern jestescie pr::.e::. wiarę (Ef2,8)
Wyznanie ust ze' Jezus jest Panem" (Rz IO,9)Jest ostatnim wymaganiem Kiedy
uwierzymy w Niego, wyznamy I porzucimy grzech oraz pozwolimy Jezusowi byc
Panem naszego życia, zostaniemy odmienieni Otrzymujemy duchowe zycie
(Ef2 I 9, Kol 2,13) I stajemy Się nowym stworzemern w Chrystusie "Tak WIęC
teslt ktos jest w Chrystusie nowym Jest Shł orzeniem stare przemmęlo oto wszyst
ko slalo SIę nowe (2Kor 5,17) Apostoł napórruna wierzących, by zdjęli z Siebie
starą natulę I pozwolili Bogu prleistoczyć nas w nowe istoty, ktore będą Go
uwielbiały (Cf4 17-28 Kol3 1-17)
Przez swoją srruerć nasz Pan zapłacił karę za grzech I zaspokoił Bozy gniew
skierowany przeciw grzechowi Przez Niego stahsmy Się usprawredhwieru
On
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zapewnia

nam przebaczenie

I

tej rodzmy

Bożej.

a ponadto

Daje nam także
SIęz zepsutą naturą, Bóg adoptuje nas do ŚWIę-

daje pełne. darmowe odkupienie

nową naturę Mimo.że urodziliśmy

nadaje

nam status synów

Bozych

I

czym

nas

spadkobiercami Bożych bogactw (Rz 8,17) Nasz Pan me tylko poczynił wszystkie te przygotowarua dla naszej duchowej odnowy, ale takze występuje Jako nasz
obronca w sądzie, nasz orędownik który wstawia Się za nami przed Wszechmogącym Sędzią I prosi o zrrułowanre nad narm (Hbr 7,25, IJ 2,1)
Razem z darem zbawienia wierzący przyjmuje na siebie roznorakre obowiązki MuSI 'chodzić w światłoścr ' (patrz IJ I 7, J 1,4-9) Chociaż chrześcijamn
nigdy w SWOim zyCIU nie osiągrue doskonałości, może chodzić w swtatłosct I Jej
Się poddawać KIedy to czym, dzieją Się dwie rzeczy (l) ma społeczność z rnnyrm
wierzącymi I (2) Jest oczyszczany Oczyszczanie następuje wtedy, gdy wierzący
pozwala Duchowi Swięternu pokazywac mu Jego upadki, zle nastawrenre I wszelkiego rodzaju grzech MuSI stale wyznawać swoje grzechy I postanawiać stawrac
opór przyszłym pokusom, ŻYjąC pod kontrolą Ducha Swiętego (Rz 8,5)

(Bardziej szczegółowe studium doktryny zbawrema znajdziesz W kursie ICI

pt OZYWlem w Chrystusie - studium doktryny zbawterno )
13 W oparciu o powyższe rozważanta napisz w zeszycie trzy rzeczy, które osiągnął
dla nas Jezus przez ofiarę śmieret

Odrodzenie fizyczne
Jezus przygotował dla nas nie tylko duchowe odrodzenie ale Jego śmierć na
krzyżu zapewnia nam odrodzenie fizyczne Chorobajako częśc przeklenstwa grzechu straciła swoje panowanie nad ludzrm w chwih, gdy Jezus cierpiał na krzyżu
Biblia naucza ze uzdrowreme nalezy do odrodzenia A oto Jedne z naj piękniejszych
sław W PIśmie Swrętym na temat Bozego uzdrowrerua

"Lec: on nasze choroby nostl
nasze cierpienia wzta! na siebie
A my mmemahsmy ze Jest zramony
prze: Boga zbuy I umęczony
Lecz on zramony Jest za występki nasze
starty za wmy nasze
Ukarany został d/a naszego zbaw renta
a Jego ranami jestesmy uzdrówteru ..
- (lz 53 4 5)
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I określ, co każdy z nich mówi na

temat Bozego uzdrowienia

aMt8,1?
b IP2,24
Jezus w czasie swojej slużby publicznej uzdrowił niezliczone ilości chorych
Pouczył także tych których wysIał do służby, aby głosrh poselstwo o Królestwie
Bożym I uzdrawiah chorych (patrz Mt 10,7-8 Mk 16 18, Lk 9,1-2,10,9)
Po wniebowstąpieniu Jezusa cuda uzdrowienia nadal działy Się przez ręce Jego
naśladowców KSIęga Dziejow Apostolskich pełna Jest cudow uzdrówrema
Co
więcej, Jakub poucza starszych zboru, aby modhh SIę o chorych I oczekiwah, że
Bog Ich uzdrowi (Jk 5, 14) Jest to zgodne ze stwrerdzernern Jezusa, ktory powredzial,
że przyszedł, abyśmy rrueh "obfite życie" (J 10, IO)
Świat me zostal Jeszcze uwolniony od choroby I crerprema, a Jednak Kościół
na przestrzeni Wieków ŚWiadczy, ze ufający Jezusowi mogą doznać uzdrowienia
w odpowredzi na modlirwę wiary W ten sposób śrmerć naszego Pana na krzyżu
Golgoty daje nam rnozhwosć doświadczarua duchowych, fizycznych I wiecznych
korzyset Przez Adama grzech wkroczył na 5W13t, przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy uwolnieni od grzechu

I

Jego

skutków'

UWielbiajmy Boga za wspaniały dar

zbawrema'
1SZakresl htery poprzedzające PRA WDZlWE zdania dotyczące naszego du
chowego I fizycznego odrodzerna
a Najwazmejszy aspekt duchowego odrodzenia polega na tym ze pozwala nam
z powrotem nawiązać społeczność z Bogrern
b Ponieważ Jezus umarł na krzyżu Jako ofiara odkupiencza za nasz grzech, ludz-

kosć

zostala JUż uwolniona od kary za grzech

c Duchowe odrodzenie wymaga od człowieka upamiętama
grzechu

l

odwrócerua SIę od

chodzenia w swratłoścr

d Choroba należy do przeklenstwa grzechu I musimy

ją

zaakceptowac Jako część

naszego zycra
e Warunkiem Bożego uzdrowienia Jest wiara
f Chodzenie w sWJatłOSCI przynosi oczyszczenie z grzechow
wierzącymi

I

społecznosc z mnyrm

g WIelu ludzi od czasów Nowego Testamentu do dzrś doświadczyło

Bożego uzdro-

wiema

h Jedynym wyrnagarnem przy Bożym uzdrowremu jest modlitwa starszych zboru
) Wszystkie konsekwencje grzechu Adama dla ludzkoser zostały przezwyciężone
przez odkupienczą srruerc Chrystusa na krzyzu
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Jest to ostatnia lekcja CZęŚCI 2 Po wykonaniu sprawdzianu powtorz
lekcje 5, 6 17 I odpowiedz na pytam a w zeszycie odpowiedzi

Pytania kontrolne
KROTKA ODPOWIEDZ

Dokoncz poruzsze zdarua

Początki grzechu wśród ludzi mozemy datować od grzechu
2 Początki grzechu we wszechswiecre

3 Dwa dowody na rzeczywistosc

możemy datowac od buntu

grzechu są następujące

4 Kroki niezbędne do odrodzenia grzesznika są następujące

5 NaJ smutrnejszyrn

l

najpowazrnejszyrn

skutkiem

grzechu Jest

PRA WDA-F ALSZ Umreśc P przed kazdym prawdziwym zdaniem, a F przed
każdym zdaniem rueprawdziwym
6 Człowiek me miałby mozhwosci
pierwszy

zgrzeszyc, gdyby Szatan nie zgrzeszył

7 Prawa są niezbędne z powodu grzesznej natury człowieka
8 Brbha podaje wiele dowodów na to że człowiek nie może sam z siebie zadowolić Boga

Grzech
9

I

zbawienie - problem

I

rozwlqzame

Według BIblII do upadku Szatana przyczyniły Sięjego pycha

165
I egoizm

10 Strategia dzrałarua Szatana we współczesnym swiecie polega na opracowa
mu planu całkowicie przeciwnego Bożemu planowi
II Zjedzenie owocu przez Ewę było grzechem tylko dlatego, ze był to czyn
zabroniony przez Boga
12 Ponreważ grzech ogarnął rodzaj ludzki, każdy człowiek rodzi Się martwy
duchowo

Odpowiedzi na pytania nauczające
8 Odpowiedz powinna zawieiać następujące myśli Bóg postanowił dać człowrekowi zdolność dokonywania wlasnych wyborów I mozhwość podjęcia własnej
decyzji stużerna Bogu Taka sytuacja wymagała dokonania próby, aby mogło
dojsc do podjęcia prawdziwej decyzji NaSI pierwsi rodzice, Adam I Ewa, pos
ranowih pojśc za własnymi egorstycznyrm pragrueruarru zamiast za Bogiem
Pomewaz zgrzeszyli przeciw Bogu, okazując rueposłuszenstwo Jego prawu,
odziedzrczyhsmy po nich grzeszną naturę Baza kara jest uzasadniona, porueważ
Adam I Ewa dokonali dobrowolnego wyboru pomiędzy dobrem a złem, Wiedząc,
ze będą musieli pomesc konsekwencje
N ieposłuszenstwo Bogu

9 a 3) Samolubstwo
b 5) Nieczystość
c 2) Chybienie celu

d I) Wykroczenie
e4) Bunt

2 Nowe pokolerue czyniło zło w oczach Pana (grzeszyli przeciwko Bogu)
10 a 4) Sumrenie
b I) Umysł
c 5) Duch
3 Izraelter

pOWI

d 2) Emocje
e 3) Wola

dca !I do czynrenta zła

II a) Cierpimy dziśraj me tylko z powodu grzechu Adama I odziedziczonej grzesznej
natury, ale takze z powodu grzechow Innych ludzi

Podwaltny prawdy
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4 Grzech to meposłuszenstwo
kle złe rzeczy czynione
12 a Przeklęci
aruołow

znajdą

l

medostosowarue

Się

do Bożych praw Są to wszyst

przez ludzi

Się w ogruu Wiecznym

przygotowanym

dla diabła

I Jego

b Ukarani zostaną wrzuceni do piekła gdzie robak nie umiera a ogren me gasrne
c Dla tych, ktorzy czynią zlo będzie gruew
d WIeczna
e

kara obejmuje

I pomsta

utrapierue

I ucisk

też naj gęstsze CiemnOŚCI

Odrzucający

męczeni

Boga będą
ma w dzien ani w nocy

w ogruu

Iw

Siarce, nie będą rrueh wytchrue-

5 Odpowiedz
powmna zawrerac następujące
rnyśh
dowody na rzeczywistosć
grzechu rozpoczynając

Kama a potem powtarzającego

Się

Bibha podaje historyczne
od grzechu Adama I Ewy

grzechu narodu Izraelskiego Nowy Testament

przedstawia
Boże rozwiązanie problemu grzechu przez Jezusa Chrystusa
a takze podaje wiele przykładów grzechu W świecre widać potrzebę rsrruerna
rządow, pornewaz ludzie zostawieni sami sobie są samolubni 1 buntowniczy

13 Jezus zaspokoił Bozy gniew skierowany przeciw grzechowi
nasz grzech, usprawiedliwia
mowe odkupienie
Boga

wstawia

nas, zapewnia nam przebaczenie

daje nam nową naturę I czym nas synami

Się za nami przed Bogiem,

6 a Fałsz

d Prawda

b Fałsz

e Prawda

oswieca

nasze

wziął

b Jego smce uleczyły

nas

na siebie I

7 a Został skazany na śmierć

b Srruerć
15 a Prawda

r Prawda

b Fałsz

g Prawda

c Prawda

h Fałsz

d Fałsz

I

e Prawda

Prawda

choroby

nasze

pomósl

I dar-

oraz dzredzicarru

nas w codziennym

c Prawda
14 a On niemoce

zapłacił karę za
daje pełne

tyCIU

•

BaZY SYSTEM NA ZIEMI

