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KURS ICI »SŁUZBA CHRZESCIJANSKA«
książka omawia jeden z 18 tematów składających SIę na kurs łCI
chrześcijanska«
Symbol znajdujący
Się po lewej strome wskazuje na

NIniejsza

»Slużba

~

O

kolejność

tematów

w kursie

Podwa/my prawdy to
osiągruesz

największe

Marenaty

J..tÓIY dzieh

w CZęSCI I
korzyści z nauki

temat 3

dydaktyczne

Się na trzy CZęŚCI po szesć tematów
Studiując

w proponowanej

w kursie »Slużba chrześcijanska.

ne w for rrue samouczka a przeznaczone są główrne

kolejnoser.

zostały przygotowa

dla pracowników chrześci-

janskrch Kurs pozwała studentowi zdobyć wiedzę biblijną I urruejętnosci potrzebne
do praktycznej posługi chrzescijansktej NIniejszy kurs mama przerabrac dla włas
nego wzrostu duchowego lub w celu OSiągnięcia zalrczema potrzebnego do otrzymanta swiadectwa

UWAGA
Proszę bal dzo dokładnie zapoznać Się z wprowadzernern do kur su Jezeli chcesz
osiągnąć cele kursu I właściwre przygotować Się do sprawdzianu, powinieneś serśle
stosować

Się

Wszelką

do instrukcji
korespondencję

na adres podany na pieczątce

dotyczącą kursu wysyłaj do SWOjego instruktora
Jesh takiego me ma listy kieruj pod adres

Instytut
Skr

ICI

poczt
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WPROWADZENIE
DO KURSU
Czym Jest studium
Co zdaniem

doktryn?
Mahatmy

Gandhiego

ojca wspołczesnych

Ind",

było mesz-

częscrern XX wieku? Dlaczego Beruto Juarez postanowił oddzrehc Koseteł od
pansrwa w Meksyku?

Aby dowiedzrec

Się

co wspomniani wyżej

I 10111 wielcy

ludzie nauczalt

na

jakikolwiek temat, musiehbysmy
przeczy tac Ich dzieła W przypadku Gandhiego
wymagałoby to od nas przeczytam a osrerndzresięctu
ksiąg! O tlez prosciej byłoby
przeczytać

Jedną ksiązkę omawiającą

w zarysie Jego naukę, uporządkowaną

według

tematów
Na podobny problem napotykamy probując poznać wiele tematów omawianych
w Btblu Jak lo JUż chyba odkryłes nauczanie w Pisrn re Swięrym nie Jest przed-

stawione według tematów Na przykład Pierwsza KSięga MOJżeszowa, ani zadna
inna księga me przedstawia nam pełnego objawrema Boga
Dlatego Jednym z najlepszych sposobow studrowanra Brblu Jest odszukanie
całej nauki dotyczącej określonego tematu Pomaga nam to w szybkim ogarmęcru
całej Idei Jak I owruez w uporządkowaniu
szczegołów w logiczny sposob Jest to
praktyczna metoda pomagająca nam ukierunkować nasze myślenie I dostosować
życie do zasad biblijnych

Taki rodzaj sudiowarua Brblu nOSInazwę teologu systematycznej W tym
kursie będziemy stosowali tak: wlasrue plan studiowania Pisrna Swrętego starając
Się dowredziec, czego Brblra naucza na temat wszechświata, Boga, IStotmu podporządkowanych
I formacji Jakle Bog wybral dla Ich rozwoju Odkryjemy rówmez,
co Bibha mówi o przyszloset
Systematyczne badanie tego, co Bibha mówi na ważne tematy, pomoze
nam dowredztec Się, czego mozemy spodzrewac SIęod Boga I czego On oczekuje
od nas W efekcie doznamy duchowego roZWOJU

Podwaltny prawdy

6
Opis kursu

»Podwaltny prawdy - studium doktryny btbllJnej« Jest wprowadzeniem

do

systematycznego
studium podstawowych
doktryn biblijnych
Glowne tematy
obejmują naturę Boga dzieła Boze, dzrałanre I ograniczenia aniołów stworzenie
człowieka

I

Swiętego,

w grzech, Bozy plan odkuprema. pochodzerue
Prsma
plan Bozy dla ludzkoset Kurs Jest podstawowym
doktryny biblijnej I Jej zastosowania
w zyciu człowieka

Jego upadek

Kościół I ostateczny

praktycznym

studium

Wrelkie tematy biblijne

wierzącego

loma fragmentami

badane są na podstawie

Brblu I poparte

wie

Prsma Swiętego

Cele kursu
Po skonczemu

kursu powirnenes

I Wyrmemć atrybuty,

UITIICC

W/asCIWOSCI przymioty

2 Opisac stworzerue człowieka,
przez Boga dla człowieka

upadek człowieka

w celu przywrocerua

3 Określić,

co wiemy na temat dobrych

4 Wyjasnic

cele

5 Kierować

Się

opartymi

l

działarue

1

Boga

rozwiązame

społecznoset

przygotowane
z Nim

I złych aruołow oraz Ich dnalama

Kościoła oraz Bazy plan wiecznoser

we wszystkich

na prawdzie

trojjedynego

dziedzrnach

życia zasadarm

wiary

l

postępowarua

biblijnej

Podręcznrkr

KSlążka»PodwaimypJawdy"
będzie tWOIm podręczrukrern

FloydaC
Woodwortha Jr I Davida D Duncana
przewodnikiem w samodzielnym
studtowarnu
Oprócz mej wymaganajest
Biblia Cytaty biblijne pochodzą z Brblu wydanej przez
Brytyjskie I Zagraruczne Towarzystwo Biblijne 1975r , chyba że zostalo zaznaczone
maczej
I

Czas nauk.
Ilość czasu

potrzebna

do nauczenia

Się kazdej

lekcji, zalezy

CZęŚCIOWOod

wstępnej znajomości tematu I umiejętnoser uczenia Się Czas zależec też będzie od
stopnia zastosowania Się do wskazowek i stoprna wypracowania
urruejętnosci
potrzebnych
do samodzielnej
nauki Zaplanuj czas na naukę w taki sposob, by
osiągnąc

cele przedstawione

przez autora podręczruka,

a także własne cele

Wpro\l adzenie do kursu
Układ lekcji

I

7

wzcr uczenia

Się

Kazda lekcja składa Się z (I) tematu lekcji (2) wprowadzenia (3) planu lekcji
(4) celów lekcji (5) czynności lekcyjnych, (6) kluczowych słów (7) tresci lekcji
zawierającej pytania nauczające, (8) pytan kontrolnych (na koncu lekcji) I (9)
odpowredzi na pytania nauczające
Plan lekcji I cele lekcji przedstawiają ogolny zarys tematu, pomagają skupie
uwagę na najwazruejszych punktach I informują, czego powrruenes SIę nauczyc
Na większosc pytan nauczających w tekscre lekcji mozna odpowiedzrec
Je w odpowiednim miejscu \V podręczniku Dłuzsze odpowredzi nalezy
zaprsac w zeszycie Zapisując odpowiedz w zeszycie me zapomnij zaznaczyc numer
l temat lekcji Pomoze CI to w przygotowaniu
Się do ostatecznego
sprawdzianu
WPiSUJąC

Nie s-ukuj odpowied:s w kstqtce zanim nie napiszesz własnej Własną od
powiedz zapamiętasz lepiej Po udzieleniu odpowiedz: na pytania nauczające porównaj Je z odpowiedziami znajdującym: Się na koncu lekcji Następnie popraw
błędne odpowiedzi Odpowtedzi na pytarua me są podane we właściwej kolejnoser.
byś przypadkowo me dostrzegł odpowredzi na Inne pytanie
Pyiama nauczające są bardzo wazne Pornagają zapamiętać najważniejsze mys
II przedstawione w lekcji I zastosowac poznane zasady

Jak odpowiadać na pytania
W mniejszym podręcztuku znajdują SIę rozne rodzaje pytan nauczających
Poruzej podajemy przykłady pytan I odpowiedz: Jesh wystąpią mne
rodzaje pytan towarzyszyc Im będzie odpowiednia instrukcja
I konuoluych

Pytarue typu KROTKA ODPOWIEDZ
prsanta krótkrej odpowiedzt

wymaga uzupelruerna zdania lub na

Pt zyklad
I Kto napisał lrst do Galacjan?

~Pawd
WpiSZ odpowiedz w puste miejsce w podręczniku Jak WYlej

8

Podwaliny
Pytarue

typu MOZLlWOSC

WYBORU wymaga

wybrania

prawdy

właściwej

odpo-

wiedz: z kilku podanych

Przykład
2 Stary Testament
a) 66 ksiąg

składa Się z

b) 39 ksiąg
c) 27 ksiąg
Odpowiedz

właściwa

kreśl odpowiedz

znajduje

Się w punkcie

b) 39/<SIqg W podręczniku

za-

b) jak poniżej

2 Stary Testament

składa Się z

a) 66 ksiąg

@39kSląg
c) 27 ksiąg
(W ruektorych pytaniach tego typu będzie więcej mzjedna
W takim przypadku

zakreśl wszystkie

własciwe

Pytarne typu PRA WDA-FAŁSZ wymaga

odpowredzi

wybrania

wlasciwa odpowiedz
)

kilku prawdziwych

zdan

Przykład
3 Ktore z poruzszych

srwierdzen

są PRA WOZI WE?

a) Biblia składa Się ze 120 ksiąg

® BIbliajest
c) Wszyscy
@Ouch

przesianiem
autorzy

Brbln prsalt w języku

ŚWięty inspirował

Stwierdzenia
Pytarue

dla ludzi wierzących

autorów

czasów

hebrajskim

Biblii

b) I d) są prawdziwe

typu POŁĄCZENIE

dzrsrejszych

Zakreśl

wymaga

dwie odpowredzi

od Ciebie połączenia

jak wyżej
rzeczy,

które do

Siebie pasują, np nazwa I definicja, księga biblijna l autor
Przyk/ad
4 WPiSZ liczbę odpowiadającą
działarue

f
2

a Otrzymał
b

trrueruu człowieka

Zakon na gorze Synaj

Przeprowadził

Izraelitów

przez jordan

przed zdaniem
I MOjżesz
2 Jozue

opisującym

jego

Wprowadzenie do kursu

z

c Obchodził

f d Mieszkał

9

Jerycho
na dworze

faraona

Zdania a I d odnoszą srę do Mojzesza
zdania b l c odnoszą Się do Jozuego
WPiSZ I przed zdaniem a I d oraz 2 przed zdamem b I C jak wyżej

Sposoby

uczenia

Jesh

sam przerabiasz kurs lCl

dencyjrue
można

Się

Choclaz

go przerabiać

nnucjszy

całą naukę mozesz prowadzić

kurs został przygotowany

korespon-

do samodzielnej

nauki,

także w grupie lub klasre W takim przypadku nauczyciel
pl acę oprocz podanej w kursie
Proszę stosowac Się do

może zadawać dodatkową
Jego zalecen

Można takze uzywać kursu do nauki w czasie grupy domowej,
w zborze albo w zborowej szkole biblijnej
Treśc kursu, jak również

wykładów
metody są

przystosowane do takiego celu

doskonale

Sprawdzian
Jesh uczysz Się samodzielrue, w grupie albo w klasie, otrzymałeś także osobny
zeszyt ze sprawdzianem Nalezy udziehc odpowredzi według mstrukcji znajdująC) ch Się w podręczniku I zeszycie
Wypełniony arkusz odpowiedzr nalezy wysłac
do Instruktora ktary dokona korekty I udzreh CI wskazowek dotyczących
uczenia
Się

ŚWiadectwo

Po skonczemu kursu I uzyskaniu oceny koncoweJ sprawdzianu od mstruktora
I CI otrzymasz S\\ iadectwo ukonczerua kursu

Egzamm

koncowy

Jesh chcesz zdobyć zaliczenie potrzebne do uzyskania stopnia naukowego,
musisz zdac egzarrun koncowy W takim przypadku mUSISZzgłOSIĆchęc uzyskania
znliczerua wypelniając
specjalną kartę WpiSOWą I wysyłając ją do dyrektora ICI

W zeszycie Z testami znajdują Się mstrukcje

dotyczące egzaminu koncowego

la

Podwahny prawdy

Autorzy kursu
Floyd C Woodworth, Jr uczęszczał do Central BIbie College w Sprmgfield
I Bethany Peruel College w Bethany gdzie zdobyl stoplen bakalai za Stoplen ma
gisu a w hter aturze hrszpansko arnerykanskrej
uzyskał na Uruwerytecre Poludruowej Kalifornu w Los Angeles Usługrwał na Kuble do 1963 r W 1964 r został
dyr ektorern Central BIbie School w Kolurubu w Ameryce Poludruowej
W 1973 I
przemosł Się do Meksyku I zaangazował Się w opracowywame chrzescijanskich
mateuałow edukacyjnych w progranue Advanced Christian Cducatlon znanym
obecnie pod nazwą Chusttan Traimag Network Obecniejest redaktorem matenałów
naukowych dla Christian Trainmg Network I profesorem w Laun Amencan
Advanced School ofTheology
Floyd C Woodworth jest ordynowanym duchownym od 1951 r PIsze woparo bogate [ róznorodne doświadczerue
nauczyciela w szkole biblijnej pastora
I ewangehsry
Doświadczerue nabyte podczas nauczania w wielu kulturach nadaje
specyficzny cha: akter l przernklrwosc Jego opr acowamcm
CIU

David Duncan był misjonarzem przez 171at a obecnie pracuje w International
Couespondence
lnstuute (ICI) przy przygotowywaniu matenalow edukacyjnych
Wczesruej przez osiem lat byl dyrektorem Calvary BIbie lnstuute w Majuro na
Wyspach Marshalla Posiada stopnie bakalarza I magistra uzyskane na Urnwersyrecie Stanu Kahforrua - Ful/el1on Ukonczyl także kurs doktorancki w Ca
hforrua Graduate
School of Theology
Razem z zoną Sandrą nneszkają
w Samt-Gcnese w Belgu Mają dwojkę dzreci które wraz Z rodzmaml mieszkają
w Stanach Zjednoczonych

TwóJ instruktor

ICI

Twoj Instruktor ICI jest gotowy pomoc CI Jeśli masz pytam a dotyczące
albo zeszytu sprawdzranow, możesz go o to pytac

kursu

NIech Bog Clę błogosławi, gdy rozpoczynasz studium podwalmy prawdystudium doktryny bibhjnej Niech wzbogaci ono twoje zycre I pomoze CI efek
tywrnej wypełniać twoje zadarue w CIele Chrystusa

SUWERENNY BÓG
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BÓG - JEGO NATURA
I ATRYBUTY

Na pytanie

Czy możesz zgłębtc tajemnicę Boga albo zbadac doskona/osc

Wszechmocnego?

(Jb II 7), mozemy odpowiedziec
Nie' W naszych WYSiłkach
zrozunuerua Boga napotykamy na wielki problem - skonczony człowiek me moze
pojąć Nreskonczonego!

Nie ma mnej możhwosci poznania istoty Boga Jak tylko uzyskanie objawienia
Jego natury I atrybutów czyli cech albo wlascrwości Tylko na podstawie objawienia
Bożej natury I atrybutów możemy zdobyc całkowrcre pewne poznanie Jego Boskiej
istoty Boże objawienie Jest prawdziwym, lecz CZę~ClOwym ujawrueniem Jego istoty

Mozemy tez poznać Boga gdy On nawiązuje

z nami społeczność

Zdobywamy

Wiedzę o NIm przez badanie Jego natury l atrybutów bowiem one ujawniają aspekty
Jego istoty Aby zdobyć prawdziwe poznanie Jego boskiej natury I Jego atrybutów,
musimy rozpocząć od Bozego objawienia Się w Pisrme Swręryrn Oglądając dzieła
Boże w przyrodzie możemy zdobyc ogolne poznanie Boga Jednak chcąc otrzymac
poznanie Jego natury I atrybutow, musimy zwróci c Się do Słowa Bożego

Moze zachęci Clę do uczenia Się na temat Stwórcy fakt, że Jego troska o Ciebie
IZ w czasie Wieków dokonywał stopruowego objawrema Siebie To samo

sprawiła,

objawrenie
OSiągnęło swoją
swojego Syna (Hbr 1,2)

pełnię,

gdy w ostatnich

czasach

przernowrł

przez

Plan lekcji
Natura

Boga

Atrybuty związane

7

IStotą Boga

Cele lekcji
Po skonczemu

• Zdefiruować

lekcj l powreruenes

urruec

I omówić cechy Bożej natury l wlascrwości

Boga ZWiązane z Jego

Istotą

• Wyjaśruc, W Ja~1 sposob poznanie naturalnych przymrotow
na wzrost Wiary człowieka

Boga moze wpłynąc

• Nalezycie doceruc te cechy I przymioty Boga, które sprawiają, że zna On I może zaspokoic wszystkie nasze potrzeby

/6

Podw a/my prawdy

Czynności lekcyjne
I Przeczytaj

v. prowadzenie

uwazrue

do kursu

2 Przeczytaj plan lekcj I I cele lekcji Pomogą
zwracac

uwagę podczas

3 PI zeczyraj lekcję

I

cele kursu

Clone

zamieszczonyrru

pile czytam u wszystkich

4 W lekcji I występuje

okreshc, na co powimenes

Się

wykonaj cwiczerua w tekserc lekcj

dZI z odpowiedzranu
I

uczenia

I

fragmentów

zaznaczonych

w iele termmew

I

POIownaj swoje odpowie-

na koncu lekcji Parmętaj o odnalezieruu
Biblu

kto re mogą byc dla ciebie nowe Niektóre

7 ruch zostały zamieszczone
na tej stronie Jako słowa kluczowe Sprawdz defirucję kazdego mezrozunuałego wyrazu w słowniczku na koncu książki Niektóre
słowa są rowrnez definiowane w tekście łekcji Pozostałe sprawdz w słowniku

Języka polskiego
5 Odpowiedz na pytania kontrolne na koncu lekcji I porownaj Je z odpowiedziami
na koncu ksrązk: Powtórz materiał obejmujący pytania na które zle odpowie
działeś

Słowa kluczowe
atrybuty

mesrmertelnosc

byt

odrruenny

Istota

prostota
przymioty

wszechobecnosc

jedność
ruemateualny
ruezmrenny

substancja
suwerenny

Trójca

wieczny
wszechmoc

wszechwiedza
wieczność

ruepotwarzalny

Tresć lekcji
NATURA

BOGA I JEGO ATRYBUTY

OSOBOWE

Badając skład krwi naukowcy stwierdzają, ze składa Się ona z roznych substancji I cząstek, które spełniają rożne funkcje podtrzymujące
zycre Ten złozony
płyn tłoczony Jest dzien I noc przez skomplikowaną
srec naczyn krwionośnych
za
pomocą silnej pompy, ktora po każdym skurczu przez moment odpoczywa
Krew
Jest strumieniem
życia w organizmie
Krew dostarcza tlenu I pożywienia każdej
cząstce ciała, zwalcza drobnoustroje
które wdzierają Się do organizmu I pomaga
mu pozbywac Się zbędnych produktów przeimany matem Wymaga to wspolpracy

serea, płuc nerek

I

Innych organów

Rag - Jego natura

I

atrybuty

17

Jest to t) Iko Jeden przyklad z wielu zlozonych systemow biologrcznych umozhwiających istmerue zycia NIe ma WątpllWOSCI ze srworzyc to mogła Jedynie Isto
ta o wielkrej mtehgencji I mocy Co wiemy o tej Istocie? Przyjrzyjmy Się faktom
dotyczącym

naszego

Stworcy,

Boga

Bóg Jest osobą
Cel l

Wybtet : zdanie ktore podaje cechy osobo»

OjCI

Boga

Co, według was ski ada Się na Istotne cechy osoby? Ręce? Głos? Oczy? Nawet
jesh ktoś utraci te CZęSCI cra!a nadal Jest osobą Mysię, że zgodzrbbysmy
Się lZ
osoba to coś Innego mz ew/o Osobę określa zdolnośc do myslerua odczuwania
I

podejmowania

decyzji

Chociaz Sag me posiada crala z pewnosetą posiada

mteligencję I zdolnosc do rnyslcrua odczuwania I wruoskowarua
Biblia ujawrua,
że Bóg komunskuje Się z innymi (Ps2) 14), a Ich reakcja lrylvlera na Niego wpływ
(IL I 14) Bog 111)5" (lz 55 8) I podejmuje decyzje (I Maj 2, I 8) Są to wszystko
chy bytu osobowego Zatem Bog jest Osobą

ce

Poruewaz człowiek zastal stworzony na Boze podobienstwo
możemy dowiedzrec Się czegos na temat osobowoset Boga zastanawiając Się nad osobowosetą
człowieka Oczywiscre takle podejscie ma swoje ograniczenia
Nie wolno nam
uznac osobowoser
ludzkiej za wzorzec według którego będziemy mierzyc 050bowośc Boga Orygtnalny moaet OSObOHOSC/ matduje Się H Bogu a me H czto
\1 leku Osobowosc
człowieka została ukształtowana na WZOJ oryginału Osobowosc
ludzka nie jest tożsama z Bożą, zawiera jednak siady podobrenstwa do Jego osobowosci
Dlatego to, co w ludzkiej osobowości
występuje w nredoskonaloscr,
"BOLej

Istnieje Jako doskonalosc

Jeśli masz znajomego
ktory nigdy nie okazuje tego, co czuje, rngdy nie
wypowiada SWOich mysf I rugdy nie okazuje zarnteresowarua
tobą, mozesz po
wredziec ze jest bezosobowy To znaczy, ze nie okazuje wobec ciebie cech włas
crwych człowrekowt Jednak Bog niejest takt Bog mteresuje Się tobą Ma okreslone
uczucia względem ludzi l nawiązuje Z nimi spolecznosc
Co więcej, podejmuje
decyzje Ich dotyczące
Wielu ludzi uważa, ze naJwyzszy Byt ktory stworzył ZIemię Jest oddalony od
spraw ludzkich, uważają, ze duchy przodkow albo przyroda mają na codzien więcej
do czyniema z ludźrru niż Bóg Oczywrscie Jest to pojęcie błędne
Bóg przejmuje
Się sprawami ludzi I nawiązuje z nami osobową więz
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l Jak rozumieją

Boga ludzie w

tWOIlTI

otoczeniu?

2 Jesh Bog jest osobą, to w jaki sposob mozesz Go poznac OSObISI re? Odpowiedz
WpiSZ do zeszytu
3 (Wybierz wlasciwą odpowiedz)
a) przymioty fizyczne, spoleczne

Cechy, ktore swiadczą

o Bożej osobowoser

to

I duchowe

b) zdolnosc rnyslerua, odczuwam a l podejmowania decyzji
c) fakt ze można SIę do NIego zbhzyc, zobaczyc Go I W pelrn zrozumieć
Bóg jest duchem

Cel 2 wybser: zdania ktor e własctwte wyjasmają duchową naturę Boga
O czym myślisz gdy zamkniesz oczy I probujesz wyobrazić sobie, Jaki jest
Sag? Jeslt w twoim umysle powstają jakies wyobrażenia
to rue rnyshsz zgodnie
z tym, co naucza Prsrno Swręte

Sag nie posiada żadnej

(J 4,24) a duch jest ruewidzratny W j I 18 czytamy, ze

formy

gdyż jest duchem

Boga nikt nigdy me wtdztał"

Bog jest duchem I Oto w jednym zdarnu mamy określenie tego krrn jest Bog
Aby zrozumrec to stwierdzenie, musimy rozważyć, co to znaczy być duchem
Z czym wiąże SIę duchowosc albo fakt bYCIa duchem? NIe jest to pojęcie latwe do
wyjasruema Jak powredzrehśrny wcześniej BIblia udziela nam częsciowego obja
wrema natury Boga Próbując opisać duchową naturę Boga będziemy SIę posłu
giwac term maml ktore mogą byc dla crebie nowe Postaramy
de słowo w ITIlalęjego pojawrama SIę w tekście

SIę

definiować

kaz

I Nasze badanie Prsrna Swiętego ujawrua po pierwsze że Bóg posiada WYjąt
kową substancję odmienną od swrata (Ef 46, Kol I, I 5 17) Wyjqtkowosc oznacza,
ze jest jedyny Substancja oznacza, ze jest I~totą Ternurty substancjo I Istota
w odruesreruu do Boga są bardzo podobne Odnoszą Się one do cech albo przyrruo
10W, ktore składają Się na jego naturę I ktore stanowią podstawę jego zewnętrznej

mamfestacji
2 Substancja,

którajest

Bogiemjest ntewtdztalna ruematertalna

I

niezłozona

Powiedzieliśmy
JUż, że Bóg posiada substancję
ale nie jest substancją
materialną
to znaczy niejest zbudowany z rnateru takjak my Bógjest substancją duchową
Jezus powiedztai
Ws:ak duch n re ma ctała am koser jak H tdzscie :e Ja mam
(Lk 24,39) Skoro Bog jest duchem w naj czystszym tego slowa znaczeniu, me
posiada ogramczen,
które przychodzą nam na mysi, gdy zastanawiamy Się nad

Bog - Jego natura

I
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Istotą ludzką NIe posiada zadnych włascrwosci albo cech, ktore określają materię

Paweł opisuje Go Jako krola wiekow rnesrmertelnego, ruewtdzralnego (I Tm 1 17)
ijako Krola krolow Pana panow Jedynego, ktory ma rueśrmertelnosć który mieszka
w swratłosci medostępnej ktorego nikt z ludzi nie widział l widzrec nie moze
(ITm 615-16)
Jesh Bog rzeczywiściejest duchem rjesr ruewidzralny, to w Jaki sposob nalezy
rozumlec opisy brbhjne, takle Jak IMOJ33,19-23, w ktorych czytamy, ze MOJZesz
oglądał Boga? Nie Jest to własctwte zaprzeczerne faktu, że Bóg Jest ruewrdzialny
I niematenalny
W ruektorych przypadkach ludzie oglądali odbicie BozeJ chwały,
ale nie oglądali Jego istoty Inne przykłady pokazują, ze duch może Się zarnarufes
towac w formie widzialnej Beg moze objawie Się za pomocą fizycznej manifestacji
Miało to miejsce, gdy Duch Swręty zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, aby Jan
mogł z całą pewnością rozpoznac Tego (Jezusa), ktory chrzcie będzie w Duchu
Swręrym W przykładzie z I MOJ33, MOJZesztakze potrzebował Bozej pewnoser.
stając przed powierzonym mu przez Boga zadaruem przywodzerna ludowi Dlatego
Bóg dał mu fizyczny znak

Myślisz byc może Jesh Bog jest mernatenalny, dlaczego zatem Biblia rnowi
o Jego lękach, nogach uszach ustach nosie albo obliczu? Dlaczego w niektórych
urywkach PISma Swrętego mowr Się o Bogu czyniącym pewne rzeczy tak Jakby
robiła to Istota ludzka?' Na przykład Ps 98 pisze o Bożej

(w 1), Ps 99 5 pisze o oddawaniu
o ptot ach ' I skrzydłach' (w 4)
mteruu'

CZCI

Ił

prawIcy

J

su lęrym ra

podnozka stop Jego", Ps 91 pisze

Ponieważ trudno Jest nam pojąc Bozą Istotę, Bóg natchnął autorow Pisma
Swrętego, by posługiwali Się pojęetanu które są nam znane I stosowali Ich pewne
cechy na określenie Boga W ten sposób zdobywamy pewne poznanie meznanego
przez znane Jest to posługiwanie SIę Językiem metaforycznym
W takich przypadkach me należy myśli traktowac dosłownie albo Jako faktu, lecz Jako symbol przedstawiający pewne pojęcie Zostanie to zobrazowane w poniższych ćwrczernach
4 Przeczytaj Ps 34,16 I zakreśl literę przed odpowiedzią podającą właściwe wyJaśnienie tego fragmentu Pisma Swrętego
a Zdarue mówiące o tym ze Bog ma oczy, uszy I oblicze oznacza, że Bóg dosłownie
widzr, słyszy I posiada widzialną fonnę w momencie gdy nawiązuje kontakt
z ludzrru

b Bog zna I troszczy Się o potrzeby sprawiedhwych, a takze zna I przejmuje Się
grzechami tych, ktorzy czynią zło Zostało to wyrazone za pomocąjęzyka me
taforycznego
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) Czytając w PISm re Swiętym

5 (Wybierz naj lepszą odpowiedz
rozumiemy przez to że
a) me posiada

fizycznego

duchem,

ciała

b) Bóg me posiada fizycznej, cielesnej
fizycznej
PISma Swiętego,

c) fragmenty

że Bogjest

formy, ale może objawie

które ukazują Boga czyniącego

Się

także w forrme

cos, co mogłaby

ro

bic IStota ludzka, posługują Się Językiem metaforycznym
d) punkty a), b) I c) podają wlascrwą odpowiedz
e) tylko punkty a) I c) podają własciwą odpowiedz

Bóg Jest Jeden

Cel 3 Polącz slow a

u=yle na okreslenie jednoset albo sdenty cznosct Boga z Ich

defirncjann
Gdy mówimy, ze Bóg Jest Jeden to odnosimy SIę do trzech pojęć
iednosct Boga, (2) niepowtarzalnoset Boga l (3) prostoty Boga

(ł) liczbowej

Liczbowa jednosc Boga
Po pierwsze,

kiedy mówimy

o jednoser

Boga

odnosimy

SIę do faktu

ze Jest

On liczbowo Jednym Bytem Skoro IStnieje tylko Jeden Byt Boski wszystkie mne
byty Istnieją przez Niego, z Niego I ku Niemu Paweł pisze o tym w IKor 86

wszakże d/a na~ tstrueje tylko Jeden flag OJciec::. kto/ego pochodzi wszystko
d/a ktor LgO istmejemy I jeden Pan Jezus Chry stus przez ktorego WSZ) stko rvtmeje
l przez ktorego my także tstniejemy" Druga częsc lego wiersza zdaje Się zaprzeczać
I

koncepcji,
omawiama

Beg Jest liczbowo
pojęera Trojcy

że

Salomon
poznały

otoczonemu

Czy wiara

to

wyjaśnione

późruej,

podczas

Boga w l KrI 8 60 gdy prosi 'Aby
I nie ma innego" Ludowi izra

ludy Ziemi, ze Pan jest Bogiem
przez narody,

sem trudno było zachować
kując życiem przypominali
czenstwre?

Zostanie

odnosi Się do liczbowej jednoser

wszystkie

elskiernu

Jeden

które

oferowały

do wyboru Wielu bogow,

cza

prawdę, ze Byt Boski Jest Jeden Często prorocy, ryzyludowi, ze Jahwe Jestjedynym
Bogiem (5MoJ 4,35 39)

W istrnerue WIelu bogow

rozpowszechruona

Czy znasz mne nauki dotyczące

tych rzekomych

jest w twoim
bogow

społe-

I Ich WięZI

W mektorych krajach spotkałem Się z oddawarnem CZCI Wielu bogom
ze człowiek jest bostwem Czasem wydaje Się. ze rzeczywrscie
w Ich kulturze, w każdej grupie etnicznej I w każdym aspekcie Ich życia IStnieją
z ludznu?

albo przekonaniem,

Sag - Jego

na/Ul a l
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odpowredrue bóstwa a więc Istnieje wielosc bogów
iatkowosci Boga Istnieje tylko Jeden Bog

viepowtarzatnosc

ale Biblia naucza nas o \t..y-

Boga

Inny werset w Btblu>- )MoJ 6 4 - odnosi Się do wYJątJ...OWOSCl Boga Panjest
Bogiem nas:ym Pan jedyme'
Hebrajskie słowo przetłumaczone tu jako jedynie
można także przełozyc jako iedyny, co wydaje SIę tutaj lepszym tłumaczeniem
Jahwe Jest Jedynym Bogiem, ~tory ma prawo nazywac SIebie Jahwe Jest to takze
przesianie Za 14,9 'I będzie Pan królem całej zierru W owym druu Pan będzie Je
dyny i jedyne będzie Jego Imię" Ta sama mysi wyrazona jest jasno w2MoJ 15, II
KlD: Jest Jak Ty wsrod bogow Panie? Kto: jest Jak Ty wzniosły w S\ł lę/OSC1?
Straszliwy w chwalebnych czynach Sprawco cudow? Oczywiscre odpowiedz
brzmi - Nikt me Jest taki On - Beg jeden IJedyny
Wiersze te w sposob OCzyWISty odrzucają mozhwosć, że Bog Jest Jednym
spośród wielu bogów On Jest suwerennym władcą wszechswrata I poza NIm nie
ma Innego boga W całym Starym Testamencie Bog przypomina swojemu ludowi
re On Jest jedynym Bogiem
6 Przeczytaj

ruzej

podane

fragmenty

Prsma

SWlętego

I określ,

co Bog 1110WI o sa-

mym sobie

•

I MOJ 17 I

Jam Jest

b 2MoJ 20 2-3

Jam Jest

N re będziesz
c 2MoJ 20 23

Nie czyncle

d Iz 43 10-11,44

Kiedy

proszę

6 8 45 5 21 Przestanrem wszystkich tych fragmentów Jest

moich studentowonapisanie
slow "Beg jest pewnym

własnej

definrcjt

Boga

bardzo

I który
niebo I Ziemię Bez względu na to Jakiego rzeczowruka uZYJą na okres
lenie Boga zwykle przed nim stawiają słowo pewien'
PiSZą" Bóg jest pewnym
duchem
Sprawia to wrazerue ze mogą rstrnec uine, IOW11le wazne duchy Zwroc
uwagę na to Jak zrrnema Się ta definicja
gdy w miejsce rueokreślonego
"pewien ,
wstawimy
okreslone
ten'
"Bog Jest tym duchem. ktory Jest wieczny I ktory
stworzył niebo 1 Ziemię
Definicja mUSI tak wyglądac, ponieważ zadna mna osoba
arn siła nie zalicza Się do tej kategorii Bog jest tedvnym Bogiem

często zaczynają
stworzył

od

duchem

ktory jest wieczny
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Prostota Boga
Obok liczbowej JednOŚCI I mepowtarzalnosct
Boga jednośc Boga odnosi Się
do wewnętrznej jednoset Boskiego Bytu Często ten aspekt jednoset określa Się
mianem prostoty Przez prostotę rozumiemy stan rnepodzrelnosct
Bog jest du
chem ijako laki nie może być podzielony W przeciwiensrwre do tego Istota ludzka
Jest złozona człowiek Jest zarówno marenalny (cialoj.jak I niematenalny
(duch)
Innymi słowy wszystkie Jego cechy są dos
Koncepcja wewnętrznej JednOŚCIalbo prostory wypływa z Innych

W Bogu wszystko Jest doskonałe

konalosesami

Bozych cech Na przykład, Boże rstrnerue me zalezy od niczego poza Nim Bóg
Jest samoistny, co oznacza ze wieczne Istnienie Jest CZęSClą Jego natury Samoistrueme wyklucza rnozhwosć
że cos Go poprzedzało Jak to Jest w przypadku
IStOt złozonych
takich jak człowiek Prostota Boga rrnphkuje kilka spraw Jedną
z Olch Jest fakt że trzy Osoby Bóstwa me są częściami składowym: Boskiej Istoty
Wyklucza także rnozhwosc oddzielerua Bożych atrybutów od Jego istoty albo do
dania Jego przymiotów do Jego rstoty Boza Istota I Jego atrybuty są jednym I tym
samym Dlatego Pisrno Swięte mówi o Bogu Jako o swiarłości I zyCIU, sprawred
hwosci I miłości, utożsamiając Go w ten sposob z Jego atrybutami
Innym: słowy,
me mówimy, ze Bog posiada sprawiedhwosc
ale mówimy, że test sprawredhwoscią On Jest tym przymiotem!
7 Połącz terminy używane na okreslenie

Boga z Ich defirucjarm

a On Jest Jedynym Bogiem, a obok N lego me
ma Innego boga
b Istnieje tylko Jeden Bóg a wszystkie mne byty

Istnieją przez Nlego
c Odrzucenie mozhwoścr rstruerna Wielu bogów
d Boże rstruerue nie zależy od niczego poza NIm

ł Jednosc

liczbowa

2 N iepowtarzalnosć
3 Prostota

samym

e Okreslerue

wewnętrznej jednoser Boga
f Człowiek Jest bytem złożonym
to znaczy Jest
CIałem I duchem, Bog jest duchem
g Bóg Jest wiecznym duchem
Bóg Jest trójjedyny
Cel4

Wybierz zdania ktore okreslaja biblijną naukę na lemal Trojcy

Dowiedzrehśmy
Się, że Bógjest duchem.jest
żymy czwarty aspekt Jego natury - trójjedyność
gmatwane,

że Sag Jest trojjedyny

osobą i jest jeden Teraz rozwaMoże Się to wydawac zbyt za

Jak Bog może być

ieden a jednocześnie troj

Bog - Jego natura

l
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iedynyr Słowa u ojjedynosc I trojce zawrerają koncepcję jednoset oraz liczby trzy,
maczej trzy IVjednoset Podchodząc do tego ważnego tematu, uznajemy ze prawda
ta może byc poznana jedynie przez objawrenie Dlatego Jako podstawę rozwazan
dotyczących Trojcy przyjmujemy to co Bog objawił w Pism re Swięryrn I tam
znajdujemy odpowredzr na następujące pytania
I Co lo Jest Trojca? Jak JUl dowredziehsmy Się Boski Byt posiada tylko Jedną substancję Jednak ten Boski Byt Jest trójosobowy. inaczej Jest Trójcą Są
w Nim trzy osoby OJciec Syn I Duch Swręty Teolodzy probujący dokladnie Dpi
sać te rozrozrnerua w obrębie Bostwa posługują SIC;: roznyrm termmami
Róznorodność termmew świadczy o tym, Jak li udno Jest oprsac TloJcę Wczesrnej zde
fuuowahsrny JUZ pojęcie osoby Osoba to ktoś, kto wie odczuwa I podejmuje
decyzje

Ludzkie doswradczerne poucza nas ze tam gdzie Jest osoba, tam też Jest odIstota Dlatego kazda osoba Jest odmienną l oddzielną mdywtdualnoscią,
ktora sama w sobie wyraża ludzką naturę Jednak. w Trójjedynym Bogu me ma
trzech oddzielnych indywidualnoscr, ktore istnrałyby obok siebie I oddzielrue od
siebie Raczej Istnieje cos, CD mozna nazwac samorozroznteruem w Boskiej Istocie
Termm ten zostanie wyjasrnony w następnym akapicie
mienna

2 Kunsą Osoby? Jak. zauwazylismy w Boskiej Istocie są trzy osoby, inaczej
subsystencje OJciec Syn I Duch Swięty Kazda Z tych osob znana Jest Z róznych
wiasctwosct (szczególnych cech albo rysow własciwych dani J osobie) W Piśmie
Swięrym właSC1WOSCl te przedstawiane są za pomocą tytułow, zarmkow, cech
l działan własciwych rozumnym
Inteligentnym l odrębnym osobom Te właŚCIWOŚCI
osobowe są odmienne dla kazdej Osoby (są wyroz11Ikanll/samoroZfozmemem)
I wyrażają
wręz między n 11111 Takze kazda z I1Ich wyraża Boską istotę

Dlatego stwierdzamy ze w Bostwre Istnieją trzy osoby Bog OJciec Bóg Syn
I Bog Duch Swręty
1\\

Są tej samej substancji

są równe w chwale,

mocy

majestacie

recznosci, są jedno

8 Przeczytaj podane rnzej fragmenty Prsma Swrętego

I

uzupełmj kazde zdanie

a W J 6 27 Jezus mowi o Bogujako o
b W Hbr 1,8 Bog OJciec mowi o Synu Jako o
c W

Dz 53-4

czytamy

że grzech przeciwko

DuchOWI

Swręternu jest

grzechem

przeciwko

d Na podstawie tych fragmentow Prsma mozemy wyciągnąc wmosek, że
Bostwa istrueją

W

obrębie

Podwaltny prawdy
3 Jakle tstnteją dow od) na tstrueme Troje) ? Chceraz wyr azu Trojce nie znajdowody popiel ąjące doktrynę Trojcy znajdujemy w Starym

dujemy w Brbln.jednak
I Nowym Testamencie

Przyjrzyjmy

Się niektorym

z nich

Stary Testament został napisany w języku hebrajskim Jedno z muon Boga
Elohsm występuje w liczbie mnogrej, np w I MOJ 1,26 "Potem rzekł Bóg Uczynrny człowieka na obraz nasz podobnego do nas" Wiersz ten
wskazuje na rstnieme osobowego iozrózruerua w Bogu na wielość osob w obrębie
Bóstwa Bardziej wyrazne wskazówki dotyczące osobowego IQzroZI11em3 w Staw Języku hebrajskim

rym Testamencie
dotyczą Anioła Jahwe W ruektorych przypadkach anioł Pana 10
określenie istoty stworzonej, wysianej J3"-0 posłaniec Pana W mnych Jednak
przypadkach
uwazany Jest za Syna Bozego (patrz IMoJ 167-13
181-21 19128) Jako taki Amoł utożsamiany Jest z Jahwe a jednoczesrue przedstawiany Jest
Jako oddzielny lub odmienny od Jahwe

Czasem w Starym l estarnencre wspórruna Się o więcej rnz Jednej Osobie
(Ps 45,6-7, por Hbr 1,8-9) W mnich przypadkach,
Bog ktory wypowiada dane
slowa, wspórruna Mesjasza (Syna) I Ducha Swiętego (lz 48 16,61, I 63,8- I O)
Nowy Testament przedstawia wyrazruejsze objawieme Boga, ktory wysyła Syna na sw lat (J 3 16 Ga 44, l J 49) Objawia także Ojca I Syna wysyłających
Ducha Swiętego (J 14,26 1526, 167) W Nowym Testamencie obserwujemy.jak
OJciec przemawia do Syna (Mk I, I l U 322) Syn ma spolecznosc z Ojcem (MI
II 25-26 J 11,41, 12,27~28), Duch Swręty modli Się do Boga w sercach ludzi
wierzących (Rz 8,26-27) Widzimy zatem ze w Nowym Testamencie
oddzielne

osoby Trójcy są wyraznie przedstawione
W ruektorych fragmentach Prsrna wyrrueruone są wszystkie trzy Osoby Bostwa Przy chrzcie Syna (Mt 316-17) OJciec przemawia L nieba a Duch Swięry
zstępuje w postaci gołębicy Przy rozesłaniu uczniów (Mt 28 19) Jezus wyrtuerua
trzy Osoby "l dzcte tedy I czyncre llc::ma1J11wszystkie narody ctn zczqc je w milę
Ojca / Syna / Ducha Swtętego" Trzy Osoby wymienione są obok Siebie w I Kor
124--ó 2Kor 13,13 I I P I 2 Powyższe przykłady dostarczają bogactwa dowodów
potwierdzających
doktrynę Trójcy

9

WpiSZ

•

numer odpowiedrnego
I MOJ I 16 wskazuje

dokonczerua

zdania
Ducha Swiętego
2 Odkupicielem
albo

na

b lz 63,8-10 ukazuje Jahwe w relacji z
c J 3,16 objawia

naszym
d J 1426

I

ze Bog posłał Syna

I) 26 wskazują,

ze OJciec

by stal Się
I Syn

wierzącym
e Mt 3 16 17 I 28,19 objawiają

I wymieniają

posiali

Zbawicielem

3 Mesjaszem I Du
chern Swiętyrn
4 Osoby TrÓJCY
5 Wielosc osob

Bog

Jego natur a lali ybuty

25

4 Jakle są trudnoset lej doktryny? Dlaczego nauka o Trójcy Jest tak trudna do
zrozumienia? W naszym ludzkim doswradczeruu me mamy do czego porownac
troistoset w jednoset I iednoscr w u otstosct WIemy o tym ze zadne trzy osoby
me stanowią strukturalnie Jednej osoby Zadne trzy osoby me posiadają pelnej
wiedzy o tym, co robią I myślą 111111 Kazda osoba odgradza SIę od Innych barierą
prywatnoset Zadna Istota ludzka me posiada Odl111el1l1eJ trorstośct takiej jaka jest
w Bogu Ludzie po prostu nie potrafią zrozumieć nauki dotyczącej Trójcy na
podstawie ludzkiego doswiadczerua l ludzkiej wiedzy
5 Jak JO_U Iq_Ujem) fe" udnosct? Podstawowy problem \V probie wyjasmerna
110Jcy kryje Się w relacji osob BOSl\' a do Boskiej Istoty I do Siebie nawzajem Jest
to trudnosc ktorej KOSClOl nie potrafi rozwiązać Moze tylko probowac zreduko
wae problem przez włascrwe defimowanre pojęc Chociaż Koseroi Ole probował
WYJasmc tajemnicy Trójcy próbował jednak sformułowac Jej doktrynę, glowme
po to by ustr zec Się błędow zagr azających Kosciolowi w początkach Jego istmerua
Porównując ze sobą i ozne fragmenty PISma mozemy ujrzeć doktrynę TrÓJCY do
tego stopnia do Jakiego Bog objawił ją w SWOim Slowie. nawet jesh me pOLIaf
my Jej w pelru ziozurruec

W naszej skonczone] (ogramczonej) cgzystencj I, rugdy v pełru nie pojmiemy nie
skonczoności (meogi aruczonoscr) Paweł opisuje swoje ograniczenia jako człowieka
Teraz bOH lem lł td.rmv jakb) pr e: zwterctadto l niby lł zagadce ale
n\ar_ą w tWQI_ Tera: poznanie majejest czqstkowe ale wowc=as
poenam tak jak jestem po=nal1y
(1 Kor 13,12)
lłOlłc=as

10 Z podanych ruzej zdan wybiel z PRAWDZIWE
szego jej zrozumrema

W

odniesieniu

do TrÓJCY lila

Biblia objawia
b Kazda z trzech
WOSCI, opisane
do odrmermych

ze w Boskiej Istocie Istnieją trzy osoby
osob - Ojciec Syn I Duch Swięry
posiada odmienne wlasci
za pomocą tytułów zaimków, cech I dzrałan, ktore odnoszą SIę
osob
c Stary Testament me nie mowr na temat wrelosci oso b w Bostwie
mowi tylko
o Bogu Jahwe
d

d Nowy Testament objawia osoby Trojcy pełniej 11IZ Stary Testament
e Nowy Testament dostarcza wystarczających podstaw biblijnych popierających
doktrynę Trójcy
r Głowny pt oblem w zrozunneruu trójjedynoset Boga polega na tym ze w naszym
doświadczemu
nie mamy z czym poiównac odrębnej tlOIStOŚCI Boskiego Bytu
g Najlepiej można rozwiązac problem Trójcy uśwradamrając
sobie, ze skoro me
mozemy jej w pełni wyjasmc to powmrnsrny zrezygnowac z prob tworzenia
doktryny na ten temat
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Przy uważnym studrowaruu Słowa Bozego znajdujemy
trój osobowość Boga Studiowarne tej doktryny z modlitwą
pojąć sarnoobjaw renie Boga nawet jesh Jest tylko częsciowe
lepiej ocenić Bozą naturę I srodkr.jakie przedsięwzrął bysmy
Niego w rmłości CZCI I pełnej oddania słuzbre

Bóg Jest"
Cel5

wiele dowodow na
pozwała nam lepiej
Pozwala nam takze
mogli zbhzac Się do

ręczny

wyłner: PRA WDZIWE zdania wyrozatoce .naczeme
cht zesctjantna
Wielu ludzi interesuje

gdybym CI powiedział
dzenia I miałbyś rację

Się

pochodzeniem

Wfec:nOSCI

swoich przodków

że Ja nie mam przodkowO Nie przyjąłbys
l ja mam przodkow, tak Jak wszyscy

Boga dla

Co pomyslałbys,

mojego stwier-

Powiadam wszyscy, ale nie mogę w tym zawrzec Boga On nie ma przodkow
Jak więc Się pojawrł? Odpowiedz na to pytanie Jest prosta On Się nie pojawił!
lstmał zawsze od wiecznoser Dlatego wlasrue rnowrmy o Bogu że jest w weny
I Co tojest lł secznosc? Trudnojest nam wyobrazic sobie nieznaną przyszłość,
ale cofając Się myślami mozemy sobie wyobrazi C wiecznosć Mowrmy o Pierwszej

KSiędze Mojżeszowej Jako o księdze początkow Dowiadujemy Się z mej o początku
stworzenia początku człowreka początku narodu Jednakze te odległe początki
me są tym Jedynym początkiem
MOLem)' cofnąć Się Jeszcze bardziej do chwrh gdy zostah stwor zeru aruolowie
- CI WYjątkOWI mebianscy synowie Bozy ktorzy wykr zykrwah z radośct
gdy
zakladane były podwalmy ZIemi - przed nastaniem hrstoru (Jb 38 4 7) Ale to też
rue był początek Możemy wyobrazi c sobie wrecznosc jako rueskonczoną (nie
agi amczoną) bezczasowosc, gdy całe stworzenie obecne było jedynie W Bozym
umyśle I teraz nasz skonczony (ograniczony) umysł me potrafi objąć rdei meskoncznosci albo meogiarnczonej bezczasowoset Wiecznosć Boza jest to Boza
rueskonczonosć względem czasu

2 Kto zamieszkuje wlec::.nosc? Ludzie I aruolowre są Istotami stworzonymi,
tylko Bog jest bez początku Dlatego jedynie On mieszka w wiecznoser Człowiek
posiada przeszłosc, terazmejszoso l przyszłosc, ale Bóg mieszka jedynie w te
razruejszoścr Z irowno przeszłosc, jak I przyszłosc są dla Niego tera:
Bog jest wieczny na dwojaki sposob (I) nigdy Ole zaczął rstruec, zawsze był
(Ps 90,2), (2) Jego rstrnerue nigdy Się nie skonczy (SMoJ 32,40, Ps 102,28) Będąc
wieczny, Bog wolny Jest od upływu czasu

Sag

Jego
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ybuty

na/lira lali

3 Jak ro::wJ1ferny pojęcie
możemy wyciągnąć wniosek

Bożej

wIecznoscI?

Abstrahując od Pisma Swiętego

ze Bog istruał zawsze w oparciu o wewnętrzną

logikę

pojęcia Każdy wie że ruc nie powstaje z niczego Prózma nie wydaje niczego
Dlatego jeśh na początku wszechświata me Ole isrruało.jesh była tylko prozo la to
sytuacja Ole zmieniłaby Się do dzrs Ale skoro wokol nas obserwujemy potęzny
wszechświat to logika zmusza nas do wyciągnięcia wnJOSh.U ze cos w przeszłoser
nie miało początl ...u - było zawsze Tym c::yms Jest Bog!
Pisrno Swręte S\\ ladczy o wiecznoser Boga Bog nazywany Jest wiecznym Bo
grem (1 MOJ 21 33) Psalrmsta powiada
Od li lekowa: na wieki TYSjeSl o Bo:e!
(Ps 90,2) I "Ty pozostanies: [en sam I me skoncza SIę lala twoje (Ps 10228)
W natchnionych slowach Izajasz stwierdza ze Bog "kroluje na wiek," (Iz 5715)
natomiast Paweł przekonuje Tyrnoteusza ze jedynie Bog ma ruesrmertelnosc
(ITm 616)
11 Zaznacz zdania ktoie są PRA WDZlWE
a Boża wiecznośc daje nam ufnosc, ze ten, ktorernu ufamy rngdy nre zmkrne
b Boża wiecznosć dodaje nam otuchy w chwilach trudnoset Uswradarmarny sobie,
ze Boże plany, które zawsze tstmały ostoją Się na zawsze Do tych planow na
lezą tez Boze plany względem naszego życia
c Poznarue Bożej meskonczonosci względem czasu uswiadarrua nam ze nasze
decyzje me są wazne, poruewaz są osadzone w czasie

Bóg Jest ruezrmcnny
Cel6

OkI es/ co Boza mezrmennosc oznacza d/a ciebie w praktyczny
czemu chr zescijansknn

111

doswsad

Wszyscy mamy jakies błędy I wady ktore wymagaj a zmiany Bóg jest inny
On Jest doskonały Nie potrzebuje zadnego dopełnienia swoje 50 charakteru lub
przynuorow Jest doskonaly pod kazdym względem
12 Przeczytaj podane ruzej fragmenty Pisrna Swiętego
a W Ps 102 26-28 nasz mezrruenny

I

dokoncz zdania

przeciwsrawrony Jest zrruen-

nemu
b Iz 46,9-1 O, Ps 33,11

I

Ps 119,160 objawiają, ze Beg jest ruezrruermy

W

swoich
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c MI 3 6 [BT] stwierdza,
potomkom

Jakuba

1

ze pornewaz Bag

SIę

nie zmrerua to okaze zmiłowanie

me zostaną

d Ps ł03, l Z mowr o Bozej ruezrruennej
Fragmenty Pisma Swiętego
ktore mowtą o Bożej ruezrruennoścr,
pouczają
nas takze o pewnych zasadach dotyczących Boga ktaremu służymy Zasady te
przedstawia Tłuessen (ł979r, s 83) I my wynuernmy Je bys mógł Je wyraznie

dostrzec
Pomewaz Bógjest meskonczony sarnorsrny
I mozhwoscrą
zmiany

1 ruezalezny.jest

ponad wszelką

przyczyną

2 Sag nie moze ani wzrastac

am malec me podlega też dalszemu

3 Baza moc me moze wzrosnąc am zrnalec, Bag nie może stac
ani ŚWiętszy
4 Bog nie moze byc sprawiedhwszy,
zawsze był I będzie
5 Bag me moze
o wieczne

SIę

zasady

rmłosierruejszy

I

zrmeruc w odmesreruu do ludzi
ktore SIę nie

zrruenrają w

SIę

roZWOJOWI

mądrzejszy

bardziej kochający rnz
On działa w oparciu

miarę upływu

czasu

Skoro Bóg Jest ruezrruenny mozemy calkowicte Mu Się powierzyc l polegac
na Jego Słowie Możemy stawtć czoła każdej sytuacji życiowej przekonam ze On
we wszystkim współdziała ku dobremu (Rz 8 28)
Zwrociles

Ja'

pewnie uwagę na takle fragmenty PISma ŚWiętego
4MoJ 23 19
że Beg nie zmienia zdarua oraz mne fragmenty
które stwierdzają, ze Bog dal Się ubłagac albo żalowal IŻ coś zrobił (ISm 15,1 I,
Jon 3,9- IO) Takle Boże zachowarue nie odnosi Się do Jakiejkolwiek fundamental
nej zmiany charakiet u albo celu Bóg zawsze menawtdzi grzechu 1 zawsze trułuje
grzesznika Takle Boże nastawienie odnosi Się do gl zeszmks pt zed I po Jego upa
nuętamu Jednakże Bog moze czasami Zl111el1lĆ swoje Jednostkowe postępowanie,
widząc ZITIl3l1ę w danym człowieku
I

1Sm 15,29, gdzie napisane jest

Na przykład widzimy, ze Boze nastawienie wobec grzechu Izraela nie zmieniło
Bog nienawidził grzechu tego narodu Ponieważ lud upórczywre trwał w grzechu
cierpiał rowmeż Jego konsekwencje
Jednakie gdy Izraelter upamiętali SIę I od
wrócili Się od grzechu, w rezultacie Bog zaczął Ich inaczej traktowac
Się

Ktos powiedział
ze słonce topiąc wosk I utwardzając glmę nie wykazuje
stronruczoścr, dlatego ze rozruca skutku zalezy od rodzaju materiału a me zmiany
w stanc u Możemy polegac na ruezrruennosci Bozych planow, Jego Słowa I Jego
natury Ja, słonce topi wosk a utwardza ghnę, Boża mezrmennosć współdziała 'u

Sag

Jego natura

dobremu

l

tych ktorych serca są mrękkte

tylko w pr zypadku

gUją na Niego

29

atrybuty

Natorruast

Boza mezrmennosc

I

którzy wiaścrwie

staje Się zagładą

dla tych

rea

klorych

serca na NIego nie reagują I stają Się zatwardziałe
13 W ramach powtorzerna
7 Jej

cech Boga omówionych

w tej CZęSCIpołącz kazdą cechę

definicją
a Posiadarue Jednej substancji
b Bezczasowosc
nie posiadanie
c Nieograruczerue
nalną
d Wielosc
e Trwanie

I

istoty
początku

tym samym charakterze
odczuwania

ATRYBUTY

OSOBOWE

mate

4 TroJca
5 Wiecznosc

osob
przy tych samych planach

miarach

ani konca

przez formę albo substancję

f Zdolnosc do rnyslerua
ma deCYZJI

I Osobowosc
2 Duchowosc
3 Jedność

słowach
I

6 N leZITIlennOSC

za-

podejrnowa

BOGA

Cel 7 Poloc: estery P' rymtory Boga - Ich defimcjanv
Ludzi którzy specjalizują
nie mamy mo ze pława nazywac

Się

w nauce o Bogu nazywamy
teotogann Ty l Ja
teologami
ale mamy pełne prawo do badania

Się

anahzowania
doktryn
inaczej nauki o Bogu po to byśmy Go lepiej rozunneh
baidziej kochali W tym procesie lepszego poznawania
Boga powmmsmy
nie
tylko rozwa/ać Jego naturę ale także Jego cechy Teolodzy nazywają je p'::ymfO
I
I

Pizynuoty

tanu (all} bulal/lf)

lo te cechy

ktor e

l

kunś SIę nam kojarzą albo kogos

OpISUją w tym przypadku Boga Przymioty Boga słuzą wyjasrnemu
dlaczego On
działa tak Jak działa abysmy wiedzreh czego inozna Się po NIJ11spodziewac
Do
Bozych przymrotow nalezą wszechmoc, ws.cchobecnosc
wszechw ied:a l mad-

rosc Najpierw

Wszechmoc

zastanowimy

wszechmocą

Się nad Bozą

Boga
Sara wiele w swym

Zona Abrahama
czym I wspaniałe

I

zyCIU

wielkie sprawy w zycrujej

da mogłaby wygrac konkurs pięknoset
kobieta była przytłoczona zmartwieniem
rnęzowi że wkrótce

pocznie

podrozowala

ale w tym okresie
Gdy usłyszalajak

syna, zasrruala

Wrdziała.jak

męza IJeJ własnym

Jahwe

Jako panna mło-

ta stara pomarszczona
goscre PO\\ iedzreh Jej

Się To niemożliwe'

Czy potępiacie

Podwaltny prawdy
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Sarę za Jej śmiech? A przecież niebianski

liwego dla Pana?

(IMaJ

gosc zapytał

O jakiej swojej włascrwosci przypommal
wszechmocy

- fakcie

Czy jest coka/wiek memoz-

18 1-15)
Jahwe Abrahamów

ze Jest wszechmocny

W Piśrrue Swręrym o absolutnej

I

wszechwładny

II Sarze?

O swojej

On wszystko rnoze!

Bozej mocy swiadczą

1 Stworzenie ( I Maj 1,1)
2 Utrzymywanie
wszystkiego

mocą slowa (Hbr 1,3)

ludzi (U 1,3537)

3 Odkupienie

4 Cuda (Lk 9,34)
5 Zbawrenie grzesznikaw (I Kor 2,5, 2Kor 4 7)
6 Wypełruerne planow Królestwa (I P 1,5)
MUSImy Jednak

parruętac,

(śmiesznych

nierozsądnych),

sprzecznych

ze swoją naturą

A zgodne z Jego naturąjest
jesh tego pragnie Na przykład,

Nim a Szatanem
ogranicza

ze Bog me moze dokonac
takich Jak np sucha

woda

spraw

absurdalnych

Nie czyni tez rzeczy

to, ze Bog moze ogramczyc

dzialarne swojej mocy,
Bog daje każdej osobie mozhwosc wyboru między

Bóg me zmusza zadneJ osoby do zbawienia wbrew Jego woh On

samego

Siebie, by kazda Jednostka

mogla podjąc wlasną deCYZJę

W Jr 32, 17 napisane Jest "Oto Ty ucz) mles ruebo I ZJemię Wielką swoja mocą
l SWOim

pózmej

wyciqgntętym ramtentem
Pan pyt

l

Jeremiasza

me ma me

ntemozhwego dla ctebte

Czy Jest dła rnme cos mernożhwego?

w pehu zrozumiemy. Jak Wielka Jest moc naszego Boga
wahać prosić Go o pomoc w kazdej sytuacj I
14 Przeczytaj

2MoJ 3 11-12

Za pornocąjakich

Nieco

(w 27) Kiedy

nigdy nie będziemy

słów Bóg przypomina

Się

Mojżeszowi

o swojej wszechmocy?

Wszechobecnosć

Boga

Pewruen chlaplec chcrał zrobie cos złego, ale najpierw postanowi I wejsć pod
dach, żeby Bog, spoglądając z nieba me zobaczył Go Jakiej Bożej cechy me
rozum lala to dziecko? Bóg Jest wszechobecny
- Jest obecny wszędzie w każdej
chwili

Psalrrusta

pisze o tym w Ps 139,7

lO

Dokąd Ujdę przed duchem TWOIIn?l dokąd przed obltczem "VOIIII UCieknę?
Jesli wstąpię do nieba Ty tam jestes a jeslt przygotuję sobie posianie w kratnte

Bog Jego natura
umQlłych
na ks ancu

I

atrybuty

31

I lam jestes

Gdybym lł zią] skrzydla rannej :or=y
nawet tam prowadzilaby mme ręka twoja

/1I01_Q

l

chetal speczac

Baza wszechobecnosc nie swradczy o tym ze Bog ma ze wszystkum Jednakową
społecznosc
On objawia Się blogoslawi I zachęca tych klorzy Go kochają I słuzą
Mu ałe karci I karze tych którzy Mu Się sprzeciwtają
On [es: W środku burzy, ałe
jednoczesrue przebywa z dwojgiem swoich dzreci ktore szczerze modlą się o Jego
prowadzenie
(Na 1,3 Mt ł 820)

S" iadomosc tego ze Bog Jest wszędzie
prob poruewaz wiemy, ze On Jest przy nas,
nam takze sprawdzac Jak zyjerny pornewaz
Jest to dobre CzY złe Odpowiadamy za to by
I ze, poruewaz
On Jest przy nas

obecny dodaje nam otuchy w czasie
by nas posilac I prowadzie Pomaga
Bog widzi wszystko CD robimy czy
słuzyc Bogu wszędzie I o każdej po-

MUSimy jednak parruętać

ze nasze uczucia me mogą stanowic rmerrnka Bożej
Be7 względu na to Jak Się czujemy Bógjest z nanu Wyobrazmy sobie
że mała dzicwc zynka płacze w ClemnOSCI natomiast matka zaoewrua ją, ze jest
przy mej DZIecko rnoze myslec ze mUSI WIdZIeć matkę by lIzyskac pewność Jej
obecnoset
Ale obecnosc matki me zalezy od tego czy dzieck ..o ją WIdZI czy tez
IHe Czy odczuwamy Bozą obecnosc CZ) tez me BIblia zapewnia nas, ze On jest

obecności

wszędzie
Ta swiadomosc
I zachęty przez cały czas

wystarcza nam by pozostawac w nastroju UWielbienia

I S W swoim zeszyj re podaj dwa uzasadmema, dlaczego uswradomicrne
powruno wpłynąc na nasze życie

sobie Bozej

wszechobecnoset

Wszechwiedza Boga
Od Bożej wszechobecnoser
Wiedzy o wszystkim

tylko Jeden krok do BozeJ wszechwiedzy - Jego
Się nad poznaniem faktów Często
Wiedzę I gromadzimy fakty dochodzimy do wniosku ze

Istoty ludzkie często trudzą

w nuarę Jak zdobywamy

Im więcej poznajemy tym lepiej widzimy
Bog Ole ma takich problemów

jak niewielka jest nasza Wiedza

On wie wszystko

Władca w- zechswrata

ma

rueograruczoną
swiadornosc
Nie potrafimy tego W pełni pojąc, a jednak jest to
podstawowa prawda naszej wiary w doskonalość Boga Logiczrue rzec biorąc On
mUSI wiedzieć o wszystkim co Istnieje I o wszystkim co jest mozhwe Inaczej mu
Siałby Ciągle poznawac sprawy o ktorych przedtem nie wiedział I zgodrue Z tym
musialby zmteruac swoje plany I cele

Poruewaz Bog o wszystkim wie moze zawC73SU powiedzrec
SIC;w plzySZłOSCI Dlatego W Piśmie Swrętyrn znajdujemy

o tym, co wydarzy

zapowiedz

Wielu rzeczy
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Nie oznacza to ze Odwieczny decyduje o tym co SIę z nami stanie On po prostu
z gary wie Jakle podejrmerny decyzje S,,"OIOz gary Je wrdzi to moze Je I zapowtedziec, inaczej rnowrąc oznąjrruc co wydarzy Się w przyszloset Taka zapowiedz
nie oznacza, że Bóg zdeterminował albo z gOI)' zdecydował co Się stanre
fakt że Bóg o wszystkim WIC, wzmacnia naszą Wiatę podczas trudnych prób
poruewaz On wie więcej o naszych kłopotach niż my On zna pl zyczyny I Wie, do
czego doprowadziłoby
kazde rozwiązanie Gdy prosimy Boga o własciwe JOl
wiązanie w naszych kłopotach, znajornosc tego faktu moze nam dodawac otuchy
16 Przeczytaj
a Wiersze
b Wiersze
c Wiersze

Ps 139 1-19 I dokoncz pomzsze zdania
mewią o Bozej wszechwiedzy
mówią o BozeJ wszechmocy
rnowią o Bożej wszechobecnoset

17 Ktore z poruz-zych zdan są PRAWDZIWE W odruesieruu do BozeJ wszechwiedzy?
a Skoro Bóg wie jakie podejmę decyzje wszystkie moje decyzje są włascrwre
Jego decyzjami
b Swradomosc ze Bag wie wszystko powinna zachęcac rnnre do zwrocerna Się
o Jego prowadzenie w chwih koniecznoser podjęcia deCYZJI
c Zapowiedz lec oznacza zdetermmowac
d Gdyby Bóg me był wszechwiedzący , nie byłby W pelm doskonały
c Wszechwiedza oznacza znajomosc wszystkiego co można wiedzec, łączrue
z doskonałą wiedzą na temat przeszłoser. terazmejszosci I przyszłości
Mądrosc

Boga

Wielu naukowcow zna olbizymrą ilosc faktów, ale wiedza tego swrata me
rozwiązała problemow społecznych Ludzie me posiadają potrzebnej mądroser.
aby wredzieć Jak zastosować SWOją Wiedzę I tezwrązac problemy bysmy rnogh
tyc W pokoju I dobrobycie

Wiedza to me to samo co rnądrosc Mądrość bada Wiedzę, aby znalezc naj wyż
szy mozhwy cel a potem korzysta z najlepszego sposobu by ten cel osiągnąć Po
niewaz Bóg Jest wszechmądry
czym wszystko doskonale W swojej doskonałej
mądroser dal nam swoje Słowo Biblię by kierowac nami we wszystkim co robimy
Jeśh tyjemy zgodnie z Jego wskazówkami zapisanyrru W Jego Słowie, będziemy
magii korzystac z Jego mądroset l doznamy Jego blogosławrenstwa
Czasami, gdy w naszym tyCIU dzieją Się rozne rzeczy nie dostrzegamy Bożej
mądroset Po pierwsze, rr usirny pannętac ze Bog pozwala nam podejrnowac własne

Bag - Jego na/lira

l
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decyzje, ajeśh te decyzje me są zgodne Z Jego wolą, to mogąprzymesc nam kłopoty
Musimy takze parmętac że żyjemy w grzesznym swiecie I zarowno chrzescijarue
jak I ruechrzescijame padają ofiarami naturalnych katastrof lub złych działan innych ludzi w tym zniekształconym przez grzech swiecre Bog rue Jest zobowiązany
tłumaczyc Się nam ze wszystkiego co Się nam przydarza On rnoze tez zezwohc na
pewne sprawy z nieznanych nam powodow Ale tak Ja" Jest napisane w IJ 4 18
'doskonała mtlosc llSUHQ strach' mozemy ufac Bogu w kazdej sytuacji wiedząc,
że w swojej rueskonczonej mądroset będzie we wszystkim wspołdziałał ku dobremu I dla swojej chwały (Rz 8 28)
Takle fragrnenry Prsma Jak Ps 104 24-30

Jr 10,12 przypominają nam, ze

l

mozemy dostrzec Bozą mądrosc w Jego stworzeniu

Potrzebne było bardzo mądre

projektowame, by osiągnąć wielką złozonośc przyrody Gdy przyglądamy Się PIÓ
10m ptaka,jestesmy zadziwrem Kazda najmniejsza cząstka została zaprojektowana
do spelruarua specjalnej funkcji podczas lataura albo dla ochrony ptaka przed wa
I unkarru zewnętrznymi
Gdy badamy szkielet ptaka odkrywamy ze większe kosci
są w srodku puste I wypełnione powietrzem, co utrzymuje ptaka w powietrzu
W potomstwie ptaka nastąpi PO\\ relerue tego schematu budowy Jest to jedynie
ruewtelki

przykład mądrości

naszego Boga

Bardzo cieszy mnie fakt ze Bog udostępnia

nam swoją mądrosć, gdy Jej po

trzebujemy
Nie ma znaczenia przed czym stajemy dZISIaj, jutro. za rydzren. za
miesiąc, w Jk 1,5 czytamy ze nie powmrusrny wątpi c, lecz prosic o mądrośc, po

nieważ Bóg jest hojny I łaskawy w udzielaruu
18 W eparetu

właściwre

o nasze omówrenie

mądroset swojemu ludowi

Bożej mądroser

okresl ktoi e z poruzszych

zdan

ilustrują Jego mądi osc

.a KIedy mam niespodziewane

wydatki

mogę proste Boga o pi owadzeme
potrzebuję

W

rozwiązamu

I

l

nic wtem

wiem

Jak planować

ze On moze

ITII

zeby rm podołae,

dae m tdrość ktorej

tego problemu

b Młoda chrzescijanka która dla wszystkich Jest dobrym przykładem I swiadectwem
ITIlłoSCI Chrystusa

ruespodziewarue

gnuc w wypadku

prowadza Wielu ludzi do społecznoset
większego dobra
t

Z

Ponieważjej

srruerc przy-

Panem wiemy, ze On zaplanował

to-dla

Boze Słowo, Bibha.jest przewodmktern, pouczającym mnie.jak prowadzić dobre
I

owocne zycre

Koserola aby kierowah duchowy mi sprawami
Koserola zgodnie z Jego wolą
c Złozonose ludzkiego orgaruzmu swradczy o Bożej mądroser
r Boza mądrość ustrzeże chrześcijan przed popełnianiem omyłek

d Bog daje mądrosc przywodcom

Podw a/my prawdy
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19 W ramach powtorzerua

tej CZęSCIpołącz cztery przymioty

a Bog Jest wszędzie
b Sposob w Jaki Bog działa

by wykonac

cel w naj lepszy sposob względem

Boga z ich defirucjami

l Wszechmoc

najwyższy

SWOjego

stwo-

rzenia

c Beg wszystko

4 Mądrosc

WIC

d Bog ma wszelką

2 Wszechwiedza
3 Wszechobecnosc

moc

W tej lekcj i dokonahsrny przeglądu Boze] natury I Jego naturalnych przyrruotow W następnej lekcji zajmiemy Się moralną charakterystyką
Boga I Jego po
tęznyrru dziełarru Będzie to przygotowanie do rozważań na temat Boga Syna I Bo

ga Ducha Sw Jętego

W miarę Jak zdobywasz większe poznanie naszego Stworcy

twojej WięZI z Nim
wielkrej nułosci
1

będziesz

mogł leprej Mu sluzyc

I SV\ radczyc

innym o Jego

Pyrania kontrolne
MOZLIWOŚĆ WYBORU Wybierz Jedną, najlepszą odpowiedz w każdym zdaniu
l Chrześcijanie oddają czesc Bogu zanuast
I

mnym rzeczom skonczonym,

poruewaz

oddawac czesc rrnejscorn,

Bog Jest

a) duchem

c) wszechmocny

b) jednosetą

d) wieczny

2 Jeśli prawdziwie
a) będę prowadził
próbie
b) zrozumiem

zrozumiem

ze Bóg jest wszechwiedzący

życie podobające

też, że bez względu

bor dla mme

I Ole

formom

I

wszechobecny

to

Się Bogu I zaufam Mu że pomoze mi w każdej
na to jakle podejmę

decyzje

to będzie Jego wy-

mogę me zrobie, zeby zmieruc swoje zycre

c) będę sam rozwiązywał moje codzienne problemy I zaspokajał potrzeby, poruewaz
Boga mozna wzywać tylko w wielkich problemach zyciowych

Bog - Jego natura
J Natura Boza

I

l

atrybuty
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Jego przyrmory sprawiają,

że On nie tylko zna nasze potrzeby, ale

a) Jest zbyt daleko, by zając Się 'ch rozwrązywarnem
b) Wie, ze ponieważ my nie posiadamy takiej natury aru przymrotów,

me może Się

z nami naprawdę porozumieć
e) moze zaspokoic
4 Gdy jesteśmy
to uznajemy

kazdą naszą potrzebę

przekonam

o tym, ze Bóg wspoldzrała

we wszystkim

.1) osabowosc
b) rneskonczoność

c) mądrosc
d) wszechwiedzę

PRA WDA-FAŁSZ
Urmesc literę P przy kazdym prawdziwym
przy każdym meprawdzrwyrn zdaniu
5 Tę cechę Boga
Się

ku dobremu,

Bozą

ktora sprawia

ze mamy do Niego dostęp,

zdaniu

I

literę F

a On przejmuje

naszymi potrzebami, nazywamy jednosetą

6 Chrześcijanstwo

rozru

Się

od wielobóstwa

pomewaz

7 Biblia naucza nas ze w Boskiej lstocie sa trzy osoby
Swręty Tę cechę nazywamy Trójjedynosetą
Boga
8 Te cechy Boga, ktore sprawraja

Bóg jest duchem
OJciec, Syn I Duch

ze Istnieje On bez początku

stałosc Jego cech nazywamy wiecznoserą

I

I konca oraz

mezrmennoscrą

9 Człowiek ktorv me wrdzi sensu Pt ób w swoim życtu może nie posradac
pełnego poznam a Bożej mądroset
10 Najwięcej doktrynalnych
rym Testamencie

dowodów

na istruerue Trójcy znajdujemy

w Sta
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Odpowiedzi na pytaura nauczające
11 a Prawda

b Prawda

c Falsz

1 Odpowiedz własna
12 a Bog, swiatu
b planach, zamyslch I wyrokach

c zniszczeni
d łasce I sprawtedhwości

2 Odpowiedz własna Zauwazyłem, ze poznajemy mnych przez rozmowę z nimi,
słuchanie Ich I przyglądame Się Im Aby poznac Boga musimy robie to samo
13 a 3) Jednosc
b 5) Wiecznosć
c 2) Duchowosc

d 4) Trojca
e 6) Niezrruennośc
e I) Osobowosc

3 b) zdolnosc myslerua, odczuwania I podejmowania decyzji
14 "Będę z tobą"
4 b) Bóg zna I troszczy Się
nego

Zostalo to wyrazone za pomocąjęzyka

metaforycz

re Bógjest zawsze przy nas w czasie prób, by nas wzmacniać I dodawać
otuchy Wierny, że On WidZIwszystko, co robimy, czy Jest to dobre, czy złe,
a naszą odpowiedzralnoścrą
jest sluzyc Mu w każdej chwih

15 Wiemy,

5 d) punkty a), b) I c) podają wlascrwą odpowiedź
16 a 1-6
b 13-19
c 7-12
6 a Bóg Wszechmogący
b Pan, Bóg twój, mial rnnych bogów obok rnrue
c sobie żadnych bogów obok mrue
d Pan nasz Bog jest jedyrue Bogiem I poza Nim me ma innego Boga
7 Wszystkie term my są oczywiscre powiązane ze sobą, OPISUJąbowiern jedność
Boga A oto nasze połączenia
a 2) N repowtarzalnosc
e 3) Prostota
b I) Jedność liczbowa
e 3) Prostota

Bog - Jego natura

I
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c 2) Niepowrarzalnosć

g I) Jedność liczbowa

lub 2) Nrepowterzalnosc

d 3) Prostota
17 a Falsz
b Prawda

e Prawda

c Falsz
d Prawda

8 a Bogu OJcu
b Bogu
c Bogu

d trzy odrębne

osoby (OJciec

Syn

I

Duch Swręty)

18 Odpowredzi
niejest
ludzkiej

a, c, d I C są dobrymi przykładami BOLeJ mądrości Odpowiedz
b
dobrym przykładem
poruewaz wypadek dziewczyny był następstwem
pomyl ki, a rue bezposredrurn

dzialaruem

Boga

Jednak

Bóg zadziałał

w tym ku dobremu I wykot zystał sytuację aby przyprowadzie
do siebie ludzi
Widoczna jest w tym Jego mądrosc Odpowiedz f nie Jest dobrym przykładem,
pomewaz Bog w swojej mądroser pozwala nam dokonywac wyboru Możemy
prosie Go o to, by dał nam mądrosc w podejmowaniu decyzji
9 a 5 Wrelosc oso b
b 3 Mesjaszem I Duchem
c 2 Odkupicielem

Świętym

d I Ducha Swiętego
e 4 Osoby Trójcy

albo Zbawtcielem

19 a 3 Wszechobecnosc
b 4 Mądrosc

t O 3, b, d, e I f są prawdziwe

c 2 Wszechwiedza
d I Wszechmoc

LEKCJ;.\ 2
BÓG - JEGO ATRYBUTY
MORALNE IDZIELA

Czy zadajesz
Się w

wydarzyła

sobie pytania, gdy czytasz w gazecie o wielkiej tragedu jaka
chrześcijanma?
Czy widzrai es, Jak człowiek megodziwy

ZyCIU

osiąga wrelki sukces I zdobywa bogactwa przez rueuczcrwe praktyki? Czy zastanawiałes Się, dlaczego Bog na to pozwala? Często, gdy widzimy cos, co wydaje
Się ruesprawiedhwe,
zaczynamy kwesnonowac Bazą rnrłosc

Gdy
I W

lepiej

poznamy

auybuty

moralne

nam przydarza,

Królestwie

jest sens

l JUŻ dZISiaJ

Bog chce przygotować

jego

nasze serca, rozważając w tej
Jego zarządzanie

stworzeniem

CZęŚCI

rmłosc

I

ŚWiętość

ze we wszystkim, co

Się

nas do życia W SWOim wiecznym

działa w nas, zmierzając do

W lekcji 2 omaW13C będziemy cechy
to jak Bóg, nasz Stworzyciel,
aktywnie
o wszystko, co pomoze nam wejść do jego
nam podejmować własne decyzje I ponosić
I

Boga

Jaki sposób dzrała On dzisraj w świecie, odkryjemy

OSiągnięcia

tego celu

moralne Boga oraz zwrocimy uwagę na
podtrzymuje
swoje stworzenie
I dba
Krolestwa Jednocześnie
Bog pozwala
Ich konsekwencje
Otwórzmy dla Niego

naszego kursu, Jego miłość względem nas

Plan lekcji
Moralne

atrybuty

Boga

BOL.e dzieło stworzenia

BOle

dzieło suwerennego

władania

Cele lekcji
Po skonczemu
•
•

Ornowre cechy moralne
Opisac

umleć

lekcji powmienes
Boga

Boze dzieło stworzenia,

1

Ich znaczenie

dla Jego stworzenia

podtrzymywania

I suwerennego

władania we

wszechswtecie
•

Wyjasmc, dlaczego niekredy Boza opatrznosć dopuszcza
podczas gdy megodziwosc
pozostawia bez kary

•

Bardziej kochac
tów l dzieł

1

docernac

Boga w wyniku lepszego

cierpienie

zrozumienia

chrzescijan,
Jego atrybu-

Podwaliny prawdy
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Czynnoser lekcyjne
Prze rob treśc lekcji zgodnie z procedurą podaną w lekcji I Odpowiadając
na
pytania kontrolne nte zaglądaj do odpowredzi na koncu lekcji, zamrn nie od po
wiesz własnymi

SiOWdlTI1

2 Po skonczemu lekcji odpowiedz na pytania kontrolne I porównaj swoje odpo
wiedz: Z odpowiedziami
urrueszczcnymi
na koneu ksrązk: Powtorz materiał

związany

z pytaruarm

na które odpowredziales

błędnie

Słowa kluczowe
ingerować
kompromis
rmlosiemy
moralny
najwyższy

podniosły
piawosc

twórczy

sprawredhwosć

wspołdziałarue

stworzyc

zachowanie

ŚWlętOSC

zadośćuczynieme

utrzymywanie

opatrznośc

Treść lekcji
MORALNE

ATRYBUTY

BOGA

W lekcji l omawialiśmy cechy BozeJ natury I Jego atrybuty osobowe Teraz
chcemy zająć Się moralnymi cechami Boga Są to te cechy, ktore objawiają Się
w Bozym postępowaniu
względem ludzi Zalicza SIę do nich Baza swtętosc 1 nil
tosc Najpierw

prZYJrZYJmy Się BozeJ slVlęlOsel

ŚWlętOSC Boga
Cel l Odnajd: prawdziwe zdania wyjasmajqce _noe-eme Bo=eJSWJętOSCf

Zjakrej cechy chcrałbys byc znany W swojej okolrcy? Skąpstwa? Plotkarstwa?
Dobroci? Przyjazm? Bog zadbał O to by dać poznac narodom swoją najważruejszą
cechę Bóg pragnął by nazywano Go Swtętym (Ez 397)
Dowredziehśmy

SIę, że Bóg me moze popełruc

intelektualnej

pomyłki

Jest

wszechwiedzący
Poruewaz jest swięry nre moze popelmac błędow mo
ralnych Swiętosc to ta Boza cecha która objawia Jego doskonałosc we wszystkim
bowiem

Bog - Jego atrybuty
Jest ona podstawą
wlasciwe I dobre

1110/

a/ne / dzieła

Jego wszelkich
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działan

Dlatego

wszystko,

co Bog robi, Jest

Wyraz s..uętosc zawiera w sobie mysi o odd.relernu Doskonały Byt Boski
Jest oddzielony I wywyzszony ponad grzesznych ludzi I zło A Jednak, mimo ze
Bóg Jest doskonale ŚWięty I oddzielony od SWOjego stworzenia
,\ ręz z ludznu Poznrej rozwazymy, Jak to Jest możliwe

utrzymuje

bliską

Bozą swrętosc mozemy obserwowac w Jego nastawiemu
tosci

zawiera

Się rrułosc

Je Się prawosetą

do tego co dobre

I dobrem

a potępia

I

I ruenawrść

I działaruu
W swię
do tego co złe Sag rozkoszu-

Izoluje Się od zła

Boze oddzielenie od ludzi Jest konieczne z powodu ludzkiej grzesznoset
Prawda ta Jest wielokrotnie pr zedstawiana w Starym Testamencie
Bóg kazał
Mojzeszowi
zakreshć granicę wokal gary Synaj (2Mo 19 12 1321-25)
Chciał
aby w tcn sposob naród Izraelski uswtadormł sobie. ze grzeszni ludzie muszą być

oddzieleru

od świętego Boga

Oddzielenie

Boga od grzesznych

ludzi widoczne Jest rowruez w symbolice

przybytku Jaki na Boze polecenie MaJ zesz zbudowal na pustym Specjalna częsc
namiotu oddzielona była zasłonarm (patrz 2Mo 26 33) Tylko JI dna osoba mogla
wchodzie do tej CZęSCI przybytku
namaszczony
kapłan ktory wchodził tam raz
do roku aby SkrOPiC krwią przebłagalruę (patrz 3Mo 16) Był lo znak przebłagarua
Boga za grzechy ludu W ten sposob lud Bozy widział do Jakiego stopnia Bóg
menawrdzi Ich grzechu

W Starym Testamencie znajdujemy WIele Innych odnosrukow, ktore podkres
łają Bazą swrętosc Iz)9 2 I Ha 1,12 13 nauczają, ze grzech oddziela Boga od
grzesznych ludzi a grzesznych
ludzr od Boga Jb 402-5 I 1z 6 5 7 ukazują, że
jesh posiadamy prawdziwe ztozunucrue Bożej SWlętoŚCI zrozumremy także Jak
okropną rzecząjest
grzech Oglądante rueograruczonej SWlętOSCI Boga powoduje
w naszym zyCIU za! za grzechy
I W oparciu

wyznanie grzechoworaz

o podane wyżej cytaty z Pisma Swiętego

ukorzenie

dokoncz

poruzsze

zdania

a Bóg nie moze rruec kontaktu z niczym nieczysty m pornewaz jest
b Grzech spraw la, ze zostajemy
c Prawdziwe

od Boga

zrozurruerue doskonalej SWlęroSCI Bożej powmno nam uswiadorruc

Boza SWlętOSCjest także tematem WIelu fragmentow Nowego Testamentu
Starym Testamencie

Juz

wrdzrehsmy pizykłady tego, ze ludzie nie mają bezpos
redniego dostępu do Boga ani nie mogą go uzyskac własnymi WYSiłkami W Starym
\lo
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do Boga zbhżał

Testamencie
grzechy

ludu

SIę poswręcony

'W Nowym Testamencie

kapłan, by dokonac

przeblaganie

dokonuje

przebłagania

za

SI; przez ofiarę Bo-

żego Syna, Jezusa Chrystusa
Zgodrne z tym, co napisano w Rz 5,2 I Er2 l3-ł8,
jesh chcemy przyjść do Boga, musimy to uczynić poprzez zasługi Jezusa Chrystusa

l Pt 3,18 poucza nas ze cała nasza rueczystosc l rneprawosc została zakryta, a nasz
Zbawićtel dokonał zadoscuczymerua,
abyśmy mogh stanąc przed
obliczem swiętego Boga
sprawredliwy

2 Powyzsze
swiętcgo

a) poswięconego
kapłana
b) nasze wystłki W dążemu
c) naszego

nas, ze możemy stanąc przed obliczem
dokonanemu przez

cytaty PISma SWlętego pouczają

Boga dztęki przebłagaruu

Zbawiciela,

do SWlętOSCI

Jezusa Chrystusa

Nie możemy mowie o Bożej

5WlętOSCI

me wspormnając o Jego sprawiedhwosci

I prawości WIelu teo logów klasyfikuje Je pko oddzielne przynuory Bostwa, ale
sprawiedhwosć
I prawośc wypływają bezposredruo z Bożej ŚWIętOŚCI Są aspektarm

Bożej

ŚWiętOŚCI

Po pierwsze

widocznymi w Jego traktowaniu
Baza swiętosc

wyraza

Się

ludzi

w prawoser

On ustanowił moralny

ład świata Oznacza to, ze nadał sprawiedhwe prawa, według ktorych ludzie powmm
zyć Po drugie Jego swrętosc wyraza Się w sprawtedltwosct On sprawredliwie
stosuje prawo Nagradza tych, ktorzy przestrzegają Jego praw, a karze tych, którzy
te prawa łamią

Bota prawość objawia Się w urmłowarnu SWlętOSCI w ludziach On nie tylko
świętym Bogiem
ale wymaga od swojego
ludu, aby był święty
Jego
sprawredhwość
objawia się W osądzeniu grzechu Ponieważ rue toleruje grzechu,

Jest

mus! karać tych, którzy grzeszą
3 Przeczytaj Hbr 12 10 14 I odpowiedz na pytanie Czego wymaga ode mrue Bóg,
gdy staję srę chrzescijarnnem
I odwracam srę od moich grzesznych dróg?

SWlętOSĆ W życiu chrześcijanskirn
to cos więcej nIZ tylko zaprzestanie czynie
ma z/a To także czynIeme dobra W praktyce świętosc wyraża Się w prowadzeniu
własciwego życia I czymemu dla Innych tego, do czego skłania nas rrnłosc Boza
Wytwarza w nas wspołczucie I troskę o ludzi nas otaczających

Na przykład, mo remy okazywac nasze posluszensrwo Bogu przez zaspokajanie
potrzeb ludzi NIe musimy rezygnowac z zasad chrzescijanskrch chcąc słuzyc innym
Przypowiesc
Jezusa zapisana W Lk łO,29 37 określa ideał chrześcijanina
(wzór

Rag - Jego

011

doskonałości)

ybuty moralne

i
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dztelo

Jednocześnie przedstawia ten rodzaj działania, który praktycznie

wyraza nasze Ideały
Łk 10,29 37 W zeszycie napisz, kto przedstawia

4 Przeczytaj

SWlętOŚCI (Lewita,

Samarytan

m czy kapłan)

chrześcjjanskr ideał

I uzasadnij

Jak czytahśrny W Hbr 12,10 14 Biblia zachęca nas do prowadzenia
świętego,
oddzielonego zycra Człowiek moze spełrnac ten nakaz, ajednocześrue angazowac
SIę W zycie społeczenstwa.jak

tego naucza Jezus W Mt 5 13-16 Ten fragment

ma naucza, ze me musimy tracić naszej SWlętOŚCI ale możemy
Innych

Dlatego

zezwala

Nowy

rodzime

I

chrzescijanm
Testament

bhzrum,

me będzie
Natomiast

aby pokazać

Im,

ze

angazował

będzie
Się

SIę W sprawy,

robił wszystko,

PIS

być przykładem

dla

na ktore me

by slużyć

swojej

o nich troszczy

<rę nad Bozą prawosetą I sprawtedhwoscią marnv dobry przykład
tego Jak powinrusrny traktowac nasze dzieci Jak powmmsmy postępować? Wybierz
S Zastanawiając

naj lepszą odpowiedz

Będziemy

a) często karać nasze dzreci aby przyponunać

rrn ze zawsze muszą postępowac

własciwie
b) sprawredhwi W naszych wymaganiach
będzremy nagradzać Je, gdy są posłusz
ne, a karać gdy są nieposłuszne
c) ostrzegac Je, że zostaną ukarane gdy okazą rueposłuszenstwo ale nie będziemy
wykonywać

kary poruewaz

Pytarne 5 przyporruna

ukarane

mogłyby przestać

nam, ze musimy

wierzyc W naszą rrułosc

znać I rozumieć brbhjną zasadę

dys

cyphny Według Słowa Bozego ten kto me stosuje konsekwentnej
dyscypliny wobec dzieci przyczynia SIę do Ich śmieret (Prz 19 18) Hbr 12,6 I ObJ 3,19 pouczają
nas ze Bog karze tych, których miłuje

będziemy wychowywac
6 Zakreśl

Je W dyscyplime

htery poprzedzające

Jesh prawdziwre
dla Ich własnego

PRAWDZIWE

miłujemy

nasze dzrecr

dobra (Hbr 12,5-11)

zdania okresłające znaczerue

Bozej

ŚWIętOŚCI

a

SWlętOSC

to ta cecha Bozego charakteru ktora wyraza Jego moralną doskonałosc

b Z powodu swojej rueskonczcnej SWlętOŚCl Beg me moze utrzymywać bliskiej
WięZI ze swoim ludem
c Pojęcie ŚWiętOŚCIzawiera w sobie rrułośc do tego co dobre I zgodne z Bozym

menawiśc
Testamenerę

prawem Ol az
d W Starym

do zła
Bóg wyraznie

mÓWI, ze me oddzieli

Się od swojego

ludu

nawet, gdyby zgt zeszyli
e Sposob

WJaki Bog rządzi SWOim ludem, wynika z Jego charakteru

moralnego

Podwaltny prawdy
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r

Poruewaz

Bog jest sprawiedliwy

przygotowuje

Ole tylko stosuje boską sprawiedhwosć,

zadoscuczyruerue

na wypadek

gdyby ludzie nie okazali

ale
Mu po

słuszenstwa
g

SWlętOŚC

to po prostu Ole czyruerue

zła

MJlość Boga

Cel 2 Wybrerz prali dztwe zdania okreslajace
l w czym SIę wyraza
Wyobrazmy

mówiącego

sobie męzczyznę

czym jest d/a nas mtlosc Baza

kobiecie

ze ją kocha

Jednak

po

ślubie cały czas na Olą narzeka N Je ZWI aea uwagi na la, co Jest dla Olej wazne l nawet nie próbuje

być dla Olej miły

Jak ocenilibyście

Jego rrułosć?

Bóg nie Jest taki On bardzo kocha Ciebie I rnrue a okazuje tę rrułosc Ole tylko
w

slowach lecz rówruez

w

czynach

Nie mozemy zasłużyc sobie 113 Bozą mrłosc Zadne nasze słowa ani czyny Ole
obligują Boga do okazywania nam rmlości CZęŚCią Jego natury Jest rmłosć On

kocha

ŚWiat I

kocha nas

Bóg okazuje, Jak bardzo nas kocha W sposob praktyczny
Niektórzy ludzie
wymieniają dobroc mtlcsierdzte I wternosc Jako oddzielne przymioty Boże, ale
Ja uwazarn je za zawrerające Się w Jego rrułosci Można pomyśleć takze o mnych
aspektach Jego rrnłości I dodać Je do listy Te przymioty
Bogu drodzy Pokazują nam Jak bardzo Się o nas troszczy
7PrzeczytaJJn3,ló
mi/ość Jest czynna

1724 IJn49-IOIObJ
Jakle czyny są wyrazem

8 Przeczytaj

Jn 13,34

Jak mozemy

okazać

3\

14 15, 15,13-14

Bogu naszą

ukazują,

Jak Jesteśmy

14 5 Wiersze te pokazują,
tej miłOŚCI?

I IJn 5,2-3

ze Boza

SWOImi słowanu

napisz,

rrnlosć

W Starym Testamencie Bóg Jest często przedstawrany

Jako Wielki

wojownik
Kiedy Jednak Widzę Go także Jako Boga miłującego
Jestem
przejęty
Jeden Z najbardziej
zadziwrających
przykładów
Jego miłoset

l

mocny
bardzo
przed-

stawiony zostal w następującym
obiazre
Pan Jest Jak zagniewany niszczyciel
gotowy ukarać megodziwe miasto, ale nie chce tego uczynić, powstrzymuje swój

flag

Jego atr ybuty moralne

t

dztela
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gru ew Dlaczego nie wykonuje swojego planu? Przecież mury JUz padły I ruc me
stoi na przeszkodzie Jednak coś Go powstrzymuje - jego mi/ość do ruegodziwych
ludzi Oto co mowi "Szukałem wsrod nich mę:a klary by potrafił w:::mescmur
1 przed matm obliczem sranoc w wy/omie Wslffi' łając SIę za krajem (Ez 22 30)
Jesh znalazłby SięJeden sprawredliwy człowiek, który wołałby o zmiłowanie, Bog
oszczędziłby miasto Swiadczy to o wielkiej Bożej rrulosci
Dawid, Izajasz I Jeremiasz przedstawiają Bogajako Ojca Jakle cechy dobrego
dla swych fzreci sprawily, ze wybrali to porównanie? Dawid mOWI, ze Bog
lituje Się nad SWOimidzrecrrn Parruęta, ze są bezradne (Ps 103 13-14) Izajasz
mysh o Bogu pko o milosiemym ojcu (lz 63 16,64 8) Jerermasz widzi Boga Ja
ko ojca, który po ukaraniu nieposłusznych dzieci, łagodnie prowadzi je do domu
(Jr 3 I 7-9)

Ojca

W Nowym Testamencie znajdujemy najwyższy przykład Bozej miłoser Gdy
Jezus przyszedł na Ziemię pomesc karę za nasze grzechy, objawił.jak straszna Jest
zapłata za grzech Zapewnił nam zbawrenie olbrzymim kosztem - oddal swoje zy
cle (J 3,16-17) Ponieważ Bog tak bardzo nas kocha, mozemy byc pewru, że On
nigdy me pozwoli, aby w naszym zyCIU wydarzyło Się coś co w ostatecznym rozrachunku me służy/oby naszemu dobru - jesh tylko Go kochamy Mozemy byc
spokojrn, pewni Jego rrulosci bez względu na 0\...01lCZ005cl
Jego rmłosc uwalnia
nas od strachu IJego udręk (1J 4 18 2Tm ] 7)

9 Wypisz w zeszycie wszystkie cechy Boga opisane w Iz 43 1-5 Powiruenes
odnalezć trzy pl zyrruoty osobowe

I

dwa moralne

10 Czy masz przyjacroł którzy Ole wiedzą o tym, że Bóg Ich kocha? Przeczytaj
Mt 24 14,28,19 I Dz 1,8 W oparciu o te fragmenty napisz w zeszycie, Jaki masz
obowiązek względem ludzi, którzy nie znają BozeJ miłoset
Ez 18 1-3 I objawia jak wielką miłosetą Bog kocha swój lud Czasem gdy
Ole rozumieją przyczyn trudnoset jakle przezywają, Bóg wyjaśnia, że oczekuje od
Olch posłusznej s/uzby Sąd spada na Olch, by przyciągnąć Ich uwagę I doprowadZIĆ do odnowy oraz uzdrowierua WIęZI z Bogiem Wiersze 31 132 wskazują na
wielkość Bożej rrułosci do Izraela I na Jego nieprzemijające pragnienie zbawierua
narodu

Odrzućcie od Siebie wszystkie swoje przestępstwa ktore popetmhsc,e
przeciwko mmt. I stworzcie sobie nOl1 e serce l nowego ducha' Dlaczego
maCie umierac domu izraelski? Gdyz me mam upodobania w smterct
smtertelntka mowt Wszechmocny Pan Nawroccie Się WięC a zyc bę-

duecie'

Podwaltny
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II Wybierz prawdziwe zdania mówiące
I w jaki sposób SIę wyraża Boza miłość
a) wyraza

SIę w tym, ze bez względu

o tym, co dla nas oznacza

wyraza
c) przynosi

SIę

Boza rrułośc

na to, jak ludzie na Olą reagują,

dzie zwracał uwagi na Ich grzech
b) wyraża Jego dobroc, rmłosierdzie, cierphwosc

I łaskę względem

prawdy

Bóg Ole bę-

ludzi a aktywnie

w przebaczeniu grzechu

karę I wyraża SIę w Boze] odmowie

dama ludziom Jeszcze jednej szansy

okazania Mu posłuszenstwa

BOZE DZIEŁO STWORZENIA

Cel 3 WybIerz zdania ktore wytasniają Boze dzieła (warcze

l

ich znaczente d/a nas

Teraz rozwazać będziemy Boże dzieła (I) Jego dztelo stworzenia (2) Jego
suwerenne władanie wszechswratern, w ktorym zawiera Się Jego utrzymywanie
albo zachowanie stworzenia I (3) Jego opatrznosc, ktora doprowadza do wypełrneOla wlecmych

celów

Po pierwsze

prZYJrZYJmy SIę temu co BIblia naucza na temat

stworzenia
Ludzie często wyrozruają srę w historu nie z tego powodu kun sq, ale z powodu
tego, co uczymit
nalezala

Na przykład

do rodziny

Maria Skłodowska

królewskiej

ale dlatego

Cune Ole Jest sławna,

poruewaz

re Jako fizyk I chemik odkryła

rad

I polon
W przeciwienstwie
do tego, Najwyższy
Byt wszechświata
test dla nas tak
wazny z powodu tego kim jest Jednoczesrue Jednak równie wazne Jest dla nas to,
co robi PIerwszym dziełem Boga było srworzenie wszech sw lata (I MOJ I 12)
Uzywając

swojej

twórczej

mocy

Bóg powolal

do istmerna

caly wrdzialny

rnewrdzralny wszechświat
Należą do mego systemy wszechswiata
materialnego
(sIonce, księżyc, gwiazdy, planety up ) I wszystkie inne systemy IStOt wraz z IS
totarm duchowymi,
oprócz NIego samego Jak to za chwilę zobaczymy,
Pismo
I

Święte wyraznie mówt o dziele

stworzenia

Narracja brbhjna podaje senę tworczych dzieł, które wspolrue stanowrąjeden
wielkt proces stworzenia (I MOJ I 12 oraz Ps 31 6) Fakt stworzenia ma znaczcrne
w naszym zyciu z kilku powodów
Swradorność, ze Stwórca wszechswrata istmał przed wszystki n mnym powmną
sprawić, że będzierny zdurruewac Się nad odwieczną Bożą WIelkością I rnajes
tatem, a W porównaniu z Nim dostrzezemy naszą rnałośc
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Bog - Jego atrybuty moralne [ dzieła

2 Pan srworzerna ma pełne prawo do swojego srworzerua, powmno ono posłuszme
Go

CZCIĆ

I służyć Mu

3 W stworzeniu

widzimy

O swoje stworzenie

ogólne objawienie

Stworcy

Jego mądrość,

moc

I troskę

(Rz 1,18-20)

4 Biblijne nauczanie na temat stworzenia jest podstawą naszej Wiary, bowiem nie
moghbyśmy rugdy powierzyć siebie ku wiecznemu zbawiemu komus kto miałby
mniejszą moc ruz Stwcrca objawreny w Pisrrue Swręryrn

Nie musimy zasranawrac
wszystkie

rzeczy

Uczynił

Się

nad tym, dlac.ego Bóg zaplanował

to dla swojej

chwały

(patrz

Ps 192,

l

wykonał

Iz 43 7, 48,11

ObJ 4, II) Ludzie szukają W zyCIU Jedynie szczęsera. a prawdziwe szczęscie OSIą
gamy tylko pragnąc uwrelbrc Boga Zostahsmy do tego celu stworzeni I Jest to

klucz do naszego

sZCZęSCI3

MÓJ przyjaciel skarzył SIę kredys, ze Jest nieszczęśhwy, pornewaz nie udało
mu SIę uczynic czegos wielkiego dla Boga Zapytalem go - Czy we wszystkim, co

robisz chcesz uwielbrac

osiągnąć

ten cel? MÓJ

Boga? Czy gotów Jesteś pozwohc na wszystko, aby tylko

przyjacrel

USWl3dOlnJI sobie, ze Jego własna ambicja

uczy-

nienia czegoś wielkiego dla Boga była dla niego waznym celem w żyCIU Oszukiwał
stebie, ze chce to uczynic dla Boga Jezus powiedział
Bo kto by chetal duszę
SWOjq zachov ...ac utraci Ją, a kto by utractt duszę SWOjq d/a mme l ewangeln
zachowają' (Mk 8 35) Zostahsmy stworzeru by przynosić chwalę Bogu
W niektórych spoleczensrwach

uwazany Jest za wieczny, a histona

wszechswiat

uznawana Jest za meskonczony cykl stwarzania ruszczenia I ponownego stwarzania Jedynym celem czlowreka w takim systemie staje Się uwolnienie od egzystenCJI która wypełniona
Jest rozpaczą BIblijna koncepcja wszechświata podaje, ze
J1Ia 011 swój początek. (stworzenie wszystkiego) cel (zbawi ern e człowieka przez
obierrucę zycra wiecznego

Jezusa Chrystusa)

I

dy przedstawione

są pornzej w formie diagramu

w Królestwie

KRZYŻ

POGLĄD CYKLICZNY

POGLĄD BIBLIJNY

Bożym

Te dwa poglą-

NASZ CEL

Podwaltny prawdy

-18

12 W zeszycie napisz, Jak te poglądy mają Się do poglądow twoich znajomych
pogląd społeczcnstwa
w krorym żyjesz ma Się do poglądu biblijnego?
Boze dzieło

stworzerua

J 3 3, 2Kor 5, 17

I

me ogranicza

Ps 51, 10 stwierdzają,

Się

do tego

ze Bog oczyszcza

Jak

co zrobrł w przeszłoset
serca tych

którzy upa

mrętalr Się ze swoich grzechow I przychodzą do Niego w wierze Te fragmenty
Prsma rnowią nam rowrnez ze człowiek zwracający Się do Boga z prosbą o zbawie-

Ole, rodzi Się na nowo l staje Się nowym stworzernem

Tak więc Boze

rzerua obejmuje

gdy człowiek

zusa Chrystusa
13 Zakreśl

duchowe

stworze me ktore następuje

dzreło 5tWO
pr zyjrnuje Je-

jako Zbawreiela

htery poprzedzające

a Boze dzreło stworzenia

PRA WOZI WE zdania

Jest ogolnym

objawremem

Bozych atrybutów

b Stworzenie objawia nam Bożą wieczną wielkosc l majestat oraz naszą małośc
w porowruaruu z Nim
c Boże objawrenie w dziele stworzerna me zachęca Jego stworzenia do zadnej re-

akcj i
d Poznarue Bozej mocy I natury uzyskane przez objawrenie Boga w stwoizeruu
powrnno nas prowadzi c do oddania Mu chwały
e Boze dzieło stworzenia ogranicza Się do wydal zen opisanych w I MOJ l 12

BOZE DZIEŁO SUWERENNEGO WŁADANIA
Cel4

Odmes zasady do zycta codziennego i wybierz własctwq definicję Bozego
suwerennego li ładanso H szechs wtatem
Najwyzszy

Stworca wszecbswiata

suwerennie

panuje nad wszystkim,

co stwo-

rzył Co to oznacza? Słowo nGJHY=s::yoznacza'
najwyższy rangą albo władzą,
najwyższy W stopniu lub Ja"oSCI" Bog Jest wyzszy ponad wszystko, co IStnieje
Słowo suwerenny oznacza "wolnosc od zewnętrznej kontroli mozhwosc wyko
nywarua tego co SIę chce"
Dlatego

Baza suwerenność

tem (I Tm 6,15)

określa

Jego suwerennosc

Jego najwyższą

przejawia

władzę nad wszechswia

SIę w kierowaruu

wydarzeniami

we

wszechświecie
zgodnie z Jego wolą (Ef I, II) PISmo S", ręte Jasno naucza na te
mat suwerennoset Boga (Ijjako nasz Stworca ma prawo nami rządzie (I Krn 29, II
Mt 20, 15, Ez 18 4), (2) On czyni to co chce (Ps 115,3, On 4,34), (3) we wszystkim
co czyni, Jest jakrs cel (Rz 8,28 lz 48 II)

Bog Jego atrybuty moralne

I

dzieła

.J9

Pewnego dnia przeczytałem w gazecie o brutalnym morderstwie dokonanym
na pręcioletmej dziewczynce Jak mogło Się to stac, skoro Bógjest naprawdę dobry,
naprawdę suwerenny I ma wszelką moc, by czynie co chce? Dlaczego pozwala,
aby działy Się takie rzeczy? Na te pytania odpowiemy zastanawiając Się nad roznyrru
aspektami BozeJ suwerennej władzy we wszechśwrecre Boze suwerenne władarue
obejmuje utrzymyw ante maczej zachowanie wszecbswiata oraz opatrznosc
Najpierw zastanowimy SIę nad utrzymywaniem albo zachowaniem wszechświata

Zachowanie wszechświata
Zaden 31 chirekt nawet najbardziej inteligentny IHe Jest w stanie zaprojektowac
domu który nigdy 11Iebędzie potrzebował remonlu Zaden ogrodnik nie sadzi
pięknych krzewow bez pózmejszego przycmarua plewienia I podlewania Biblia
naucza nas ze także wszecbswiat potrzebuje utrzymywania, zachowania (Oz 17,28
Hbr 1,3)
Bóg aktywnie zachowuje inaczej troszczy Się o wszechswiat Pismo Swięte
ukazuje nam. ze po dzrele stworzenia Bog konrynuuje swoje dzialarue przez

noszezenie Się o wszystkie rzeczy (Ps 104) Dotyczy lo ludzi I zwierząt (Ps 36,7)
oraz zachowywania ludzi prawych I sprawiedliwych (Prz 2,7-8)
Apostoł Paweł stwrerdził
A lbow tern w mm żyjemy l porus:amy Się uestesmy
(DL 17 28) Bog nie byłby suwerenny, gdyby we wszechświecie tstmało lub dzralo Się coś poza Jego wolą I mocą Urywki takre jak Ne 9,6 I Ps 145, 14-16, nauczają, że Bag aktywnie uczestniczy w zachowaniu wszystkiego Inne urywki stwrer
dzają, ze Pan zachowuje SWOjlud (5Moj I 30-11, Ps 31 ,21 34 16 18 20, Iz 43,2)

MUSImy uznac ze Boze zachowanie jest korueczne, porneważ wszystko co
Bóg stworzył jest calkowicre
zalezne od N lego w swym istrneruu I dzialaruu
Stworzenie me ma SIły samo w sobie by kontynuować rstmerne lstrueje I trwa
dzięki woh Stworzyciela Przez słowo jego mocy całe stworzenie I wszechświat
Jest podtrzymywany (Hbr 1,3)
Podczas, gdy wszystkie rzeczy Istnieją przez stałe sprawowarne Bożej woh,
Bóg obdarzył swoje stworzenie pewnymi właścrwoscrarm potrzebnymi do Ich
urrzyrnarua W swrecie fizycznym Beg działa według fizycznych właściwoser
I praw
ktore czasami nazywamy "prawami natury" W swtecre mtelekru działa
przez WłasCIWOSCI lub zdolnoser umysłu, On dał nam zdolnośc rnyslerua, odczuwama

podejmowania deCYZJI Bog posługuje Się tym wszystkim działając we wszechświecre Zachowując swiat Bog nie zakłóca tego, co ustanowił w stworzeniu Po
pr ostu utrzymuje to, co stworzył
I
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14 (Wybierz włascrwą odpowiedz)

Boze zachowanie swojego stworzenia ozna-

cza że

a) ma On ograniczoną moc naprawienia tego, co zostało Zniszczone
b) Jest aktywnie zaangazowany w utrzymywame wszystkich rzeczy
c) każda częsc Jego stworzenia posiada mozhwosc samodzielnego utrzymywania
Się
d) Bóg nadaje właściweser swojemu srworzernu l posługuje Się rymi włascrwościarm
w swoim dziele zachowania wszystkich rzeczy
e) dztęki BozeJ woli wszystkie rzeczy we wszechświecie ciągle trwają
f) Bóg chi oni I llOSZCZy Się o swoj lud
g) Bóg zajmuje SIę zachowamern tylko prawych ludzi
Opatrznosc
Cel 5 Odnajdz przykłady celu elementow

l

skutecznoset Bożej opatrznoset

Innym aspektem Bozego suwerennego władania Jest Jego opatrznosc

Idea

opatrznoser zawiera w sobie pojęcie zachowania ale jestjednoczesrue czymś więcej
Oznacza także Bozą zdolnosc do patrzenia w przyszłosc przewrdywarua I pla
nowa ma z wyprvedzernem
OdnOSI SIę do Bozej zdolnoset wykenema ostateczne
go celu stworzerua ktorym jest ustanowrenie swojego Krolestwa pod panowaniem Jezusa Chrystusa Mowi o BozeJ aktywnoset dzręki ktorej zachowuje, troszczy
Się I zarządza wszystkim co stworzył jak to robi - pozostaje tajemnicą, ale są
w Bożej opatrznoset pewne spławy odnoszące Się do nas o których wierny
1 Bógjest osobiścre zaangażowany w świat który stworzył
2 On sprawia, ze wszystko w przyrodzie działa tak jak zaplanował
3 Uzdałma ludzi I zachęca Ich do funkcjonowan la jako odpowiedzialne
mo
ralne Jednostki posiadające wolnosc wyboru między dobrem a złem
4 Jesh człowiek postanawia przyjąć zbawieme oferowane przez Boga, On
zapewnia mu życie wieczne w pełru radoset i chwały na jaką stac Jego ma
jestar

Cele opatrznoset
Istnieje klika ce ow Bożego opatrznoserowego władania, ktore wiązą
go relacją ze stworzeniem, ktore Go kocha I okazuje Mu posłuszenstwo

Się

z Je

I Boze wladarue charakteryzuje SIę troską o nas Wiele fragmentow Prsma
objawia ze Bog włada pragnqc zapewnie szczęscie swojemu ludowi W Ps 84 12
czytamy 'NIe odmawia tego co doble tvm ktorży ZYJą W mewrnnoscI
Takie

Rag

Jego atrybuty

1/10/

fragmenty Jak Oz 14 17
nam szczęścia I dobra
2 Bo:e

Jego ludu

H

l

a/Ile

i

Rz 8 28 rowruez swiadczą

ladanie charakteryzuje

Boze postępowanie

czarne Ich aby zrozumreh
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dziela

SIę

względem

o Bożej chęci zapewnienia

troską O Intelektualny l moralny roswoj
Jego ludu w hrstorn obejmowało
nau

(I) czego Bog od nich wymaga

(2) ze Bógjest

(3) ze grzech Jest dla NIego obrazą I (4) ze Bog oferuje przebaczenie

swięty,

grzechu

Jednanie z sobą W dawnych czasach zezwalał na takle rzeczy Jak rozwod

I po-

po

nieważ ludzie by" ruedojrzah Czytamy o tym w Mk 10,5 Prawa Starego Testamen
tu l system lewreki były CZęSClą procesu rozwoju Przygotowywały drogę objawie
Ola Baranka Bożego, ktory gładzi grzech swiata Baza opatrznośc w prowadzeniu

swojego ludu do duchowej dojrzałoset
stall Się Jego szczegolną własnesetą
3 Boże wladame ma pr.ede
Wszystkie

Boże atrybuty

boska Opatrznosc
objawia

ma na celu przygotowanie Ich do tego by

wszystkim na celu Bożą chwalę (Ef 1,11-14)

manifestują

SIę w Jego władaniu

objawia nam wlascrwosci

Się w opiece nad stworzeniem,

Oznacza

Jego istoty Na przykład

a szczegolme

w przygotowaniu

to, ze Jego
Jego nnłosc
odkupienia

pr zez Bożego Syna Jego P' awda objawia Się zarówno w prawach natury jak
I w wierności w dotrzymywaniu
obietruc Słowa Bozego Jego SWlętoSC I spraw ted
hwosc objawrają Się w Jego n1enaWISCI do grzechu Jego moc objawia Się W dziele
stworzenia odkupienia I opatrznoset
Jego mqdt osc objawia Się w sposobach, ja
kuru osiąga wykonanie
go Stworzyciela,

SWOich planow

oddajemy

Zauważając

Mu chwałę

wspaniałość naszego Wielkie

I czesć

15 Wybierz wlaściwą defirucję opatrznoser Jest to
a) zachowanie wszystkich l zeczy przez ktoi e Bog daje SWOjemu stworzeniu zdoI
ność do zaspokajama własnych potrzeb bez potrzeby polegania na Nun
b) Boże władanie

przygotowując

dzręki ktoremu zachowuje
Je do swojego

16 Połącz cele opatrznoset

wiecznego

(po prawej)

a Bóg dzrala we wszystkim
człowieka

troszcząc

troszczy Się i zarządza

stworzeniem

Krolestwa

z Ich opisem
SIę o dobro

b Bog poucza ludzi o sobie samym I SWOich wy
magamach. aby stali Się Jego szczegolną własnosclą
c Boze objawrenie cech swojej istoty

(po lewej)
I Chwała Boga
2 Intelektualny
I morałny
rozwój czlowieka
3 Szczęście ludzi
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Elementy opatrznoset

Jakle są elementy opatrzności? Wielu teologow podaje, że Istnieją trzy aspekty
Bożej opatrznoser Uznają jednak, że pojęera te CZęŚCIOWOSię pokrywają I ze trzy
aspekty Bozego działanta nigdy me dają SIę od siebie oddziehc Są to zochowarne
wspołdztalante I władza
l Zachowanie Omawialiśmy JUz Boże utrzymywanie albo zachowanie wszechswiata Jako część Jego suwerennego władania Bóg Jest aktywnie zaangazowany
W zachowanie swojego stworzenia Wszystko, co stworzył Bog, całkowrcre zależy
od Niego Ajednak nadał On swojemu stworzeniu pewne wlascrwosci które poz
walają mu tTOSZCzyCSIę o srebie I MOJ l 24-25 wskazuje na to ze Bog obdarzył
stworzenie pewnymi naturalnymi cechami, które są mu własciwe Kazde stworzenie rozwija Się, dojrzewa I rozmnaza Się według swojego rodzaju
2 wspolduatame
wiera

Się

Termm wspoldualante

oznacza

zgodę kooperację.'

Za-

w mm Idea, że zadne dztałame matem albo umysłu nie może nastąpie bez

Bożej aprobaty I ze Jego moc wspołdziala z mocą tych, ktorzy Mu podlegają
W Oz 17,28 I IKor 12 6 apostol Paweł stwierdza ze bez Bozego wspotdnałarna
zadna Siła ani osoba nie moze trwac ani działac W rdzrrny zatem ze Boza moc
wywiera poważny wpływ na Silę człowieka bez ruszczenra lub odbierama czło
wiekowi jego wolnej woh Człowiek posiada, zachowuje l korzysta ze swoich natu
raJnych uprawruen, podczas gdy Bog zapewnia jego umysłowi I ciału naturalne
funkcjonowarue

M uno ze Bog Jest podstawą egzystencj I człowieka nie mozemy powiedzieć
ze cząstka ludzka Jest równa Bożej cząstce I tu znów zauważamy głęboką tajemnicę
Bóg dał człowrekowi naturalne uprawniema ktorych może uzywać w rozróżniamu dobra I zła Gdy owe naturalne uprawnienia używane są w sposób zły, odpowiedzialny Jest Jedynie człowiek bowiem Bog me Jest przyczyną złych czynów czlo
Wieka (Jr 44,4 r Jk 1,13-14) Bog wspotdziata v: dziel ach czlowreka obdarzając go
naturalnymi uprawmenranu
ale złe wykorzystanie tych uprawmen spowodowane
Jest przez człowieka Przykladem wspołdztałarua Jest histona Jozefa (I MOJ 45,5,
50,20) Wrdzimy IZ mimo, ze bracia Jozefa uzyh swoich naturalnych uprawmen
by dokonac złego czynu, Bog uruewazruł rch dzrałame I wykorzystał Je ku dobremu Bóg zgodził SIę albo zezwolił na Ich działanre ale w rezultacie wykorzystał Je
do ostągmęcia własnego celu
Paweł pisze, ze Bóg "sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej" (Ef l, II)
sprawia w was I chcenie l wykonanie
(Flp 2,13) On udziela nam rozeznam a w życiowych sytuacjach I prowadzi nas
przez swojego Ducha Ostrzega nas przed konsekwencjami upadku I łagodnie nas
a także "Rag to według upodobania
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napomina
A jednak nie drwi sobie z naszej wolnoser. wymuszając na nas swoją
wolę Kiedy oferuje zbawienie, rozpoczyna od pukania do drzwi naszego serca,
aJe to my musimy Je otworzyć (ObJ 3 20) Wtedy dopiero Duch Swięty przychodzi,
aby w nas zamieszkać I kieruje naszym zyciern tak długo, Jak dlugo poddajemy Się
Jego panowaniu Nasza więz z Nim Jako naszym Panem, opiera Się na naszej mi
łosci do Niego l naszej decyzji podporządkowania Mu życia

3 Władza Odnosi

do Bozego władania ktore ma na celu OSiągnięcie celu
Bog włada swiatern fizycznym za pomocą praw które ustanowił Natomiast ludzrm włada przez prawa I włascrwosci umysłu oraz przez dzia
lam e Ducha Swiętego Posługuje Się przy tym róznynu rodzajami wpływow, taki
ITI I Jak okohcznoscr, motywacje
pouczenie perswazja l przykład Bóg posługuje
Się bezposredrno działaniem Ducha Swiętego by wywierac wpływ na umysł uczu
era I wolę człowieka
Się

Jdk.JUZ stwrerdzihśmy

Bog włada przynajmniej na cztery sposoby Zrozumienie tego pomoze dostrzec
związek między absolutną, suwerenną wolą dązącą do wykonania Bozego planu
a wolną wolą człowieka
a

Czasem Bog me robt ntc by ustrzec człowieka przed tym, co postanowił wyko
nac Nie oznacza to, ze Bóg aprobuje grzech człowieka ale Bóg nie korzysta
ze swojej mocy by człowieka przed tym ustrzec Przykłady znajdujemy W Dz
14,15-161 Ps 81,12 13

b Czasem Bog powstrzymuje ludzi przed popełnieniem grzechu, używając swojego
wpływu Przykłady znajdujemy w I MOJ206 31 24 I Oz 2 6 Psalrmsta modli
Się o taką pomoc w Ps 19 14 "Także od zuchwałych [gr::eehow} ustrzez sługę
swego
c Czasem, dzręki swojemu kleIOH11lC!11U, Bog !ł11lewa::ma dzieła złych ludzi
I wykorzystuje Je do osrągmęcia
dobrych rezultatów Podawahsmy JUz przykład
Jozefa Jego bracia zgrzeszyli, ale Bog wykorzystał ich czyn do uczyniema czegos
dobrego
d I wreszcie, czasem Bog postanawia ag' amc=yc zasięg grzechu I niepraweset
Fragmenty PISma takle jak Jb 1,12 12 6 wskazują na to, ze Bog zakreśla granice
dziaiarua Szatana Pawel w 1Kor 10 13 pisze ze Bog okresla granice prób I pokus przez Jaki' muszą przechodzi c cht ześcijame
Opatrznosc ukazuje nam Ideę Bozego panowania nad wszystkim w rmłcscr
Miłosc znajduje swoj najwyższy wyraz w słowach apostoła 'A wiemy ze Bog
wspołduala we wszystkim ku dobremu z tynu ktorży Boga tmtują, lo jest z tymi
ktorty według postanowierna Jego ~qpowołam (Rz 8,28)
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17 Połącz elementy opatrzności
a Baza moc współpracuje

(po prawej) z odpowiedrum
z srłarm Mu podległy-

mi, ale chocraz Beg zezwala tym siłom na podejmowarne
własnych decyzji
sam nie Jest
twórcą złych uczynków
b Bog włada w celu zrealrzowama własnych pła-

now Oznacza to, ze czasem me czyni
sem zapobiega czasem uruewaznia
ogranicza zasięg działanta zła
c

Bóg obdarzył

wlascrwościarru
zabezpieczyć

określeniem

(po lewej)

l Zachowanie
2 Wspoldzrałanie
3 Władza

me, czaa czasem

swoje stwoi zeme naturalnymi
ktoryrru posługuje Się, by Ich
Istnienie

wszystkiego

co stwo

rzył, zależy tylko od Niego

Skutki opatrznoset
W Jaki sposob

Boza opatrznosc

wpływa na osobiste

doświadczenie?

W wielu

fragmentach
Prsma Swiętego znajdujemy Boze obietnice powodzenia dla spra
wredliwych (patrz 3MoJ 26 3-13 I 5MoJ 28,1 14) Bog rzeczywiscte błogoslawi
tym, krorzy do Niego należą - Jego błogosławienstwa
są ruezlrczone
Ale sprawredliwr zastanawiają SIę często
Dlaczego powodzi Się takze nregodziwym?
Dlaczego me spotyka Ich kara?
Psalrmsta odpowiada
ze (I) Ich
powodzenie Jest tymczasowe
I że (2) Bog w koncu osądzi Ich za ruegodzrwośc
(Ps 3716-22

73,1 28 patrz takze MI3,13-21)

Tak więc gdy ktos pyta ciebie
Dlaczego Bog me UkrOCIprzemocy? - możesz
- Poczekąj na ostani akt dramatu BOgJUl rozpoczął
Się egoizmu
rozpaczy buntu I zepsucia Zaplanował
blogosławrensrwo
I powodzenie dla wszystkich ktoi zy Go kochają
W tym czasie
Bóg opozrua sąd, aby dac rnegodzrwym rnożhwość
upamiętania (Rz 24, 2P 3 9)

w pełni ufnoścr odpowredzrec
realizowanie planu pozbycia

Chrześcnarue
musi przechodzić

zadają często Jeszcze tnne pytanie - Dlaczego człowiek wierzący
przez tak wiele prob jesh Bog sprawuje pełną kontrolę nad

Wszystkimi wydarzeniami

w Jego ZYCIU? Biblia rnowi o kilku powodach

Proby przychodzą
dla duchowego
(Ps 94,12 Hbr 12,5-13)
2

Próby

mogą

(I Kor 169

być testem
Jk 1,2 ł2)

przed

roZWOJII czlowieka

przygotowaniem

wierzącego

do większej

słuzby

Bog -

Jego

att ybuty

3 UCISk przynosi

1/101a/Ile

I

)5

dzieła

chwalę Bogu.jesli

będziemy

własciwie reagowac

(patrz

Jb 1,242)
4 Proby stanowią
IP412-19)

częsc powalam a Koserola

(J 15,18, 16,33, Dz 1422

WIedząc ze czasem Bog aktywnie mterwernuje w sprawy ludzi, mamy pewność że mozemy wywrzeć wpływ na zycie ludzi poprzez naszą modlitwę
Maj
zesz wstawiał Się przed Bogiem I Izrael został ocalony od zagłady Eliasz modlił
sie

I

cały dwor królewsk

czytamy

o Bozych

pewne rzeczy w odpowiedz:
wy Czasem

został

mteiwencjach

postępuje

poruszony

W Starym

w wym] ..u modlitwy

na modlitwę

I

NoW) m Testamencie

ludzi

Bog czym czasem

Inne rzeczy czym bez niczyjej

Jakby wbi ew naszej rnodhtwie

poruewaz

modlit-

Jest suwerenny

On działa dla wykonania wyższego dobra Henry C Tłuessen podsumowuje to
stwierdzając
Jeslt rue mad/finy Się o rscczy ktos e możemy otrzytnac przez mad
tuwę me oSiągniemy Ich Jesb Bog chce uc=ymc pewne r::ec::y o ktore mkt Się me
modli uc::ym Je bez modinwy Jesti modlimy Się o '=ec=y spr::.eezne z Jego wolą,
On Ich nam odmawia Wsdznny zatem ze istnieje pełna harmonia między Jego
celami l opatrznosetą a wolnosetą człowteka ' (1979r s 129)
Tak więc, Jak JUz w rdziehsmy, chrzescijanre
czasarm Cierpią, poruewaz ZYJą
w ruegodzrwyrn swrecre Beg ktory sprawuje kontrolę nie zaw .ze powstrzymuje
ruegodziwych
ludzi przed złymi uczynkami
Chrześcijarue,
Jak rowruez I Ole
chrzescijarue,
mogą eterpiec Z powodu wypadków lub meostroznosci
Bog zwykle
nie mgeruje W naturalne
fizyczne prawa albo w naszą wolnosc wyboru Zyjerny
w ŚWIeCie w ktorym kazdy moze ulec wypadkowi I umrzeć Naszym celem Ole jest
wykonarne naszych ambrcji życiowych. ale raczej prowadzenie zycia przynoszące
go chwałę Bogu Baza nulosc względem nas mgdy Się nie zmienia
Bog obiecał
nam, ze Jeśli Go kochamy lo On będzie we wszystkim działał dla nas Lego dobra
Vv iedząc o tym mozemy powiel zyc Siebie naszemu suwerennemu
Bogu ufając ze
pewnego dnia poznamy przyczyny pewnych wydarzen, na które On zezwala, ktore
deterrrunuje

albo ktorym zapobiega

18 Odpowiedz własnym: słowami na pytanie postawione w CZęSCI omawiającej
B ze suwerenne władanie
Ja" Bog mogł dopuscrc do zamordowama
mewinnego
dzrecka?"
Odpowiedz zapisz w zeszycie
19 Przeczytaj podane nizej fragmenty Pisrna Swrętego WPISZ I obok zdania, kto
re Jest przykładem Bozej opatrznośct względem ludzi WpISZ 2 .jeslijest to przykład
ludzkiego wyboru w ktory Bog me rnterweruował
a Sd7 1),16

19 Dostarczenie

wody spragnionemu

Samsonowi
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b
c
d
e

Dz 24,24-26
I ehks odkłada na pózmej decyzję przyjęcia ewangelu
Dn 2, I ()-23 Objawrenie. które otrzymał Daniel
I Maj 22,13 Baran, który UWIkłał SIę W krzakach
Sdz I 1,30-36 Jefte składa Bogu ruerozwazne slubowarue

20 WYJasnIJ Boze suwerenne I opatrznoserowe władanie w każdym podanym rużej
przypadku
OprZYJ swoją odpowiedz na regułach poznanych W czasie Iekcj I
Odpowiedzi WpISZ do zeszytu
a Jan był kaznodzieją pracującym Wtrudnej dztelrucy gdzie działały gangi Wiernie
sprawował swoją sluzbę do chwih snuerci na skutek pobiera przez członków
gangu Jego śnuerć wstrząsnęła całą dzielnicą W rezultacie Jego pr zykładu Wiele
młodych ludzi z ulicy przyszło do poznam a Chrystusa
b Robert urnterał na raka, ale po modhtwie

przyjacioł

został W cudowny sposób

uzdrowiony

C Jakub razem Z przyjacrółrm wspinał SIę na niebezpieczny
gę na skutek upadku

stok gary I złamał no

d SImone została -aatakowana I pobita w drodze z kosetola do domu Po tym doswiadczemu Jeszcze więcej zaczęła swradczyc o Chrystusie
e Rajmund, utalentowany chłopiec wybiegł sprzed restauracji na ulicę wprost
pod rozpędzony samochod I zginął na miejscu
f Henryk zyje tylko dla SIebie I nieUCZCIWIeprowdzi swoj biznes Ajednak
dZI mu Się we wszystkim
g MISjonarz łapie gumę W drodze na lotrusko I spózrua SIę na samolot
dowiaduje Się, że samolot SIę rozbił l nikt Się Ole uratował

powo-

Pózruej
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dziela

Pytama kontrolne
PRAWDA-FAŁSZ
F przed każdym

Urmesc literę P przed kazdym prawdziwym
rueprawdziwym

zdaniem

I

literę

zdaniem

SWlętOSĆ Jest tą cechą Boga, ktora wyraza Jego doskonałość
2 Poruewaz

Bog jest rneskonczerue

swięty, a człowiek

Jest grzeszny,

relacja

rmędzy rurm Jest bezosobowa
3 Chociaż Boża swiętosc domaga Się oddzielenia od tego, co grzeszne, Bog
w swojej lasce I rrułosrerdzru
przygotował plan przywrocenta
spolecznosci przez przygotowanie ofiary
4 Boża rrulosc najlepiej wyraza

Się

5 Wartość miłoset najlepiej sprawdza
6 Jesh ktos prawdzrwre
7 Stworzenie

w tym, co Bog rnowi
Się w czynach, tzn czyny wyrazają

kocha Boga, będzie to okazywał

Jako dzieło Boga ma znaczenie jedynie

rrułosc

przez posluszenstwo

dłatego, że ukazuje mąjes-

tat Bozej mocy Nie wymaga zadnej reakcji od stworzenia
8 Boze suwerenne wladarue oznacza ze Bog wolny Jest od zewnętrznej kontroli
l

moze robie to, co chce

9 Kredy mówimy o Bozym dziele zachowania wszechswiata
rozumiemy przez
to ze Jest aktywnie zaangazowany w opiekowanie Się tym, co stworzył

10 Opatr ..WOSĆ mówi o Bozej zdolnoser wcześniejszego widzenia wszystkiego
1 kierowania stwórzenrem
w celu ostągnręcia ostatecznego planu Jakim jest
ustanowrenie
Królestwa pod panowaniem Jezusa Chrystusa
11 Boza władza to pojęcie rnowiące o tym, ze czasem Bóg ogranicza zasięg
grzechu I megodziwoser oraz ogratucza proby, przez które muszą przechodzić

chrześcijarue
12 Modlitwajest czynnoscią,
na Jego dzrałame

ktora zbhza nas do Boga, me rnoze jednak wpłynąc

13 Chociaz Bog ustanowił naturalne prawa I dal ludziorn wołnosc wyboru.jednak
posługuje Się num aby osiągnąc swoj cel

14 Baza opatrznosc obejmuje zasadę, ze chrześcijame muszą cierpieć w tym
SW recie, podczas gdy grzeszni ludzie mogą spodziewac
Się powodzenia

Podwaltnv pr iwdy
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Odpowiedzi na pytania nauczające
tO W podanych fiagmentach Pisma Swiętego
rneśc nowinę o Bozej rrułośct
nas, abysmy opowiedzieli

I

zbawieniu

II b) wyraza

rrnłosierdzre,

Jego dobroć,

c) naszego

Zbawiciela,

uczniom zaBeg wybrał

c Jak okropny Jest grzech
cierphwosc

a aktywnie wyraza Się w przebaczeniu
2

SWOIm

mnym o Jego rmłosci

b oddzreleru

a ŚWięty

Jezus nakazał

kazdemu stworzeniu

I

łaskę

względem

ludzi,

grzechu

Jezusa Chrystusa

12 Odpowiedź własna (W wielu społeczenstwach istnieje wielka niepewność dory
cząca stworzenia sensu ZYCl3 śmierci l sądu Zaden pogląd Ole Jest tak logiczny
I pocieszający,
Jak pogląd brbhjny )
3 Twoja odpowiedz
powinna byc podobna do następującej
mnie bym był swręty On chce bym dzrehł Jego świętosć
13

a Prawdziwe

b Prawdziwe

c Fałszywe

d Prawdziwe

Bog wymaga

ode

(Jego dzieło

e Fałszywe

stworzenia kontynuowane Jest w duchowym stworzeniu ktore następuje
w chwih przyjęcia przez człowieka Jezusa Chrystusa Jako Zbawrcrela )
4 Twoja odpowiedz powinna bizrrueć
własciwre

Zastosowal

14 Odpowredzi
5

15

7

I

on postąpił

Samarytan m, pomewazjedyrne
swoje ideały

f) są poprawne

b) sprawredhwi w naszych wymagam ach - będziemy
słuszne a kat ać gdy są nieposłuszne

nagradzac

Je gdy są po-

b) Boże władanie, dzrękr ktor emu zachowuje troszczy SIę l zarządza
niem przygotowując
Je do swojego wiecznego Królestwa

6 a c, e
16

b) d) e)

w praktyce

I

stworze-

f są prawdziwe

a 3 Szczęście ludzi
b 2 Intelektualny
I moralny
c I Chwała Boga

rozwój

człowieka

Bóg okazal rrułosc do SWOjego ludu przez to, że coś mu dal

17 a 2) Współdziałame
8 Naszą milość
innych ludzi

do Boga okazujemy
(Widzimy

c I) Zachowanie

b 3) Władza

pr zez posłuszenstwo

wyrazu re że

miłosc

Bogu

Jest aktywną

I mrłość

siłą)

względem

Sag - Jego atrybuty moralne
18 Odpowiedz
ru, dlatego

i
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dzieła

własna Wskazalbym na to ze Bog dał człowiekowt wolnośc wybo
niektórzy wybierają grzech Gdy to SIę dzieje cierpią me tylko me

ale I mewmrn Biblia naucza nas, ze ruegodziwi zostaną w koneu osą
ukarani przez Boga za zło ktorego Się dopuszczają

gOdZIWI,

dzeru

I

') Wiersz

I - mądrosc

I

wszechmoc

(przymioty

naturalne)

oraz

miłość

(atrybut

moralny)

Wiersz 2 - wszechmoc
(atrybut

l

wszechobecnosc (przymioty

osobowe) oraz rrnłosc

moralny)

Wiersz 3 - SWlętOSC(atrybut
WIersz 4 - rrułosć (atrybut

19 a I) Opatrznosc

moralny)
moralny)

Boza

b 2) Wybor człowieka
c l ) Opatrznosc

d I) Opatrznośc

Boza

e 2) Wybor czlow ieka

Boza

20 Przykład a obrazuje dwie zasady

Cierpienie

moze byc wyrukrem prowadzenia

życia dla Boga W złym swrecie, czasem Bog wykorzystuje działarue złych ludzi,
by osiągnąc dobre rezultaty Przykład b tiustruje zasadę, ze Bóg czasami czym
pewne rzeczy w odpowredzi na modlitwę I aby przymesć sobie chwałę Przykłady c l e ukazują, ze wszyscy ludzie podlegają naturalnym prawom 1 niebez
pieczenstworn
życia Przykład f ukazuje, ze nawet mechrzescijame
korzystają
z Bozej łaski Jeshjednak
Henryk me odda SWOjego życia Bogu, spędzi wieczność oddzielony od Boga I zostame osądzony za zle czyny Przykład g Ilustruje
prawdę,
liczności

ze czasem

gdy me spełniają

dla naszego dobra

SIę nasze plany, Bóg wykorzystuje

oko

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

I

I

człowreczenstwa Chrystusa

cel wcielenia
I

podac Ich znaczenie

Podwaliny prawdy
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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

Chrystus
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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

66
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-
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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?

Chrystus
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?

Chrystus
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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

Chrystus - widzialny obraz niewtdztalnego Boga
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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
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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
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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)

DUCH ŚWIĘTY -

M~DRY

ZARZ~DCA

Czy zastanawiałeś
Się dlaczego Jezus powiedział do swoich uczmów
Lepiej
dla was zebym Ja adszedl' (J \6 7)? Powiedział tak dlatego ze W sWOIm człowre
czenstwie był ograniczony I mogł przebywać tylko w Jednym miejscu w danym
czasie Jezus wiedział Jednak ze gdy przyjdzie W Jego miejsce Duch Święty, me
będzie ograniczony miejscem ani rnozlrwoscią wykonywania pracy
Dlatego

przez Ducha Swrętego

Bog me tylko posyła nas do pracy

ałe takze

pozostaje z nami I uzdalnia nas do wykonarua zadania Co więcej zamieszkuje
w nas I oferuje nam osobiste kierownictwe
społecznosć, pociechę I uzdolnienie
we wszystkich

naszych

duchowych

potrzebach

W poprzednich lekcjach omawialrsrny Boze dzrałame zmierzające w kierunku
odkuprema człowieka W ostatniej lekcji zwrócihśrny uwagę na to ze Chrystus tak

bardzo ukochał ludzi 12 zrużył Się do nas 1 stal Się człowiekiem Teraz zwracamy
uwagę na Ducha Swiętego l znajdujemy tę samą rrulosć do ludzi I te same zadzrwiające cechy osobowości
W mialęjak

będziesz

osobę Ducha Swrętego
Się

I znajdzie

uczył Się tej lekcji

I Jego

swoje odbicie

działarue

modlę Się abyś lepiej

I

pelmej poznał

Wtedy twoja osobista wręź z N lin rozwuue

W rwojej słuzbte dla Innych (2Kor 3, \8)

Plan lekcji
Bóstwo

Ducha Swiętego

Osobowosc

Ducha Swiętego

Służba Ducha Swrętego

Cele lekcji
Po skonczemu lekcjt powiruenes urrnec

•

Przedstawie dowody na bóstwo Ducha Swrętego

•

Wyrruemc podstawowe elementy osobowoser
Ducha Swrętego I wyjaśnic Ich znaczenie

• Opisac służbę Ducha Swiętego

wierzących
•

Pielęgnować

I

w odruestemu

człowieka napełnionego
do niewierzących,

Kościoła
owoc Ducha Swiętego

w codziennym

zyCIU

przez

poszczególnych
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Czynności lekcyjne
Postępuj zgodnie z procedurą wskazaną w lekcji I Parmętaj o odszukam u
I przeczytam u wszystkich fragmentów biblijnych podanych w treści lekcji Pomaga to w zrozurmeruu lekcj I
2 Odpowiedz na pytania kontrolne na koncu lekcjt I sprawdz odpowtedzi
3 Powtórz lekcje od l do 4 Udziel odpowredzi na sprawdzian do CZęŚCI
w zeszycie

ze sprawdzianami

Słowa kluczowe
Cielesność
komponenty
motywacja
odrodzeme
orędownik

oswieceme

uzdolnienie
zanurzenie

pochodzen re

potencjalny

powierzchowny
przypisany
równość
tłumacz

zbiorowy
wrazhwość
wyznaczyć

Treść lekcji
BOSTWO DUCHA ŚWIĘTEGO
Rozwazając Bozą naturę w lekcji l , ornówihśrny
następujące sprawy
l Bóg Jest duchem
2 Jest Jedynym Bogiem
3 Posiada osobowość

Jego istotę I zauwazyhśmy

4 Jest Bogiem trójjedynym
5 Jest wieczny
6 Jest rnezrmenny

Zauważyliśmy też że wszystkie atrybuty Boga odnoszą Się w Jednakowym
stopniu do Ojca, Syna I Ducha Swiętego Trzy Osoby są sobie równe w chwale
I majestacie Poruewaz Osoby Bóstwa dzielą te wszystkie właŚCIWOŚCI me pow
tarzaliśmy Ich przy rozwazamu osoby Chrystusa aru me musimy Ich powtarzać
zastanawiając Się nad osobą Ducha Swiętego Cherelibyśmy Jednak krótko podkreślić fakt, że Duch ŚWiętyJest prawdziwym Bogiem Iposiada wyrózruające cechy
osobOWOŚCINajpierw omówimy Jego bóstwo

Duch Swtęty

mądry zarządca
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Bóstwo Ducha Swiętego wyraza SIę w Jego cechach, Jego WIęZI Z mnymi OsoMu boskich irnronach I dziełach, Jakle wykonuje

barru Trójcy, nadawanych
Cechy

natury

boskiej

Cel I Okres I cechy boskoset przypisywane

Duchowi Swtętemu

Duch Swięty posiada cechy natury boskiej Jest, na przyklad, wieczny Słowo
wIeczny oznacza "rueskonczony w trwaniu, bez początku, konca, bez ogramczen '
Jest to zatem cecha Boga Natchrnony autor LIstu do llebrajczykow stwierdza, ze
Jest On Duchem wiecznym (Hbr 9,14) Słowo wieczny Jest tym samym określeniem używanym w mnych miejscach na opisarue wieczności Boga Ojca I Jezusa
Chrystusa, Syna Bozego
Duch Swięty posiada także następujące

cechy

"Dokąd ujdę przed duchem
twoim? I dokąd przed obliczem tWOIm ucieknę? (Ps 139,7-10)
2 Jest wszechwiedzący
Pawel opisując tę boską cechę Ducha Swiętego WIerzącym W Koryncie, pisze, ze" Duch bada wszystko nawet głębokoscs Boze
(I Kor 2, I O II) Co więcej, ten, ktory zna mysh Boze, zna takze Bozą wolę
I uzdaima nas do modlitwy zgodnej z Bozą wolą (Rz 8,26-27)
3 Duch Swręty Jest wszechmocny
To znaczy, że ma moc I zdolność wykonania
całej woli BozeJ, bez ograniczen (Łk 1,35, Dz 1,8)
I Jest wszechobecny

Psalrrusta

DaWId stwierdza

I Okresl kazdą cechę bóstwa przypisywaną
c, chy (po prawej)

z defirucją

DuchOWI ŚWiętemu przez połączenie

(po lewej)

a Brak ogramczen
b Zdolnosc

w odrnesiemu do czasu
do wypełruarua wszechświata
tak, ze

Jest obecny wszędzie
c Cecha, ktora pozwala DuchOWI Swrętemu wyko-

I Wszechmoc
2 Wszechwiedza
3 Wszechobecność

4 Wrecznosc

nywac całą wolę Bozą, bez ograniczen
d N reograruczona Wiedza

Tytuły

okrestające

naturę

boską

Warto zauwazyc, ze gdy apostoł PIOtr zwracał Się do kłamliwego Anamasza
oszukując Ducha Swrętego, skłamal Bogu (Dz 5,1-4)

powiedział, IZ Anaruasz

W ten sposob apostol PIOtr przypisuje DuchOWI Swręternu bóstwo Apotoł Pawel
również potwierdza ten fakt stwierdzając,
ze Duch Swięty, ktory Jest Panem, prze
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rruerua nas na podobienstwo

Chrystusa

(2Kor 3,17-18)

W czasach

Pawła tylko

o bóstwie mówiono Jako o Panu Owczesru

rzymscy cesarze 1 władcy Egiptu me
pozwalali sWOIm poddanym tytulować Ich rruanem
Pan, dopoki oficjalrue me
przyjęli statusu bostwa Takle uzycre potwierdza fakt, że mówiąc o Duchu Swrętym,
Paweł uznaje Jego bóstwo
2 Które z podany ch ruzej fragmentow
wierdzerue bóstwa Ducha Swiętego?

PISma ŚWIętego mogą być uzyte na pot-

a) Pawel pisze o Duchu Swiętym jako o

Panu

b) Jezus rnowi o Duchu Swięrym jako o Pocreszycielu
c) Izajasz pisze o Duchu Swręrym jako o Duchu Pana (lz II 2)
d) Piotr srwrerdzrł ze okłamywanie
Ducha Swrętego Jest okłamywamem

WIęZI ŚWiadczące

o boskiej

naturze

Boga

Ducha

Krlka fragmento N PISma Świętego ujawnia bostwo Ducha Swrętego przez Jego
W dwoch podanych ruzej przykładach, przyjmuje SIę bosrwo Ducha Swrę

zwrązki

tego przez Jego związek

z mnynu Osobami

TrÓJCY Widzrmy

rownosc

osob I Ich

bostwo
I Mt 28, 19 formuła chrztu "chrzcząc

je w mnę Ojca I Syna I Ducha Swiętego'

2 2Kor 13 13- błogosławienstwo apostolskie
I rrułośc Boga, I spolecznosć
Ducha Swiętego"

"Laska

Pana Jezusa Chrystusa

3 I Kor 12 W rozdziale tym widzimy KOŚCIół Jako CIało Chrystusa (w 27)
W KOŚCIele Bó 5 ustanowił rozne sluzby, aby pomoc w Jego rozwoju (w 28)
I to własrue Duch Swręty rozdziela dary Ciału suwerennie
Jak chce (w I I)
Wspolzaleznosc
Jaką tu widzrrny moze byc wyjaśmona jedyme na podstawie pelnej jednośct wszystkich Osób W błogosławionej
Trójcy Tylko na tej podstawie
Duch Swręty może korzystać
(I Kor 12 4--{j I I)

z prawa

istoty boskiej

rozdzielając dary Jak chce

4 Dz 28,25 28 Paweł udziela nam IStotnego wglądu w tę sprawę, gdy
stwierdza, ze Duch Swięty wypowredzia!
slowa zapisane w Iz 69-10
Według
Izajasza slowa te zostały wypowiedziane
przez Boga Porównaj te dwa fragmenty
Pisrna Swiętego Porównanie wykazuje ze skoro Duch Swręty Jest reprezentantem
Boga Ojca, to działa na Ziemi w urueruu Ojca Ukazane to Jest także w następują
cych przykładach
Duch Swręty pociąga ludzi do Chrystusa (J 16 8) objawia prawdę
(J 1426,1613)
I prowadzi (Rz 814)
5

I MOJ I Wspolne

w I MOJ 1,26, gdzie

dzrałarue

Bóg mówi

Ojca,

Syna

"Uczynmy

I

Ducha Swrętego

człowreka

na obraz

WIdoczne Jest
nasz"

Uzycie

Dl/ch S.. łęty
zaimków

-

mądry zarządca

w liczbie mnogiej

wskazuje

wrahsmy w lekcji I Fragment
zowane były w stworzenie

Trójcy,

wskazują

na wielość osób w Bóstwie, jak to JUŻ oma

ten wskazuje

Fragmenty Pisma Swrętego,
Osobami
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na to, że wszystkie

ktore mewią o

WięZI

trzy Osoby zaanga-

Ducha Swiętego

na to, ze Duch Swręty jest Bogiem

równym

z mnyrm
OJcu

I Sy-

nowi

Prsrna Swrętego

3 Polącz

fragmenty

Swrętego

(po prawej)

a Dz 28,25-28

I

Iz 6,9

(po lewej)
I Wielosc

10

z dowodami

Osob Bóstwa

na bóstwo

przy stworzeniu

b IKor 12

2 Duch Swręty działa na Ziemi

c 2Kor 13,13

3 Boska suwerenność

d IMoj I
e Mt 28,19

4

OSOBOWOSC

Rownosc

Ducha

Osob Bostwa

DUCHA SWIĘTEGO

Cel 2 Okt esl podstaw owe elementy osobowoset Ducha S'H fęlego

Podstawowe

elementy osobowości

W lekcji 1 stwrerdzihsmy

ze Istnieją nzy zasadnicze składowe osobowoser

(I) intelekt (zdolność mysiema), (2) wi azhwosc (zdolność odczuwania)
l (3) wola
(zdolność podejmowan la decyzj I) P, zesledzmy fragmenty Prsrna Swrętego mowiące o Duchu

Swięrym

Biblia wyr azrue
dyskursie

na temat

I sp'
lnOWI

awdzmy

czy cechy te występują

U Ducha Świętego

o osobowoset Ducha Swiętego
W sworrn wspaniałym
apostoI PaweI konczy je prsząc o • zamysle

życia w Duchu

Ducha' (Rz 8,27), co okresla intelektualne zdolności Ducha ApostoI opisuje takze
wt azliwosc Ducha (Rz 1530) To znaczy pisze o zdolności Ducha Swiętego do
odczuwania - w tym przypadku do miloset I Jego zdolnośc wyrazama llC::UC
I wreszcie apostoł pisze do wierzących w Koryncie o suwerennym dzrałaruu Ducha
Świętego przejawrającego
swoją wolę, rozdzielającego
dary.jak chce (I Kor 12 I I)
Powyzsze fragmenty Prsma swiadczą o tym ze Duch Swięry posiada podstawowe
cechy

osobowoset

Podwaliny prawdy
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4 Połącz podstawowe elementy
albo opisem (po lewej)
a Zdolnośc

podejmowania

b Zdolność

myślerua

c Zdolność

odczuwania

Jnne elementy

osobowości

osobowości

(po prawej)

decyzji

definicją

Intelekt

2 Wrażliwosć

rozumowania
I wyrażania

z odpowiedmą

uczuć

3 Wola

Oprócz tych podstawowych składników osobowoset Istnieją
re pomagają nam w zrozumieruu osobowości
Są to (I) osobowe

I

ówruez mne kto
związki,

(2) oso-

bowe działarue, (3) osobowe Imiona, (4) zaimki osobowe I (5) osobowe traktowanie
Wszystkie te cechy, jak to zaraz zobaczymy, dotyczą Ducha Swiętego

l Osobowe zwtqzkt Jak JUz to zauważyhsrny
Duch Swięty wyrmernany
Jest razem z OJI em I Synem w formule chrztu I błogosławrenstwre
apostolskim
Taki związek z mnyrm osobami rrnphkuje osobowosć Czyz me byłoby to niemądre
rozkazywać
komus chrzcić w Imię Ojca I Syna oraz w Imię Siły • mocy' albo
'wiatru' (Mt 28, 19)? Tylko Istota osobowa moze mleć wręz I współdziałać z mnyrm

osobowościarru
Jest to ruewątphwre

podstawa słów napisanych przez apostołów
"Postanowrhsmy
bowiem, Duch Swięty
nakładac
na was zadnego
Innego ciężaru oprocz następujących
(Oz 15,28) Osobowośc
Ducha ŚWiętego Jest wyraźrne Implikowana

na synodzie w Jerozolimie

związek z Innymi Osobami

2 Osobowe dztalarue
Przeczytaj

my, by me
rzeczy
,
przez Jego

TrÓJCY

Rozważając

w Piśmie Swięty m, dostrzegamy
osobowoset

I starszych
I

wszystkie

dzrałarue

Jak pomagają
podane

Ducha Swrętego

nam uzyskać pełruejszy

niżej fragmenty

opisane

obraz Jego

Prsma Swiętego

Duch SWlę'Y
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mqdi y ZG/ ządca

Fragment

Dztałarue natury osobowej

2P I 21

Duch Swręty objawia,

I Kor2,I0

Duch Swięty bada

Oz 13,2

Duch Swięty przemawia,

motywuje

I uzdalnia

powołując

ludzi do sluzby

Ob,27
J 15,26

Duch Swięty swradczy

Oz 16,6 7

Duch Swręty kret Uje ludźmi, często me pozwalając
działarue

Rz 8 26

Duch Swręry wstawia

J 1426

Duch Swręty naucza

J 16,8-11

Duch Swięty przekonuje

J 16,13

Duch Swręty prowadzi

J 16,14

Duch Swtęty uwielbia

J 3,5

Duch Swięry nas odradza

5 Jak opisane powyżej
żaptsz w zeszycie

działarua

ujawniają

Się

najakreś

za nami

nas
Chrystusa

naturę

Ducha Swtętego?

Odpowiedz

3 Osobowe nmona W przeddzien ukrzyżowania Jezus obwreścił uczniom że
Ich OpUŚCI Wiedząc że Jego odejście pozbawi Ich przywódcy, pewnoset I lady
Jezus powredział 'Ja proste będę Ojca I da wam mnego Focieszyciela (J 14 16)

Zaraz potem Jezus okreshl tego ktory mial zająć Jego miejsce l nazwał Go
Duchem Świętym (J 14 26) Jezus takze potwierdził,
ze tak Jak On przyszedl
zwiastowac Ojca, ta, I Duch Swręty będzie wyjasmał, objawiali tłumaczył naturę
I wolę Jezusa

(Por

następujące

fragmenty

J 14,15-1826,

1),26

I 16,13-15)

Widzimy zatem, ze Duch Swięty został nazwany Pocieszyaelem I został posłany,
aby zając miejsce Jezusa I wykonywać sluzbę Jezusajako
mny Pocieszycrel Taka
słuzba wymaga od Ducha Swrętego, działającego w urnemu Syna Bozego, zdolnosCI rnyslema
odczuwania l wrazhwej osobowoset
Duch Swręty zostal posIany przez Ojca na prosbę Syna (J 15,26), aby uwielbic
Syna I zaspokajac

duchowe

potrzeby

Duchem prawdy (J 14 17) Duchem

wierzących
:yCIG

Duch Swięty nazywany

(Rz 8,2), Duchem laski (Hbr

Jest

10,29),

Podwaltny prawdy
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Duchem synostwa (Rz 8,15, Ga 4,5-7) Duchem uswlęcema (Rz 1,4) I Orędow
tukiem (IJ 2 l) albo Pocteszycietem (J 14 1626) Ten klary nosi te irruona, to ten
sam Duch Swięty, który uwrelbia Jezusa, przedstawia Go nam I kontynuuje Jego
dzieło na Ziemi
Pocieszyciel nazywany Jest tez Duchem Świętym (Ef 430) Duchem Jezusa
(Dz 16 7) Duchem Chrystusowym (Rz 8 9) Duchem Jezusa Chi) stusa (Flp I 19)
I Duchem Bożym (l J 4 2) Chociaż
określenia są mne, odnoszą SIę do tej samej
Osoby Rozne urnona okresłają po prostu rózne aspekty Jego natury I dzralama
4 Zaimki osobowe Prawdopodobnie zauwazyhscie JUz zarnteresowarue oso
bą Ducha Swiętego W ewangelu Jana rozdziałach 14 15 16 Bardzo IStotne Jest
że Jan chcąc zwrocie uwagę na osobowośc
Ducha Swrętego uzywa zaimkow
osobowych Na przykład"
J 16,13 W odmesreruu do Ducha Swiętego stosuje zarrnek osobowy rodzaju męskiego ekeinos, określając w ten sposob Jego osobowosc
Ten sam zaimek używany Jest W odruesremu do Jezusa W IJ 2 6, 3 3 5 7 16
5 Osobowe traktowarne

ze Duch Swtęty podlega

Fakt

osobowemu

trakto-

waruu swiadczy o Jego osobowoser
Pisrno Swięte swiadczy o tym że mozna Go
kusrc (Dz 5 9), zasmucac (Ef 4,30), okłamywac (Dz 5 3) bluznić I mowie przeciwko
memu (Mt 1231 32) sprzeciwrać
SIę (Dz 7,51) I zmewazać
(Hbr 1029)
Bezosobowa

SIła me mogłaby

być tak traktowana

I

me bylaby

w starue na me

reagowac
6 Którego z poruzszych
Zakreśl

odpowiedrue

a Pocreszyctel
b Przewodnik
c Bezosobowa
d On

można uzyć na okreslenie

ternunów

litery
h

Ten, ktorego mo zna

kUSIĆ

Osoba

Siła

J
k

Nauczyciel
Posiadający rozum
Suwerenny

e Bostwo

I

f Orędownik
g To/ono

m Odczuwający
n Ten którego

Bardzo

Ducha Swiętego?

ważne Jest rozpoznanie

osobowoset

mozna znieważyć

Ducha Swiętego

Gdy

uświa-

domimy sobie, ze Jest On odmienną osobOWOŚCIą W obrębie Bostwa zrozumiemy,
ze Jest godny n aszej CZCI Wiary, rmłoscr I uwielbrema
Powmrusmy pragnąc aby
narru zawladnął I uzył dla swojej CZCI I chwały

Duch Swtęty

mądry zarządca
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SŁUZBA DUCHA SWIĘTEGO
Zwrocihsrny JUz uwagę najeden aspekt sluzby Ducha Swiętego Jego wspóldzrałarue przy stworzeniu Odnosząc Się do tego wydarzenia Psalmista powiada
"Stwarzasz Je, gdy ślesz swego Ducha I odnawiasz oblicze ZIemi' (Ps 104,30 BT)
Zauwaz ze tekst ten mowi rowniez o roli Ducha Swiętego w zachowywaniu stworzerna I opiece nad rum
Prorok Izajasz omawiając rueskonczoną wrelkosc Bozej mocy w stworzeniu
opatrzności (boskiego kierownictwa albo opieki) zadaje pytanie Kto kieruje
Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go?' (lz 40 13) Zastanawiając Się nad tym
pytamern zaczynamy zauwazac ograruczenra
ludzkiej zdolnoset pojmowarua
Bożych tajemnic Dlatego na to pytanie mozemy odpowredzrec, że wiele rzeczy
związanych z Duchem Swięrym Jest dla nas mezrozunuałych
ale mozemy dos
wiadczac Jego obecnoścr, Jego dotkruęcia Jego błogosławienstwa, a także kręrewnictwa I uzdaimającej mocy Oglądamy skutki Jego służby takjak możemy oglądac
skutki dzrałarua wiatru numo ze me rozumiemy Jego tajemnic (J 3,8)
I

Chociaż skonczony

człowiek. nie moze w pełru zrozumlec

postępowania

me-

skonczonego Ducha, może Jednak badac glowne dziedzmy Jego dzrałarua objawione
\\ Pismre Śwręry m Ponizsze fragmenty Pisrna prezentują nam prawie pełny obraz
osoby Ducha Swiętego I szeroki zakres Jego służby Rozwazymy Jego sluzbę
" odruesieruu do (I) niewierzącego SW lata, (2) pojedynczych wierzących I (3)
Kościoła Jako całoset

Niewierzący
Cel 3

ŚWiat

Wybierz przykład) uslugtwama Ducha Świętego mewterzqcemu SWJQlu
poszczegolnym

wter zqcym

f

KOSClOloWl

Oprócz zaangazowarua w stworzenie I opatrzność, Duch Swięty działa także
w ruewrerzącym swtecie Według J 16 8- I I Duch Swręty przekonuje swiat o grzechu, sprawiedhwosci I sądzie

I Przekonuje o grzechu

że gdy przyjdzie Duch Swręty,
1 o sądzie
o grzechu gdyz me
uwierzy" we mnte" (J 16 8 9) Duch Swręty przekonuje ludzi o grzechu, polegającym na mewierze w Jezusa Chrystusa

. przekona SWJQl o grzechu

Jezus powredział.

1

o sprawtedhwoscs

2 Przekonuje o sprawiedliwoset 'O sprawiedhwości, gdyz odchodzę do Ojca
JUz rnnte nie ujrzycie" (J 1610) To znaczy, ze Duch Swręry objawia ludziom
sprawredliwosc Jezusa Chrystusa I ruesprawiedhwośc
wszystkich mnych PrzyI
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Pod ...almy prawdy

porruna Im, że dzręki ZWYCięstwu Jezusa nad grzechem, Bóg ogłasza grzeszników
sprawredhwyrmi
uzdalnia Ich do stania Się sprawiedhwyrm przez wiarę w Niego

3 Przekonuje o sadue O sądzie zas, gdyż książę tego ŚWiata został osądzony'
Duch Swięty przekonuje
rnewrerzących
o sądzie przez ukazanie Im
zwrązku między śrmercrą 1 zmartwychwstarucm
Chrystusa a osądzeniem ŚWiata

(J 16 II)

Przez SWOJą snuerć l zmartwychwstanie Jezus odruosl zwycięstwo nad wrogiem,
Szatanem, który został skazany na wieczną śrnrerc Dlatego krzyz symbolizuje
splatę długu

kary za grzech

Symbolizuje

ktorzy go przyjmują oraz zmweczerue

także zadoscuczyruerue

mocy grzechu

l

dla wszystkich,

Szatana

Na podstawie nauczania Jezusa na temat Ducha Swrętego (J 14,16-1726,
15,26, 16,5~15) mozemy wyciagnąc wniosek że pod meobecno .c Jezusa na ZIemi
I w irrneruu Ojca Duch Święty ŚWiadczy niewierzącym
Duch przekonuje o grzechu
I przyciąga

Ich do Chrystusa

Jego duchowe

obowrązki

7 Ktore z poniższych

(J 6,44)

A potem oswieca

wierzącego

I ukazuje

mu

(I J 1,9)

zdan są PRA WDZIWYMI

Ducha Swrętego ruewrerzącernu

sposobu usługiwarna

przykładami

światu? Zakreśl odpowiednie

litery

a Duch Swięty ukazuje nieprawemu czlowrekowi ze Jedyną rnozhwoscią uzyskania
sprawredhwości
Jest wiara w zadoscuczyruerue
Chrystusa
b Duch Swięty przez swoją obecnosc na świecie odnrosł ostateczne zwycięstwo
nad szatanem
c Objawiając,

ze Chrystus

raz na zawsze

Duch Swięty przekonuje mewrerzących
d Duch Swręry przekonuje rnewrerzących

I za

wszystkich

zapłacił

karę za grzech,

o Bożym sądzie
o grzechu

Poszczególni wierzący
Pomoc ludziom Wierzącym
Cel 4

wyjasmj szesc sposobów mesterna pomocy ludziom wterzqcy m przez Du
cha Swiętego

Rozważmy

usługi wam e Ducha Swiętego

wierzącym

w dwoch kategoriach

(I) pomoc I (2) chrzest Jezus powredział uczniom, ze leprej Jest, aby On odszedł,
poruewaz wtedy przyjdzie Duch Swręty, aby Im pomagać (J 16,7) Zadziwia WIelość
sposobów mesrema pomocy wierzącym
I Stajemy Się wierzącymi dzięki dnalaniu Ducha SWlęlego Jako niewierzący Jesteśmy duchowo umarli. ale gdy przychodzimy do Boga w uparmętaruu I WIerze,
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rodzimy Się duchowo Stajemy Się nowym stworzeruern (2Kor 5, 17) Rodzimy Się
na nowo z Ducha Bożego I otrzymujemy nową naturę To przeżycie teologia nazywa
odrodżemem (J 3 5-7 H25 I Tt 3 5)
2 Otrzymujemy od Ducha moc do swiadczerua (Dz 1,8) Kiedy postanawiamy
powstają problemy Okohcznosci
ludzie, złe duchy
próbują nam przeszkadzac MUSImy nnec szczegolną moc, aby pokonac przeszkody
Duch Bozy Jest źródłem moc) do skutecznego swiadczema
dzrelrc Się Z mnyrm ewangelią,

3 Duch Swięty usługuje nam jako IWUC) Ciel (J 14 26, 15 26 16 13) Moze
nie nalezę do klasy uprzywilejowanej,
ale kiedy przychodzę do Ducha Swrętego,
On mrue naucza Jest gotowy objawrac mi prawdy Boze, lak Jak I mnym (J Kor
2 12-14)
4 Otrzymujemy pomoc Ducha pr:e: Jego wstawiennictwo za nami Oznacza
to ze reprezentuje On nasze Interesy przed ruebianskim Ojcem Czy w pewnych
sytuacjach me wiedzrehscte, Jak Się modhc? Czasem czujemy Się tak jakbyśmy
w ogole me byli w stanie Się rnodhc W takich chwilach mozemy hczyc na modlitwę
Ducha ŚWiętego (Rz 8,26)
5 Duch Swięty prowadzi nas ka:dego dnia do zwycięskiego zyCIQ na w=or
Chrystusa Kiedy dostępujemy odrodzema I Duch Swręry zamieszkuje w nas od
krywamy, że posiadamy dwie natury Jedną skoncentrowaną na sprawach natura l
nych albo fizycznych oraz drugą zainteresowaną sprawami duchowymi
Odkrywamy, że nasze ciało nadal podlega pokusom Walka między dobrem a złem tocząca
Się w nas została opisana ze szczegolarm w LISCle do Rzymian rozdz 7 Paweł plSZI" 'WIem tedy ze me nneszka we mme lo jest 'H ciele monn dobro mam bowiem
zaw;ze dobra wolę ale wykonanta lego co dobre brak (Rz 7 18) W tym mo
mencle apostoł me bierze pod uwagę pomocy Ducha ale w iozdz 8 dzrewręrnaścre
razy pisze o Duchu Swiętyrn w związku ze zwycięskim ZyCIeOl Władanie Ducha
Swrętego w zyciu chrześcijan ma jest tajemnicą zwycięstwa nad grzechem Duch
Swięty dba o nasz duchowy rozwój, On chce nam pokazywać, Jak przezwycięzać
naszą egoistyczną naturę (Rz 8 I 14)
MIejsce I znaczerue Ducha Swrętego w naszym tyCIU zadecyduje o naszym
charakterze Człowiek nie rodzi Się z ustalonymi nawykanu Charakter kształtuje
Się przez powtarzanie czynnoser Charakter czlowreka, który żyje tylko po to by
zaspokajać potrzeby SWOjego ciałajest odrażający I zalosny Charakter człowieka
duchowego, który pozwala DuchOWI Swręternu prowadzić Się" żyCIU Jest, jak to
za chwilę zobaczymy, całkowicie odmienny Paweł oferuje następujące rozwrązarne
Według Ducha postępujcie a me będztecte pobłazat, zqdzy Cielesnej" (Ga 5,16)
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6 Duch Swtęty wytwarza błogostawiony owoc zycta chrzesajanstaego Pew
nego razu przyjaciel zapytał mnie, dlaczego pewna grupa ludzi ktorzy twierdzili
ze mają bardzo bliską więz z Duchem Swiętym chlubi SIę swoją duchowością
Powredział, ze me wyobraża sobie Ducha SWlętego chełpiącego SIę samym sobą
Calkowrcie SIę Z mm zgodziłem Aby umknąć cielesnoser (ulegania żądzy crelesnej)

albo powierzchownej
Chodzerue

duchOWOŚCI,

musimy chodzie w Duchu

w Duchu oznacza

ze calkowrcre

na

NlIl1

polegamy

I

wierzymy

w Jego zdolnośc uwolnienia nas w kazdeJ dziedzmre zycia Chociaż me otrzymuje
my obietnicy prowadzenia bezgrzesznego zycia, wypełnieni I kontrolowani przez
Ducha ŚWiętego, zostaniemy we wspaniały sposob przermemeru W naszym zyCIU
zamiast uczynkow ciała (Ga 5,19-21), pojaw I SIę owoc Ducha 'IIlIlosc radosc
pokoj cterpliwosc uprzetmosc dobroc wwrnosc łagodnosc wstrzemtezltwosc '
(Ga 5,22

23) Te cechy albo owoce są cechami

Ducha Swrętego

Powmrusmy

do-

kładnie przyjrzec Się naszemu nastawieruu, naszym relacjom I naszym uczynkom
I zbadać czy objawiają Się W nich powyzsze cechy, czy też brak jest W nas owocu
Ducha (Szczegółowe
studium owocu Ducha znajdziesz
w kursie ICI »Służba
chrześcijanska«
w kSlązce »Obfite zycte-cstudsum charakser li chrzescsjanskiego« )
8 W oparciu o podane mzej slowa wyjasruj szesc dziedzm,

W ktorych Duch Swręty

pomaga wierzącym
a Odr odzen re
b ŚWIadectwo
c Nauczanie

d Wstawiennictwo
e Prowadzenie
f Owoc

Chrzest w Duchu Swiętym
Cel 5 Okresl temuny zwtqzane z chrztem w Duchu Świętym
Bliska więz Ducha ŚWiętego

Z

wierzącyrn

zostala

zobrazowana

W BIblII za

pomocą kilku termmow Jeden z nich to określenie chrzest, które oznacza "zanurzerue" (Mt 3, II, Dz 1,5) Co Się dzieje. gdy ktoś zostaje zanurzony W wodzie?
Człowiek taki natychmiast staje SIę całkowicie mokry' Woda go pokrywa Jakze
Jest to wspaniałe
że ludzie mogą doświadczyc pełnego nasycenia (całkowrtego

wypełmerua) Bogiern!

Duch Święty -

mqdr

y zarządca
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Inny term m uzyry na okreslenie WięZI wierzącego z Duchem Swiętyrn to na
pelruerue (Oz 2,4, 4,31) Gdy naczyrue Jest pełne, me moze JUZ niczego więcej
pOIl1IeSC1C W ten sam sposob Duch Swięty pragrue dac nam t} Je swojej mocy
I chwały, ze nie będziemy w stanie przyjąć JUZwięcej Wtedy będziemy mieli moc,
mądrosc

I

namaszczenie potrzebne, aby podobac

Się

Bogu

I

skutecznie słuzyc

w Ciele Chrystusa Mozemy byc napełmam Duchem Swrętym wielokrotnie, tak
Jak pterwsi chrzescijame
W rrnarę Jak rosną nasze możhwosci, Duch będzie nas
napełniał na nowo swoją Boską pełrną Paweł zachęca wierzących
Bqdzcte pełni
Ducha' (Ef5 16) Obysmy zawsze pragnęli pelm Ducha'
Trzeci sposob spojrzenia na relację Ducha Swrętego z wierzącymi pr zedstawia
określenie wylanie (J] 3 1-2) Joel mowr o deszczu pory jesiennej, na który
z nrecrerpliwoscrą czekali rolnicy w Izraelu a ktory sprawiał ze Ich zbiory mogły
W pełni dójrzec przed zruwarm Obysmy I my tak pragnęli wylania Ducha Swrętego
na nasze zbory I W naszym życiu bysmy w pełm wykorzystali sWÓJ potencjał
w promowamu Bozej chwały
Nowy Testament wskazuje, ze jesh pragniemy szczegolnego działama Ducha
Swrętego w naszym zyCIU \\ sposob opisany wyzej, to musrrny rruec najpierw
inicjujące (pierwsze) przezycie Chrzest me powrruen byc traktowany Jako punkt
kulminacyjny w naszym kroczemu z Duchem Swięryrn
Na podstawie zapisów w DZiejach Apostolskich wiemy, ze po pierwszym
chrzcie (Dz 2) wierzący doswiadczah dodatkowych napełmen (Dz 4,31) Rozpocząwszy zycie w Duchu, nadal w Nim chodzih I wzrastali duchowo Porównaj np
2KoI 3 18 Rz 829 I 2P 3 18 Ta więz kazdego drna powinna być coraz prękniejsza
W rmai upływu czasu powmruśmy obserwować prawdziwy duchowy wzrost Rozpocząwszy w nas dobre dztelo Duch Swręty będzie Je kontynuował w miarę nasze
go chodzenia W Nim (Flp l 6)
ę

9 Dokoncz poruzsze zdarna za pomocą Jednego ze słow
wylanie

chrzest,

napelmenre,

a Z Bozego punktu widzenia chrzest W Duchu Swrętym widzrany Jest Jako

b

reochrzczeru wierzący, ktorży czymą pierwszy krok WzyCIUW Duchu potrzebują

c W miarę chodzema w Duchu Swrętym wierzący doznają kolejnych
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Symbole Ducha Swrętego
Cel 6 Napisz jak możesz =asfosowQC w sWOIm zyCIII prawdy okres/one prze: posz
c.egolne symbole Ducha Swiętego lak abys mag/lepiej słuzyc Panu
Nie moglibysmy

zakonczyc tego studium doktryny Ducha Swiętego nie wspoktóre reprezentują różne aspekty Jego działam a Przeczytaj kazdy fragment podany poruzej abys zrozumrai sens kazdego symbolu

rninając symboli biblijnych

WIersz

Symbol

Opis

spala

I

Mt 3,11

Ogien

Ogren

2

Mt 3,16

Gołębica

Gołębica symbolizuje łagodność

3

IKr119,16

Oliwa do na

Krolowre I prorocy w Starym Testarnencie byli często namaszcza-

IJ

2,20

maszczarna

rneczystosci

m olejem na znak Bozej aprobaty
Ich sluzby
4

Lk 11,13

5 J 7,37-39

Dar

Duch
nas

Swręry

Jest darem Ojca dła

Rzeki wody

Duch Swręty wypelma

żywej

przelewu nowym zyciem

nas do

6

2Kor 1,22
Ef113-14

Preczęć

Duch Swięry zostal nam dany Jako
rękojmia życia wiecznego z Ojcem

7

J 20 22

Tchruerne

Duch Swięty Jest tchmemern
zym, które daje nam życie

Wiatr

Bo-

\0 W zeszycie zrob listę symboli Napisz.jak mozesz zastosowac w SWOim żyCIU
prawdy wyrazane przez każdy z symboli aby lepiej słuzyc Panu To cwrczerue pomoże CI lepiej poznac niektóre prawdy dotyczące
dzialama
Ducha Swiętego
w twoim zyciu 1 doznac radOŚCI, ktora pochodzi od NIego

Dl/ch Swtęty - mądry zarządca
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KOŚCIół I Duch ŚWIęty

Cel 7 Polqcz OpIS uzdolmema Ducha Świętego do słuzby z odpowieduo
cego na lo uzdo/meme

wIerzą-

Omówrenie słuzby Ducha Swiętego w swiecre daje nam podstawy do rozważerna Jego słuzby W Ciele Chrystusa Jako całOŚCI
W czasach starotestamentowych
Swrętego,

który namaszczał

wybrane

lud Boży często korzystał
osoby do szczególnej

ze służby

słuzby

Jednak

Ducha
W erze

Nowego Testamentu ta Jego służba Jest bardziej wyrazna, Jest bowiem stala I nie
ogranicza Się do Jakiejkolwiek
grupy ludzi PrZYJrzYJmy Się, Jak I dlaczego służba
Ducha ŚWiętego w okresie Nowego Testamentu różni Się od dzrałarua Ducha

Swiętego

W Starym Testamencie

W chwih chrztu Jezusa Jan Chrzcietel nazwał Go tym, ktory chrzcie będzie
Duchem Swręrym (J I ,33) DZlę~1 swojemu odkuplenczemu
dziełu Jezus otworzył
mozhwosc przed SWOimi nasladowcarru, by zestal: ochrzczeni w Duchu Swiętym
I otrzymali
Pocieszyctela
Jest On osobisrym przedstawrcielem
Jezusa, który będzie
zawsze Z nimi przebywał (J 14 16) Po sWOIm zmartwychwstaniu
Jezus ogłosił
UCZO10m, ze po mewretu

dniach

zostaną

ochrzczeni

w

Duchu

Swrętyrn l otrzymają

moc (Dz l 58)
Inaczej ruz w przypadku szczegolnego namaszczenia
do wykonania kan
kremego zadania w Starym Testamencie
chrzest w Duchu Swiętym miał byc
podstawowym uzdolnieniem wierzących do stalego I owocnego życia duchowego

oraz służby

Obecność Ducha nie miała Się jUZ ograniczać do wykonania szczególnego zadam a albo niektórych okazji J3~to miało miejsce W Starym Testamencie
Miał On na stale zarrueszkiwac tych ktorży przyjęli Chrystusa (J 7,38-39, 14 17)
Rezultatem tego zarrneszkarua I pełnej mocy obecności był spektakularny
rozwój
Koserola

gdy nasiadowcy Jezusa dziehh

SIę

swoją wiarą

l

przezycrarru z innymi

ludzrrn
Dlatego w czasach Nowego Testamentu Duch Swręty moze zarmeszkrwac wie
rzących uzdalniając Ich do prowadzenia swiętego zycra I wlascrwej słuzby Bogu
Teraz mają om JUz me tylko zewnętrzny wzor zycra (Zakon) J"~ W Starym Tes
tamencre bez żadnej innej pomocy w wykonaniu Jego wymagan poza własnymi
dobrymi chęciam: Gdy Duch Swięty zamieszkuje W członkach Koserola I kieruje

Ich wspolnyrm
BOLeJ na Ziemi

działarnanu

otrzymują om zdolnosc wykonywam

a dzieła

I

woh
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II Połącz okres czasu (po prawej) z opisem działarua Ducha Swrętego w żyCIU
ludzi (po lewej) Cwiczeme to pomoze CIdostrzec rózrucę między dzialaruem Ducha
w Starym l Nowym Testamencie
a Czasowe zamieszkanie, a potem odejście Ducha
I Stary Testament
2 Nowy Testament
b Zarmeszkarue wszystkich, ktorzy przyjęli Chrystusa
C

Obecnosć wewnętrzna

d Obecnosc

zewnętrzna

I
I

osobista
Oleosobista

e Ludzie otrzymują chrzest w Duchu Swiętym przez
proste przyjęcie
f Okazjonalne namaszczeme pewnych ludzi z kon
kretnych powodow
Nasiadowcy Jezusa zostali uzdolruem Ole tylko do skutecznego swtadczema,
ale także otrzymali moc do skutecznej obrony ewangeln Było to bezpośredrue
wypełnienie Mk 13 9-ł ł Wcześniej Piotr nie potrafił wystąpic w obronie swojej
społeczności z Jezusem (Mt 26 69 75) Jednak po kilku waznych przeżyciach do
których zaliczają Się zmartwychwstanie
I napelruerue Duchem Swrętyrn w druu
Pręcdzresrątrucy, PIOtr otrzymał odwagę do zwiastowarua (Oz 2) I odwagę do mądrej
obrony swojej Wiary (Oz 4 8 20)
Poza tym Duch Swięty kieruje ewangelizacyjną misJą Koserola prowadząc
swoje sługi (Oz 13,2, ł66--7) DZIękI Jego kierowructwu prerwsi chrzescijame
zdobyli wazne ośrodki, ktore odegrały w historu ważną rolę w kontynuacji miSJI
Koserola czyli w zwiastowaniu ewangelu wszelkiemu stworzeniu (Mk 16 15)
W czasie pierwszego misyjnego przedstęwzręcra
Kościoła to własrue Duch Swręty
odłączył Pawła I Bal nabę do służby I ordynował Ich do Jej wykonania (Oz 13,2)
Duch Swięry kierował także własciwym zarzqdzamem Koserola W miarę Jak
Koseroi rozwijał Się l przekraczał granice panstw kultur I rehgn powstawały
pytania, na ktore trzeba było znalezc odpowiedzi zgodne z Ptsmern Swięryrn I rm
loserą chrześcijanską
Naturalne ludzkie uprzedzenia groziły podziałem Ciała
Chrystusowego,
ale Duch Swręry uzdolnił Jakuba I apostołów do rozwrązarua
trudności I udzielerua mądrej rady (Oz 15,28-29)
Umożliwiło to Jeszcze szybszy
rozwój Kościoła l pozwoliło na zachowanie ducha JednOŚCI

Przez swoje stale prowadzenie Duch Swięry uzdalniał Pawła I rnnych do
udzielama zachęty pociechy nauki, ostrzezerua I zastosowania dyscypliny w KosCiele przez natchnione listy Paweł, na przykład, odpowiadał na konkretne pytania
dotyczące zachowania w zborze w Koryncie I dotyczące kwestii odpowredztalnoścr

Duch Swięty - mqdt Y
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społecznej (I Kor 740) Autor listu do Hebrajczyków
dyscypliny

W

Bóg prowadzi

ludzi wierzących

wyjasnia, że przez stosowanie
dojrzałości (Hbr 12,4 II)

do duchowej

dojrzewania Duch Swręty Jako wszechmądry

procesie

administrator wy-

posaza wierzących w dary, które są potrzebne Im do właściwego funkcjonowania
w śwrecte I Kościele Ciele Chrystusa
Por Rz 124-8, I Kor 12 \-28, Ef4,11-16
Paweł powiada
I i ozne sa sposoby dziulama lec::. len sam Bag klary sprawia
wszystko we wszystkich A li' każdym rozme przejawia SIę Duch ku wspolnemu
pożytkowi' (I Kor 12 6-7)
Duch Swięty zatem dostarcza Koserołowi

następującej

pomocy

ł Mocy do ewangehzacji
2 Mądroset

I odwagi

3 Odpowiednich
czegolnyrn
4 Ludzkiego

potrzebnej

do obrony Wiary

darow do słuzema calem u Crału Chrystusa

oraz Jego pasz

członkom

przywództwa,

5 WIZJI I natchnienia
nego

ktore kieruje

potrzebnego

pracą

do wypełnienia

Wielkiego Nakazu MIsYJ

która najlepiej
opisy sluzby Ducha (po prawej) z reakcją wierzących
OpISOWI (po lewej)
a Wierzący uswradarrueją sobie kornecznosc doUdziela mocy do zycia
tarcia z ewangelią do ruewrerzących
I starają Się
I slużby
2 Daje dary
to robie
b Wierzący w Kościele funkcjonują jako zjedno3 Daje WIZJę I kieruje

12 Polącz
odpowiada

czone ciało wykonując różne słuzby
c Wiei zący przezywają cłu zest w Duchu Swiętym
d Wreizący są uzdalniani do obrony ewangelu

e Wierzący korzystają z lad Ptsma Swiętego
dhtwy, gdy przezywają

I

4 Rozwiązuje problemy
5 Udziela mądrosen odwag:

mo

trudności albo muszą po-

dejmować decyzje
Czy WidZISZ teraz, jak bardzo musimy polegac na Duchu Swrętyrn W zyCIU
duchowym? On daje nam SIłę WIZJę skuteczność w służbie pomoc w chwih prob
zwycięstwo
I dojrzałoso Oddawaj czesc Bogu za Ducha Swiętego MiłUJ Jego
obecność w swoim tyCIU Pragnij wzrostu l roZWOJU bys stał Się takim człowrektem,
Jakim pragrue Clę widziec Duch Swręty Bądz zawsze świadomy tej Osoby, ktora
zamieszkała
pomnienia

W

tobie

Bądz wrazhwy

Niech każda mysi

na Jego głos Jego prosby Jego nagany

rozmowa

I

czyn ukazują, że

Wiesz, IZ

I

na-

On zajmuje
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miejsce przywódcy w twoim
prawdziwy sukces

żyCIU

Wtedy powiedzie

CI

Się duchowo

i

odmesiesz

Zanim rozpoczniesz lekcję S wypelruj sprawdzian do
1 w zeszycie ze sprawdzianami l wyslij arkusz
cdpowredzr do swojego Instruktora ICI

Cl.ęŚCI

Pytama kontrolne
PRAWDA-FAŁSZ
DZIWE, WpiSZF

Jeśli zdanie Jest PRA WDZIWE WpiSZP, jeśh NIEPRA W-

Cechy Bóstwa wrecznosc, wszechmoc, wszechobecnosc I wszechwIedzaodnoszą Się tez do Ducha Swrętego
2 Termin Pan uzywany przez apostola PawIa Jedynie na okresienie Bostwa,
uzywany Jest, gdy Jest mowa o Duchu Swiętym
3 Błogosławienstwo
Trójcy

apostolskie

I

formuła chrztu wskazują na równość osób

4 Z natury Duch ŚWięty Jest istotą nieosobową o cechach przypominających
Wiatr

5 Osobowe dzieła Imiona, związki, zaimki
ktore wyraznie wskazują na osobowość

I traktowarne

Jako osoby to fakry,

Ducha Swrętego

6 Pomeważ jestesmy ograniczeni a Duch Swtęty rueogramczony, me możemy
zrozumieć rstoty 1 dzrałarua Ducha ŚWiętego
7 Duch ŚWięty me ma do czyniema z grzesznymi ludzrru
8 Wierzący otrzymują szczególną pomoc Ducha przez Jego wstawienmctwo
za rnrru

Duch Święty - mądry zarządca
9

JOJ

PIOtrnauczał ze osobiste doświadczenie wierzącego Jest lepszym przewodw wierze l praktyce OIZ Słowo Boże

Olkiem

10 Główna rozruca między służbą Ducha Swiętego w Starym Testamencie
a w Nowym Testamencie polega na tym że Duch zamieszkuje w nowotes
tamentowych wierzących

II

Słuzba Ducha ogranicza Się do mesrema ewangelii ruewrerzącym
ewangelu przed władzami

I obrony

12 Duch Swięty Jest godnym zaufania adrmrustratorem w trudnych sytuacjach
13 Kiedy wierzący pozwala Duchowi Swręternu prowadzie go w zwycięstwie
nad grzeszną naturą, staje Się coraz bardziej podobny do Pana
14

Zycie w Duchu zaczyna Się gdy zostajemy wypełnieni Duchem

15

Kiedy wierzący przeżyje chrzest w Duchu Swrętyrn, to oznacza że osiągnął
JUż pełną dojrzałosc duchową

16 Chrzest w Duchu Swrętym Jest podstawą dalszego życia I wzrostu w Duchu
17

Duch Swręty został nam dany Jako gwarancja

Z)'C13

wiecznego

z Ojcem

18 Namaszczenie oliwą symbolizuje czystosc Ducha Swiętego
19 Chrzest w Duet u ŚWiętym porównany Jest w Piśmie ŚWiętym do strumieni
wody żywej
20

Duch Swręty mieszkający w człowieku wierzącymjest gwarancją, że wierzą
cy będzie zawsze ŚWięty I efektywny w pracy

Podwaliny prawdy

/02

Odpowiedzi na pytania nauczające
a4 Wrecznosc
b 3 Wszechobecnosć

c I Wszechmoc
d 2 Wszechwiedza

7 Odpowiedzi a, c I d są prawdziwe Odpowiedz b Jest meprawdzrwa
(ZWYCIęStwo nad Szatanem odniósł Chrystus przez swoją srmerc I zmartwychwstanie)
2 Odpowredzi a), c) I d) są dowodami na bóstwo Ducha Swiętego Odpowiedz b)
Ole Jest dowodem boskości
term m Pocieszycrel Jest okresleniem Jednej
z wielu funkcji Ducha Swrętego
8 Odpowiedź wlasna Powinna być podobna do poruzszej
a przez odrodzerue Duch Swięty wprowadza nas do Bożej rodzmy
b Daje nam moc do ŚWiadczenia
c Naucza nas
d Modli SIę do Ojca w naszym irmeruu (oręduje za nami)
e Jesh Mu na to pozwalamy, prowadzi nas do zwycięskiego
życia na wzor
Chrystusa
r Wytwarza owoc Ducha (charakter Chrystusowy), gdy poddajemy Mu swoje
zycre

3 a 2
b 3
c 4
d I
e 4

Duch Swięty działa na zrerru
Boska suwerennosc
Równość Osob Bóstwa
WIelość Osób Bóstwa przy stworzeniu
Równość Osób Bóstwa

9a wylanie

b chrzest

c napełnienia

4a 3 Wola
b I Intelekt
c 2 Wrażllwosć
10 Twoja odpowiedz moze być podobna do mOJeJ
Oglen Duch Swręty mnie oczyszcza
Gołębica
Duch Swięry łagodnie mme prowadzi
Oltwa Duch Swręry namaszcza rnrue do skutecznej słuzby
Dar - Duch ŚWięty Jest darem Ojca dla rnrne

Dl/ch Swięty - mqdi Y zarządca

l03

ZyHQ woda - napełnia mnie do przelewu, daje nu życie

Pteczęc Duch Swięry Jest gwarancją, ze znajdę SIę w Jego wiecznym krotestwre
Tchnienie wiatr Duch Święty daje mi (tchnął we rnrue) zycie wieczne
5 Ujawniają one, ze Duch Swręty wykonuje działarua, które moze wykonać tylko
Istota osobowa, , ktore 11Iemogą byc wykonane przez bezosobową srłę Dlatego
wskazują one na osabowosc Ducha Swiętego
II a l Stal)' Testarnent

d l Stal)' Testament

b 2 Nowy Testament

e 2 Nowy Testament

c 2 Nowy Testament

f I Stal)' Testament

6 Powmrenes zakreślić wszystkie oprocz c Bezosobowa siła I g Tolono Tych
termmew me mozna użyc na okreslenie Ducha Swiętego
12 a 3 Daje WIZJę
b 2 Daje dal)'
c l Udziela mocy

d 5 Udziela mądroset

I odwagi

e 4 Rozwiązuje problemy

ISTOTY PODDANE BOGU
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LEKCJJ.\ 5
ANIOlOWIE ARMIE CIEMNOŚCI
I ARMIE ŚWIATlOŚCI

Obudził mnie hałas strzelaruny
oddziały wrogich sobie amur toczyły walkę
mojego domu MOJa zona I rodzma zeszli do schronu w obawie przed

w poblizu

bombowcami,
ktore przelatywały
nad nami Widziałem
żywnosc ludnoser cywilnej Nienawrdzę wojny!

jak zolmerze

odbrerah

Co powinien zrobić mądry władca, gdy zaatakuje go rueprzyjactel? Jesh praw
dziwie zalezy mu na ludziach I na Ich zyCIU musi stawie OpOI meprzyjacrelowi
Wie bowiem, co by Się stalo gdyby meprzyjacrel zwycięzył!

W pewnym sensie tak sarno wygląda sytuacja w sferze duchowej Diaboliczne
duchowe siły Szatana starają SIę zmszczyc naszą obronę l zgładzie nas duchowo
Jesteśmy

bezpreczrn

tak długo, jak długo ufamy Bogu

Jego przeważające

chowe oferują nam pomoc w stawrantu oporu naszemu rueprzyjacrelowr
Konflikt

W

świecre

duchowy
CZęSCI

Jest zatem sytuacją,

I uczyhsmy

Teraz zwracamy

Się

Się do

o Bogu

w Jakiej znajdują
l

Jego suwerennym

podrmotów

Jego boskiego

siły du-

- diabłu

Się aruołcwie

władam u we wszech
władania,

arnołow

I lu-

dZI oraz zajmiemy Się problemem grzechu W najbliższych trzech lekcjach poznamy
me tylko przyczynę grzechu ale także Jego konsekwencje
dla wszystkich Bozych
poddanych
Kiedy będziemy
którymi dysponuje,
zastęp odkupionych

w czasie tej lekcji uczyć Się na temat Króla
modlę Się, byś lepiej Go docenił poznawszy,
do ostatecznego
ZWYCIęstwa'

I arnelskich

Sil,

że On prowadzi

Plan lekcji
Natura amolow
Cechy moralne

aniołów

LIczba an iolów
Organizacja

l

dztałame

3111010w

Cele lekcji
Po skonczemu

lekcji powrrnenes

unuec

•

Na podstawie Pisrna Swrętego oprsac naturę,
dzrałarue I cechy moralne amołow

•

Wyjaśruc

•

Podac biblijne dowody na to ze wszechmoc

•

pochodzenie

tateczne

zwycięstwo

Bardziej

doceruc

l

przymioty,

naturę Szatana oraz Jego złych atuołów

Bota gwar antuje wierzącemu

nad siłami zła

pomoc

liczbę, organizację,

I

usługrwanie

aruołow

os

108

Podwaltny prawdy

Czynności lekcyjne
l

Przeczytaj

2 Zapoznaj

Efó.Itl-f

S 2P2,1

Się z lekcją zgodnie

221 LISt Judy Będzie to podstawa
z procedurą

podaną

w lekcji

mniejszej

lekcji

I W treści lekcji

znajdziesz wiele odnosrukow do Brbln, ktore są pomocne w zrozumremu lekcji
Przeczytaj Je I odpowiedz na pytania nauczające
Porem udziel odpowiedzi na
pytania kontrolne

Słowa kluczowe
bunt
diaboliczny

przeznaczenie

ingerencja

rozumny
sfera

nadludzki
przedstawicrele
przeciwnik

uosabiac
utwierdzony
uwrelbrony

próba

Treść lekcji
NATURA ANIOŁOW

Autor LIStu do Hebrajczyków podaje następującą radę Goscmnosci me zapo
mmajcte przez mą bowiem ntektorzy me WIedząc o tym ant%w gOSCJll (Hbr 13 2)
W tym odnosmku do amołow widzrmy nieco z Ich natury są Oni bowiem me
zwykli Poruewaz są ruezwykh
otacza Ich aura tajemruczoset
Fakt ten przed
stawiany Jest zarówno w Starym Jak l w Nowym Testamencie

Nie możemy, czytając Pisrno Swręte, me stwierdzrc
aniołow

Czego mozemy

Się z Biblu dowredzrec

ze potwierdza ono rstruerue
o aniołach? Jakle Jest Ich pocho-

dzenie? Czym Się charakteryzują?
Odpowiedzi
na te pytania pomogą nam lepiej
zrozumieć cel działania antołów lich znaczerue w naszym zyCIU Zbadajmy niektóre
fakty przedstawione
W Btblu dotyczące
pochodzenia (początkow) I cech aniołów

Aniotowie

Ich

armie

ciemnoset

l

ar/me

109

swiatłosct

pochodzerue

Cel l Dokoncz l wybierz zdanta mowlące o pochodzeniu

I

cechach aniolow

Kun są aniolowie? Amolowre to okreslona klasa albo grupa Istot srworzon) ch, które są Bożymi posłancarru albo slugarru Inteligencją I siłą przewyższają
człowieka N lektorzy amolowre słuzą reahzacj I Bozego planu przez swoją swiętosc
I dobrowolne wykonywanie Bozej woh Inni amolowre którzy zbuntowali Się
przeciw Bogu, zostali w rezultacie tego na Wiekiod Niego odłączeni Ich wieczne
odłączenie od Boga Jeszcze bardziej podkresla szczegolną laskę Bozą okazaną
grzesznemu czlowrekowr, ktory otrzymał zbawierne przez Jezusa Chrystusa
Termm antotowte w orygmalnych Językach biblijnych znaczy dosłowme
pos/ancy Czasem slowo posłaniec okres la ludzi (kaplana- MI2,?) albo uzywane
Jest w sposob metaforyczny na okreslenie czynrukow nieosobowych (wiatr p" 1044) Poruewaz słowo to moze oznaczac rożne rzeczy, za kazdym razem
musimy zbadac kontekst, aby okreslic włascrwe znaczenie Jednak ogolnie rzecz
biorąc, gdy Biblia rnowi o arnotach, odnosi Się do pewnych duchowych I nadprzyrodzonych IStot ktore ukazane są Jako szczegolrn poslancy Boga
Kiedy pojawth SIę antołowte? Psalrrusta powiada ze razem z Ciałami niebiesktrm - sloncem, księżycem I gwiazdami - Bog stworzył antołów I zastępy
niebieskie (Ps 148,2-5) Jan pełno eJ przedstawia tworcze dzieło Chrystusa
Wszystko przez me powstało a bez mego me me powstało co powstało (J 1,3)
POnieważ Pismo Swręte wyraznie przypisuje istruerue wszystkie go Bogu, wiemy
ze amolowie są rstotanu stworzonymi Potwierdzają to poniższe fragmenty Biblii

I Dokoncz zdania
a W Kol I, I6 czytamy, że nasz Pan, Jezus Chrystus stworzył
(Łącznie z antołanu )
b W ITm 6, I3-16 czytamy że tylko Bog
wszystko (Łączme z amołarru )
Nie wiemy dokładrue kiedy aniołowie zostali stworzeni ponieważ Biblia tego
nam me ujawnia Wiemy że było to przed wydarzemami oprsanynu w IMaJ 3,
gdyz Wtym momencie Szatan, ktory Jest aniołem pojawia Się na scenie wydarzen
związanych z ludzrru Jak wszystkie rozumne (myślące) istoty stworzone, tak
I antcłowre mają ruesmrertelnosc, to znaczy, nigdy me przestaną istrueć (Lk 20,36)
2 Z tego, co mOWIBiblia na temat pochodzenia aruołow możemy wyciągnąć wruosek ze są oni
a) ruesrruertelnyrm Istotami, ktore zawsze Istniały

Podwaltny

1I0

b) ruesrruertelnyrm Istotami, ktore nigdy nie przestaną istmec
c) srruertelnyrm rstotarm podobnym: do człowieka ktore przewyzszaJą
I

prawdy

go siłą

mądrosetą

d) klasą Istot podobnych

do bóstwa

Ich cechy
poebodzenie
anrolow zwrocihsrny uwagę na fakt ze zostali Oni
Kiedy badamy Pismo Swięte znajdujemy Jeszcze mne cechy chaiakte-

Omawiając

stworzeni

rystyczne aruolow

Aniołowie są tstotatrm duchowymi W Hbr 1,14 czytamy
C:y me są om
wszyscy sluzebnynn duchami posianymi do pelmerna ..lu by glloli tych kIOI_Y
mają dostąpie zbawienia? O człowieku nie mozna powredziec ze Jest duchem
Jego natura Jest podwojna materialna (ciało) l ruematenalna (duch) Pomewaz
antolewre są duchami me posiadają ciał fizycznych Wynika to z Ef 6 12 'Gdyz
bOJtoczymy me z krwią l z etatem lec: ( ):::ezłymi duchami H okręgach ntebteskich
Werset len mówi o złych antolach ktoie wykonują dzieło Szatana
W Pisrrue Swiętym często znajdujemy przykłady objawrama SIę aruolow
w ludzkiej postaci (Sdz 6 11-24 J 20,12) Jednak te niezwykle pojawrema SIę me
oznaczają, ze materialne Ciało stanowi konieczną cechę Ich Istnienia
Obierają
one raczej ciała aby kornurukowac Się z Istotami ludzkmu Skor o aniolowre me
posiadają ciała nie doświadczają wzrostu star zerua Sl11lerCI
Aruołowre są Istotami osobowymi Posiadają podstawowe aspekty osobowo S
CI Intelekt UCZUCiaI wolę Pewne przykłady Intelektualnych zdolnoset amołow
uznawanych przez ludzi W Stałym Testamencie znajdujemy w 2' m 1420 W Lk
4 34 czytamy, ze zakres poznania nawet złych amolow jest większy od poznama
człowieka W ObJ 12,12 znajdujemy wskazówkę ze zh amołowre mają zdolność
wyrazama uczuc (wsctekłoscr I zlosci) Jezus mowt o bardzo pozytywnym wyrażanru uczuc przez ŚWIętych aniołów (radość) W Łk 15 10 Paweł pisze o zdolnosCI diabła do chwytanta ludzi w sidła I zmuszama do wykonywania Jego woli
(2Tm 226) Są to jedynie mektore przykłady Wielu b.bhjnych odnosrukow do
osobowej natury aruołow
AnIOłOWIe me posiadają płci NIe są klasyfikowam według plci chocraz nie
ktorzy noszą męskie Imiona (Gabrieli Mrchal) Biblia powiada, ze aruolowre ani
Się nie Lenią, ani nie wychodzą za mąz (Mt 22 30) Pomewaz amolowre Się nie
rozrnnazają, okres łamy Ich mianem klasy a me ras) Moze zauwazyles ze Pismo
Swięte W Starym Testamentcle mowi o aniołach jako o synach Bo::)ch, natomiast
me wsporruna rugdy o synach anielskich (patrz Jb I 6 2 1,387)

AI1lV/OH

fe

ar mte ciemnoset

Jak na to JUZ zwrocihsmy

f

at mte sw tatlovct

III

uwagę, amolowre posiadają nadludzką mtehgen

cJę Srwrerdzerue Jezusa nasuwa wniosek ze Ich wiedza jest rozległa "'Ao tym

dniu I godzone nikt me Wie am amolowte \V meble aru Syn tylko sam OjCIeC"
(Mt 24,36) Jednalich wiedza numo ze nadludzka, Jest ograniczona PIOtr pisząc
o przyszłej chwale stwierdza
A sq lo ':ec:y \V ksore sanu antołowie wetrzec
pragną
(I P I 12)
Dolładne badanie cech aruolow prowadzi do wniosku, ze najbardziej wyeks
ponowaną cechąjest Ich moc PIOtr zauważa ze aruołowie są silruejs: od ludzi (2P
2 II) Psalrrusta pisze ze antołowie są potęznt szlą, wykonujący słowa Jego
[Boga] (Ps 103,20) Paweł pisze o nich Jako o aniołach potęgi (2Tes I 7, BT)
W przypadku złych aniołów nad ktorytm będziemy Się zasranawrac pózniej
podkreslana jest Ich II/OC władca swrata (J 12 31) mocarz (Lk I I 21),
'moc crernnosc:" (Lk 22,)3
władca swrara CIemnOSCI" (Ef 6 12) 'potęga
rueprzyjacielska" (Łk lO,19) Szatan kusząc Jezusa pokazał mu wszystkie królestwa
SWlata I powiedz lal
Dam et colą wlod:ę l chwalę Ich poruewa: została mI
przekazana I daję ją. komu chcę (U 4,6)
7110WU

Mimo ze mądrosc I moc złych aruołow są nadludzkie, są jednak ograniczone
Pod koniec wtekow wystarczy jeden anioł do zwrązarua Szatana I wrzucenia go do

olchłam (ObJ 20,2 3) Ale zanim nastąpi chwila uwięzienia, Szatan 'Jego aruołowie
StOC7ąwalkę z archaniołem Michałem I Jego aniołami Szatan przegra wojnę
w okręgach mebreskich I zostanie wyrzucony (ObJ 12,7-9) Według Damela 10doili zy I zh atuołowie walczą ze sobą w sprawach ludzi l naradow AI1I archamol
Michał (Judy 9) ani Szatan (Jb I 2) me posiadają rueograruczonej mocy
Innym dowodem 118ograniczerue amołow Jest fakt ze me są luzechobecne
Szatan odpowiadając na pytanie Boga dotyczące Jego .l8Jęc rzekł . Wędrowalem
po ztemt t P' zenuerzotemjq wzdłuż I us_e' _ (Jb l 7 l P 5 8) Aniołowie Pana do
noszą "Obeszlismy ziemię (Za I II)

To przerrueszczame Sięz miejsca na miejsce

wymaga czasu I niekredy powoduje opozrnerua (Dn 10,5 12 14) Te ograniczenia
tłumaczą, dlaczego duchowe walki w ktore angażuje Się Bozy lud, trwają często

przez dłuzszy czas
I na koruec musimy zrozunuec

ze amolow te me są uwietbionyms

Iudzmt
W rnebianskun Jeruzalem Biblia odrozrua niezhczone rzesze antolow od du
chow ludzi sprawredltwych ktorży ossqgnęh doskanalasc" (Hbr 12,22-23) To
rozrózrneme Widoczne Jest tez w Hbr 2 16 Bo przectez ujmuje stę On me za
antołanu lecz ujmuje SIę =a potomstw em Abrahama

Podwaliny prffi1 dy

Jl2

WłaSCIWle człowiek Jest na krótko "ntewtele mniejszy od Istot niebieskich"
(Ps 8,5-j), BT), ale w przyszłości człowiek będzie od nich wyzszy (Hbr 2,7) Paweł
powiada "Czy me wtecte ze arnołow sadzie będziemy?
(I Kor 6,3) Przy
dokonywaniu
sądu CI, ktorzy są nlZSI albo mniej ważni nie osądzają tych, którzy
są od nich wyZSI

3 Określ, w Jakich trzech dziedzmach aniołowie są ograniczeni
4 Połącz cechy aruołow (po prawej)
a Nie rozmnażają

Się I

z odpowiednim

nie wzrastają w liczbę

opisem (po lewej)
1 Stworzeni

b Mogą znajdować SIę tylko w jednym miejscu
w Jednym czasie
c Są zdolni wykonywać wolę I cele swojego przy

2 Są IStotami duchowyrm
3 OsobOWI

wodcy
d Wiedzą

4 N re posiadają
5 Inteligentni

o sprawach

ludzi

płci

e Nie mają Ciała

6 MOCni

f Zaczęli rstruec w określonym momencie czasu
g Są wyraznie odrozmam w Pisnne Swięrym od

7 Nie wszechobecni
8 NIe są uwielbiony-

IStOt ludzkich
h Posradają intelekt,

mi ludzrru
uczucia

ł

wolę

CHARAKTER MORALNY ANIOLOW
Aniołowie zostali stworzeni

Jako

ŚWięCI

Cel2 Wybierz prawdziwe zdania okreslajqce moralny chat akter aruolow 2, ob (o
w oparciu o Biblię
Na poprzednich

stronach

W naszym studium w tej
Jako ŚWięCI, ale niektórzy

konsekwencje

mówiliśmy

CZęŚCI

o świętych

aniołach

I o złych aniołach

wykazemy, ze wszyscy aniołowie

odpadli

zostali stworzeni
od SWlętOSCI a Ich upadek miał daleko Idące

dla wszechświata

Bibha mowi bardzo niewiele o pierwotnym stanie aruołow Czytamy Jednak,
że pod koniec swojego aktu stworzenia "spojrzał Bog na wszystko co stworzył
a była /0 bardzo dobre" {l Moj 1,31) Obejmuje to także doskonalosc I swrętosc
aniołów podczas Ich stworzenia
A Jednak PISmo Swięte pisze o Ich tragicznym
upadku Zastanówmy Się nad zdolnosetą aniołów do czyruerua dobra I zła, atakze
Ich zdolności rozpoznania I podporządkowania Się normom wlascrwego postę
powanta

A11l0/0Wle

-

5 Przeczytaj

at J1l1e Clem110SCl
podane

fragmenty

a J 8,44

Jednym

z grzechów

b 2P 2,4

Bog me oszczędził

c Judy 6 Niektorzy
A zamiast tego
d

l

armte

j

PISma Swrętego
ktory spowodował

aruołow,

UJ

WWl/OSCl

I dokoncz

zdarua

upadek

Szatana

było

gdy CI

aniołowie nie trzymali Się

ITm 3,6 Jednym z głównych

powodow

upadku diabla był grzech

Aniołowie dokonali wyboru
Jak stwierdziliśmy, aruolowre zostali stworzeni Jako doskonali Na początku
Ich UCZUCia,rrułosć były skierowane do Stworcy I pragnęli wykonywać Jego wolę

Chociaż BIblia nie podaje nam szczegołow, wierzyrny, ze na tym etapie antcłowre
mogh zgrzeszyć lub me WIdOCZnie zdawali sobre sprawę ze swojej pOZYCJII relacji
ze Stwórcą MUSieli takze wiedzrec, ze Ich posłuszenstwo albo meposłuszenstwo
zadecyduje

o Ich przyszłym

losie

arnołowre mogli wybrac posłuszenstwo
Bogu lub grzech, nie byli
wolę Bozą I zatrzymać swoją pOZYCJę Ich wybór był calkOWICie dobrowolny NIestety nie znamy szczegolów wydarzen które Wiązały SIę
z uagedrą upadku CZęŚCIaniołów Jednak Paweł w natchrnernu Bozym wskazuje,
Choclaz

zmuszem wykonywać

że upadek

diabła spowodowany

był pychą (ITm

3,6)

Niektore fragmenty PISma Swrętego ktore odnoszą Się głowrue do ziemskich
królów zdają SI; także wskazywac na Szatana Na przykład w Ez 28 12-19 mowa
jevt o upadku króla Tyru który był nadmiernie dumny ze swojej prękności
Pycha
umemożhwtła
mu właściwe postępowanie
I wiaścrwe
rozsądzenie
Także kroi Babilonu,

według

Iz 1412

I), został skazany

na zatracerne

z po

wodu nadmiernej pychy I ambtcji
Bez względu Jednak na to czy przykłady te
symbolizują upadek Szatana czy nie wierny na pewno, ze częsc zastępów anielskich aktem woli postanowiła me zachowywac dłuzej swojej godności sług Bozych
I OpUSCIĆswoje mieszkanie

(Judy 6, BT)

Wydaje Się, ze to samo nastawie me ktore spowodowało grzech diabła, udzreh
ło Się Większej hczbie aniołów Odnośnik do tego wydarzenia może znajdowac Się
w ObJ 12,4, gdzie czytamy, ze Jedna trzecia aniołów przyłączyła Się do Szatana
w buncie przeciw Bogu Wiemy na pewno, ze Szatan jest mistrzem W duchm-rym
zwodzemu

(J 8,44)

Szatan I 111mamołowie,

ktorzy Się zbuntowali,

wybrali

raczej
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I swoj Interes zamiast Boga l Jego sprawy
Rezultatem była katastrofa,
nastąpił sąd Bog bowiem me oszczędni amołow ktorży zgrzeszyli" (2P 2,4)

siebie

Zbawienie, zaplanowane dla zaspokojenia duchowych potrzeb człowieka, nie
Jest dostępne dla upadłych amołow ZIi amołowre żyją nadal w królestwie 'Złego"
(Mt 6,13, 13,9, IJ 5,18-19) Ich ciągłe rstrnerue o ktorym będziemy mówić
w następnej

CZęSCI,

stanowi dla nas stałe ostrzeżenie

przed odrzuceniem

Boga

albo pogardzernem darem laski Jaki nam oferuje Bóg
Częsc atuołów zgrzeszyła, została osądzona I stała Się "amołarru diabła" (Mt
25,4 I) Inni nie zgrzeszyli pozostali przy OJcu jako swtęct aniolow te (Mk 8 38)
PISmo ŚWięte me wskazuje na żaden inny bunt I sąd nad amolanu Wygląda na to,
że aruołowre są stali w swojej decyzji to znaczy CI,którzy postanowili wykonywać
wolę Ojca, są odtąd na zawsze SWlęCI,a CI ktorży wybrali swoj własny interes, są
odtąd na zawsze zh
Swsęcs aniołowie to CI, którzy postanowih zachowac swoją więz z Bogiem,
trwać przed Ojcem Wmeble (Mt 18, IO) I wykonywac jego wolę (Mt 6, IO) Uwazam
są za arnołow swiatlosci (Szatan probuje przybrerac Ich postac - 2Kor I 1,14)

6 Okresl, czy poruzsze zdania są wyraznie przedstawione
przez kontekst albo język symboliczny, czy też w ogole
w Bibln
a Diabeł upadl z powodu swojej zarozurrualości
I pychy
b Aniołowie zostali stworzeni Jako doskonali
c jedna trzeera aruołów postanowiła pÓJŚćza Sza-

tanem
d Wszyscy upadli aniołowie będą rmeh szansę
upamiętania

e Wszyscy amołowre dokonali dobrowolnego wyboru między posłuszenstwem a grzechem
r Bog ogłosił natychmiastowy sąd nad aruołamr,
którzy zgrzeszyli
g Wszyscy aniołowie są utwierdzeni W swojej de
CYZjl,czy to grzechu, czy to posłuszenstwa Bogu
h Szatan uwazany Jest za anioła swratłosci
I jak SWlęCIaniołowie wykonują wolę Bozą, lak
zII aniołowie wykonują wolę Szatana
j Szatan był zły od momentu stworzenia

w Biblii, imphkowane
me mają potwierdzenia

Wyrazne stwierdzenie
2 Implikacja
3 N re znajduje pot
wrerdzenia w BIblII

Antolowte

armie ciemnoset

I

armie swtatlosct
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LICZBA ANIOŁOW
Cel S Wybser: zdanu
hczby arnoiow

ktore najlepiej podsumowuje biblijną naukę dotyczącą

Zanim przyjrzymy Siębhzej orgamzacji I czynnościom swiętych I złych aniołow,
odnajdzmy w Btblu ilu Jest amcłow Chociaz Biblia nie podaje dokładrne liczby
aniołów, Wiem}. ze Jest Ich bardzo Wielu Pomzsze fragrnentv Bibln swradczą
o Wielkiej rlosci anrolow

I Kiedy Elrzeusz IJego sluga zostali otoczeni przez potęzną armię aramejską
w Dotarue, Bog posłał Jeszcze Większy zastęp aruołow by strzegli Jego sług
(2KrI6,14 17)
2 Według slow psalrmsty , Wo:y Bo:e niezliczone

mnostwo tySięcy' (Ps 68, 18)

3 W widzemu proroczym Daniel oglądal Sędziwego (Boga) zasiadającego na
trorue Daniel tak to opisuje
Tystqc tysięcy sluzylo mu a dztesięc tysięcy ra=y
dzsestęc tysięcy SlO/Oprzed mm (Dn 7 10)
4 Autor Listu do Hebrajczyków

przypomina czytelnikom o WIelkim przywrleju

przychodzenia do Z)'\vego Boga W ktorego obecności stoją 'rnezhczone rzesze

antolow" (Hbr 12,22)
5 I wreszcie Bóg dal JanOWI, umilowanemu UCZniOWI,majestatyczną WIZJę
mebianskiego dworu Jan pisze A gdy spal' zatem usłyszałem głos Wielu aruolow
wokoło tronu () a liczba Ich wynostła krocie tyJlęCy t tystqce tysięcy' (ObJ 5,11)
Na podstawie rych dowodów widzimy ze liczba zastępowanieiskich
lub
amolow Jest olbrzymia Dodatkowo wiemy ze rstrueją także legiony
Szatana a Ich liczba Jest rówruez Wielka (ObJ 127-12)
świętych

7 Czego Biblia naucza na temat hczby aruołow?

a) O Wiele więcej aruołow upadla mz pozostało lojalnymi Bogu
b) Istnieją ruezhczone rzesze aruołow, dobrych I złych
c) WIelu amołow służy Bogu, niewielu złych słuzy szatanowi
d) Rzesza aniołów CIągle maleje
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ORGANIZACJA I DZIAŁALNOSC ANIOŁOW
Dowody na Ich zorganizowanie
Cel4

Wybierz zdania ktore przedstawrają dowody na zorgamzowaną dziatal
no~c S'U tętych antoław

Mamy wiele biblijnych dowodów na rstrnerne skutecznej orgamzacji wśród
511duchowych, ktore zajmują Się wykonywarnem okres lanych zadan Oto niektóre
z nich

l I Kr122, 19 PIOlOk Micheasz ujawnia Istnienie organizacji wśrod aniołów
Widztalem Pana stedzqcego na .HVOfm u onte a caly zastęp nrebseski stal przy
mm po jego prawicy I po lew rcy Bag zasiada na tronie, a zastępy arnelskie otaczają Go
2 Mt 26,53 Jezus wypowiedział takle slowa do Protra
ery myslssz ze l7Ie
mag/bym prosie Ojca mego a On wystawiłby mI teraz więcej m: dwanascie
legtonow antołow? Sugeruje to Istnienie organizacji podobnej do rzymskiej armil
Sugeruje to również, ze aniołowie zawsze są w pogotowiu gotowi wykonywać po
lecenia mebranskiego Ojca

3 Łk 2,8 14 Do amelsktego

posłanca

ktory ukazał Się pasterzom

I przyniósł

Im wiesc o narodzeniu Jezusa przyłączyło
Się 'mnostwo wojsk amelskrch
Wspólnie anioł I specjalny chór amelski wzruevh hymn chwały Bogu Anioł I chor
anielski musieli wykonać wolę Ojca I powierzone Im zadanie

4 ObJ 19 10-14 Takze wizja Jana tri urnfującej arm II atuołów przy powtornym
przyjściu Pana ujawnia precyzJę porządek organizację, autorytet I cel "I sz/y za
mm WOjska ntebteskte na białych komach przyobleczone w C=)5t) biały bIsIO,
Zwróciłeś na pewno uwagę na to ze cytowane fragmenty dotyczą orgaruzacji
swręrych aniołow W dalszej CZęŚCIlekcji dowiemy Się ze takze zh antcłowre są
zorganizowani

Co więcej, zorgamzowaru

są po to by stawrac opar Bogu

Zorgamzowana

dziatalnosc swtetych ansolew

Pomewaz rozpatrujemy dwie odrębne grupy aniołów świętych I złych, przy)
rzymy Się najpierw działam U swiętych arucłow Kiedy poznamy, jaką wykonują
pracę, lepiej zrozumiemy organizację, która pomaga Im wykonywać zadania
Arnotowie oddają czesc Bogu Wsrod obrazow aruołow przedstawionych
Pisrme Swrętyrn, znajdujemy grupę arnołów stających W BozeJ obecnoser. oddającą Mu czesć (Ps 103,20, 148,2, Iz 6,1-7) Wznoszą oni glos W potężnych
W

Antołowte

armie ciemnoset

l ((1

mte swtatłosct

II7

hymnach chwały ponieważ On jest godzien chwały swojego stworzenia, aniołowie uwielbrają Boga za to kim Jest za to co dal I za środki Jakle przedsięwzrął,
aby zapewnie odkupienie (Por ObJ 5 9-12 z 5,13-14)
SWlęCI amolowre radują Się potęznyrru dztełarm rworczymi Boga w przyrodzie
(Jb 38 7) I pięknym cudem Jakiego dokonuje przemieniając grzeszników I wprowadzając 'ch do swojej rodźmy (Lk 15 10) Niebo ukazywane Jest jako wspaniała
świątyrua w której aruolowre występująjako
swięte zgromadzenie
Tam uwielbrają
I chwalą Boga, trwając W Jego obecnoser (Mt 18, I O)
Antolowte są słuzebnymt duchami Atuołowie me tylko uwielbrają Boga I radują
Się Jego istotą oraz dztelarm, ale takze wypełniają Jego wolę (Ps 103,20) Jako
dUIhy sluzebne anicłowre posyłam Są, by słuzvc tym ktorzy odziedzrczą zbawreme (Hbi 1,14) Iwrócmy uwagę na to, Jak wykonywa h tę arnelską posługę w Starym
I Nowym Testamencie

Paweł będąc więzmem w bardzo niebezpiecznej sytuacji doznał pociechy
od anioła (Dz 27,23-24)
2

Filip został

3 Kornehusz
4 PIOtr został

pokierowany
W

w swoJeJ słuzłne przez anioła (Oz 8 26)

swoich poszukiwaniach Bogaznalazl pomoc anioła (Dz 10,3-7)
cudowny sposób UHa/mony przez anioła (Dz 127-10)

W

) Jezus przynąjmruej dwa razy był posilany przez am%w (Mt4, I I Lk 22 43)
6 Elizeusz został uchroniony przed potęgą ann
tych aruołow (2KrI 6,8-23)

II syryjskiej

przez zastęp swię-

7 Dawid po ucieczce od Abimelecha (I Sm 2 I 10-22 I) uznał ze był
I uwolniony
przez amołow (panz Ps 348)
Antolow te wykonują

Sil zezony

Wykonując Bożą wolę amołowre sprawują

wyrok sqdowv

talie sąd karząc Bozych rueprzyjacroł

Jeden z takich przykł idow znajdujemy

w 2KrI 19 35

ze wyszedł amoł Panskt t pozbawi!

I stolo

w oborte asyryjskim

SIę

lej samej nocy

sto ostemdztesiqt

pięc tYMęCY

Takze w Dz 1223

W lej same] chwili pOI azsł go arnot Panskr za lo ze me oddal
polem stoczony przez robactwo
Wiele mnych fragmentow

::yClG

czytamy

chwały

Bogu

wyzional ducha
Prsrna SWlętego wskazuje

na dzrałalnosć arnolow

jako wykonawców
Bożej opatrznoset wykonawcow
Jego sądu w przeszloser
i w przyszloset oraz jako specjalne siły towarzyszące Panu przy Jego powtórnym
przyjściu

Podwaliny prawdy

1I8
8 W Jakle z podanych

ruzej czynnoset angażują Się SWlęCI aniołowie?
a) Uwielbtają I oddają czesc Bogu oraz wykonują Jego wolę
I
na zrerru Jako duchy służebne

b) Slużą odkupionym

c) Przekonują ludzi o grzechu I prowadzą Ich do upamiętam a
d) Ochraniają, uwalniają, kierują, zachęcają I posilają lud Bozy
e) Działająjako
wykonawcy Bozego sądu karzą' Jego meprzyjacroł

Ansotowre zdoją SIę mtec wpływ na sprawy narodow Dn 10,13 l 20 objawia,
ze nad narodami panują złe księstwa I ze sprZeCIWI3Ją Się Im SWlęCI anrolowie Na
podstawie tych wzrmanek oraz Dn 10,21-11,1
wyciągamy wniosek ze amorom
powierzono sprawy narodow Porównując Daniela z Ef I 21 6 12 I Kol 1,16 2,15
widzimy, ze w okręgach ruebreskrch crągle trwa walka Walka ta Jest imcjowana

przez

Siły

zła, które starają

Się

opanowac rnyshi serca ludzi, a w efekcie Ich wieczną

duszę

Czasem wygląda na to, ze konflikt Jest tak zazarty, IZ angazuje Się w mego
archantol
Michał, ktory nazwany Jest archaniołem
Jest pr::ywadcą swiętych
amołów (Judy 9) MÓWI SIę o mm takze Jako o kSIęCIU narodu Izraelskiego,

a Jego

polegac na zabezpieczeruu I zapewrueruu powodzema narodowi
(Dn 10,13 21, ; I l) Podmesie on swój głos w uwrelbrernu, gdy rozpoczną SIę
zadanie zdaje
ostatnie

Się

wydarzenia

przyjsera

Panskiego

(l Tes 4 16)

W Prsmię Swiętyrn wspomniane są tylko dwa rrmona amolow archanioł
MIchali Gabriel, który ukazany Jest Jako specjalny poslamec (Dn 8 16 9,21, Lk
1,1926)

Bogu służy takze WIele me wyrrueruonych

BIbIJa podaje

ZImlema

posłancow

te ~pewne wzmianki na temat innych klas am%w

Cheruby(IMoJ

3,24 2KJI19
15, Ez 10 1-22,28,14
16) Cheruby są strażrnkarru tronu Bozego Strzegły także wstępu do ogrodu Eden

2 Serafy (lz6 2 6) Serafy zdają Się byc hderarm uwielbtama Boga Ich główną
troskąjest SWlętOSC I czystosc odkupionych
aby byli zdolni do właściwego

uwielbrema

I

słuzby

3 Strozowie (Dn 4, 14) Są wyznaczeni
Wierrue wykonują swoje obowiązki
noszących Bozą wiesć ludziom

do nadzorowania
specjalnych działan
I w tym kontekserę WIdZImy Ich przy-

4 Postacs (ObJ 4,6-9

6,1-7, 15 7) Te aruelskie istoty zdają SIę rózmć od serafow, cherubów I zwykłych amołow UWIelbiają Boga, wykonują Jego sądy
I znajdują SIę wokoło tronu

Wszyscy
wolę względem

arnołowre
Bożego ludu

SWlęCI

sluzą Bogu Zawsze gotowi są wvkonywac Jego

Aniołowie

armte ctemnosct

9 Połącz kazdą nazwę lub klasyfikację
a Szczególru posłancy,
zorowarue

(po prawej)

których zadaniemjest

specjalnych

JJ9

t armie swWI!OSCI

zJeJ opisem

(po lewej)

I MIchał

nad

zadan

2 Gabnel

b Specjalny

3 SWlęCI antołowie

l

anielski posłaniec
Aruołowre strzegący Bożego tronu
II Znajdują Się przy tronie I wykonują

4 Cheruby
5 Sera fy

mektore

6 Stróżowie
7 Postaci

Boże sądy
Ogólna klasa tych którzy oglądają Boze obhcze,
uwielbrają Boga' stoją gorowi na Jego rozkazy

I

Anielskie

istoty przejęte

szczegolme

przed Bozym obliczem

I

własciwyrn

swrętością
uwrelbre

niem

g Ksiązę narodu izraelskiego

Zakres

dzralama

aniołów

Zanim zakonczymy temat działarua swięrych arnołow, powmmsrny wyrrueruc
kilka wruoskow, ktore nasuwają SIę ze studicwarua Biblu a dotyczą zakresu albo
zasięgu Ich działama
Po pierwsze, ŚWięCI antcłowre wypelruają Boze opatrznoserowe
zarządzenia
w sprawach ludzi I Koserola W Hbr 1,7 czytamy
Antołow swych czym On WI
chramt a sługi swoje plonuemanu ogma (patrz także Ps 1044) lnnyrru słowy
Bóg używa aruołow jako swoich poslancow nie w zwyczajnych działamach lecz
w chwrh szczególnego przejawu mocy związanego L BOLym prawem (5MoJ 33 2
Od 53, Ga 3, 19 I Hbr 2 2) Ingesencja albo zaangażowanie aruołow w zwyczajny
bieg spraw

ludzkich

zdaje Się byc czyms rzadkim

I

WYjątkowym

mgerują na podstawie własnej decyzji, ale tylko na rozkaz Bozy
pomiędzy Bogiem a Jego ludem
Po drugie,

moc arnolow,

Aniołowie

Ole

Nigdy nie stają

ktora zalezy od Boga I od Niego pochodzi,

zdaje Się

byc uzywana zgodnie z prawami swrata duchowego I naturalnego W przecrwiensrwre do Boga amołowie nie mogą tworzyc I dzrałac bez czyjegos autorytetu
(Boga), badac motywy ludzkie albo zrrueruac prawa natury
wpływać

na umysł człowieka

Jest lo bowiem

domena

Nie mogą bezpośrednio

dzrałama

Ducha Swrętego

Oznacza to, ze aruołowre działają w pewnych ramach
Po trzecie, Pismo Swręte wskazuje
I

towarzyszy

waznym

punktom

ze ukazanie

zwrotnym

objawrema

SIę

arnołow zwykle poprzedza
Bożego

planu

Na przykład
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widzimy aktywnosc

atuołów w następujących

wydarzeniach

- przy stworzeniu (Jb 38,7)
- przy nadaniu Zakonu (Ga 3,19)
- przed

I

w chwilt narodzerua

Chrystusa (Lk I II 26,2

- podczas kuszenia Jezusa na pustym
- podczas zmartwychwstan-a

I

w Getsemane

13)

(Mt 4, II, Lk 22,43)

(Mt 28 2)

- podczas wmebowstąpiema (Dz l, I 0-11)
- podczas wydarzen związanych z powtomym przyjsetem Chrystusa (patrz
odnosrukow do dzialan aruołow W księdze Objawrema I Mt 25,31)
10 Zakresl literę przed wlascrwym okresleniem
a Posredruczą
b Wykonują

WIele

działarua swrętych aniołów

między Bogiem a Jego ludem
zarządzerua

c Okazali szczególną

Bożej opatrznoset

moc w chwrh nadam a Zakonu

d Byli obecni przy stworzeniu
e Są narzędziami w wywieraruu

r

Odpowredzralrn

wpływu na umysł ludzki

są za bezposredme

kuszenie ludzi

g Zaangażowaru

są szczegolme w ważne punkty zwrotne w Bozym pianie zbawienia

h Uniewazmają

prawa swrata duchowego

Zorgamzowana
Cel 5

I

naturalnego

działalność złych amołów

Wybierz zdanra ktore okrestają duałalnosc
tch pr żywodcy

I

przeznaczerue złych aruotow

l

Bibha objawia, ze Sag ma swoj tron I sługi, tak samo objawia, że w krolestwre
diabeł ma swoją organizację Jak ktos słuszrue zauwazył, Szatan "rnałpuje" kopiuje Boga Szatan posiada tron (ObJ 2,13) W Pism re Swrętym okres lany
jest jako "książę tego swrata" (J 14,30, 16 II) I 'władca który rządzi W powretrzu' (Ef2 2) Jest glową organizacji zla Biblra naucza, ze ma on swoich amolow
(Mt 25,41), którzy sprzeciwiają Się Bogu (ObJ 12,7 9)
ClemnOSCI

Dalsze dowody na tstnieme zorgamzowanego zla znajdujemy W hstach Pawła
W Kol 1,16 Paweł pisze o "tronach panowaniach, nadzrernskrch wladzach I zwierz
chnościach'
W Ef6 12 wspomina o "nadzremskrch wladzach, zwrerzchnościach,
władcach tego świata CiemnOŚCI I złych duchach w okręgach mebieskich'
Są to te

Antołowie

armte ciemnoset

same "władze I zwierzchnoset
W kazdym z tych fragmentow
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armie swiattoscs

" ktore Chrystus zwycięzył na krzyzu (Kol 2,15)
znajdujemy dowody na zorganizowanie
sił zła we-

dług rangi opartej o zasięg władzy

Zorganizowane

zło znajduje

Się w stanie buntu

przeciw Panu Jezusowi Chrysrusowi
a rozne elementy sił Szatana sprzeciwrają Się
Bogu I Jego ludowi Wiele dowiadujemy
Się o złych aniołach przyglądając
Się Ich
przywodcy

ich przywodca

lh aniołowie sprzeciwrają Się Bogu I srarają SIę przeszkodzie w wykonywaniu
Jego woli Widzimy to na podstawie ImIOn nadawanych Ich przywodcy
1 Szatan oznacza przectw mka Jest on głownie Bozym przecrwmkiern
takze przecrwmkrern człowieka (Za 3 I Mt 13 39 I P 5 8)

Jest

2 Drabet ouucz» potwarcę (tego kto wysuwa fałszywe oskarzerna)
Oskar
ża Boga przed czlowrekrem (IMoJ 31-4)
I człowieka
przed Bogiem (Jb 1,9 16,
ObJ 12 10)
3 Porueważ

kusi człowieka do grzechu nazywany Jest kusicielem Jego me

toda polega na podsuwaniu
logicznego uzasadruerua
n) ch korzyset grzechu (Mt 4,5, I Tes 3,5)

grzechu, lak

rowruez

złud-

Pomewaz Szatan Jest ograniczony I nie posiada wszelkiej mocy, niejest wszech
wiedzący aru wszechobecny, korzysta z roznych sposobow, aby Się sprzeciwrac
Bogu Oczywiścre Ole moze bezposredrno zaatakowac Boga, dlatego atakuje czło
wieka koronę Bożego stworzenia na rozne sposoby
- kłamie (J 8,44, 2KOr
- kUSI (Mt 4, I)
kradrue (Mt 13 19)

II 3)

- dręczy (2Kor 127)
przeszkadza
(I Tes 2,18)
przesiewa (oddziela) (Lk 22,31)
- persemfikuje
Się (przybiera czyjąs postac),
- oskarza (ObJ 12, I O)
- nęka chorobą (Lk 13,16)

aby zwodzie

(2Kor

11,14)

- bierze w posiadanie (J 13 27)
zabija I pochłania (J 8,44 l P 5 8)
Szatan Jak wrdzirny, sprawuje władzę nad WIeloma mnyrru złymi anrolarnr,
które przyłączyły Się do mego prawdopodobnie
w chwili, gdy zbuntował Się przeciw
Bogu Wygląda na to, ze pozwolono mu zachowac władzę, Jaką otrzymał w chwih
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stworzenia Zh aniołowie, ktorzy postanowih pojsc za mm, zamiast zachowac swoją
władzy I wyznaczone przez Boga rrueszkame (ludy 6) oraz pozostać posłuszni swojemu Stworzyctelowt
są utwierdzeni w swoun buncie Całkowicre oddali

pozycję

Się swojemu przywódcy
który Ich oszukał
osiągnął swój megodziwy cel
II Połącz

określenie

(po prawej)

a teraz dobrowolnie

usługują

z opisem (po lewej)

a Obiekt ataków d ia bła Jego sposob wywręran ra zemsty na Bogu
b Jeden ze wspołpracownrków

I Szatan
2 Diabeł

d rabła w bitwie skiero-

3 Kusicrel

wanej przeciw Bogu

4 Człowiek
5 Zły aruoł

c Przeciwnik, ktos kto występuje przeciwko
d Nazwa nadawana komuś kto naklama mnych do

e

mu, aby

grzechu
Porwaica

Ich dzrałarne
Zh atuołowie występują

przeciw Bogu

Jego ludowi I Jego planom Jako wal-

cząca częsc szatanskiego
krolestwa ciemnoser (Mt 25,41
Istnieją proby rozrożrnerua złych amołow od demonów,
dowodów

Ef6,12
ObJ 127-12)
me znajdujemy Jednak

na to, że me Jest to ta sama kategoria Istot

Aruołowre

starają

Się oddzrehć

Bozy lud od Boga (Rz 8 38)

Stawrają

opór

świętym aniołom (Dn 1012-11

I) dręczą ludzi fizycznymi I umysłowymi chorobami (Mt 9,33, 12,22 Mk 5 l 16, L~ 9,37--42)
rozpowszechniają
fałszywą
naukę (2Tes 2,1-12,
ITym 4,1), a takze zamieszkują
ludzi a nawet zwierzęta
(Mt4,24
Mk5,8-14
Lk8,2,Dz8,7,
16,16)
Czasami Bóg wykorzystuje złe anioły, wbrew Im samym
celu ukararua bezboznych (Ps 78,49,
dobrych (Jb I I 2 I Kor 5,5)

do wykonania

l Krl 22 23) oraz napommerua

Jego

I dyscypliny

Ich los

Zli arnotowre stanowią przykład
Następujące fragmenty Brblu opisują
- Demony,

tego, co stanie Się z

które opętały dwóch mężczyzn

tu przed czasem dręczyc nas'

ludzrm memoralnyrru

Ich los
(Mt 8 29)

krzyczały

do Jezusa

Przyszedles

Antołowte

arnue ciemnoset
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- Jezus mowił o ogniu H tecznym zgotowanym diabłu I Jego arnotom
(Mt 25,41)
- Paweł pisze A wtedy objawi 51ę ow ruegodztwtec ktorego Pan Jezus zabije
tchntemem list swoich l zruw eczy blaskiem przyjseta swego (2Tes 2 8)
Jakub pisze Demony [ [wser-q I drzą (Jk 2,19)
- Jan pisze
Zstąpił do lt as drabet pałający wielkim gmelł em bo wie IZ cza
Sil mo niewiele
(ObJ 12,12)
I wreszcie Jan pisze
I będą dręciem druem I nocą 110 wieki li tekow
(ObJ 20, I O)
12 Przeczytaj podane mzej fragmenty Brblu
a

I

dokoncz zdania

2P 2,4 Bóg bow rem me oszczędzi! amolow którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy
Ich do
umiesen Ich w
, aby by" zacho
waru na

b Judy 6, BT I antołów tych ktorży nie zachowali swojej godnoset ale opuscih
własne mieszkania, spętanych wiekurstyrm WIęzami zatrzymał w
na
c Ps 7849 Wykonując sWOJsąd Bog uzył grupy
d Mt 8,16 Mk 9,25-26 Ludzie bywają

przez złe duchy

e Lk 13,10-16 Z!educhymogą
f ObJ 12,7-12 Ef6 12 Miejscem działarua Szatana
Jak I
Z naszego studium dzialarua
wrnoskr

1

i złych

amołow Jest zarówno

losu złych arnołow możemy wyciągnąc ważne

l Nie mozemy pozwohc sobie na rneznajomosc metod diabła 1 pozwohc mu
na zwodzenie nas (2Kor 2, II) Nie mozemy mu pozwolic na znalezieme do nas
przystępu (Ef 4,17) Powmrusmy natorruast być gotowi dać mu odpór korzystając
z całej zbroi Bozej (Jk 4,7, Ef6 10-18)
2 Nie powinniśmy lekceważyć diabła (Judy 8-9) am me doceniać stopnia. do
jakiego Jest on oddany mszczeniu życia duchowego ludzi WIerzących Z drugiej
strony me powmrusrny zapominać, ze Jezus pokonał Szalana na krzyżu (Hbr 2, 14)
I że wiarą żyjemy na bazie tego zwycięstwa I
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3 Moc Szatana
Boze przyzwolenie

I złych aruołow Jest ograniczona w czasie l w zasięgu przez
Zh aruołowre l Szatan me są wszechmocni, wszechwiedzący

ani wszechobecni
4 Nie powinniśmy przypisywać kazdej choroby I naturalnych katastrof diabłu
aniołom chyba ze zostało to wyraznie objawione Ich moc czynienia złajest
rzeczywista, lecz ograniczona
I Jego

5 Chociaż zII aruołowre występują przeciwko Bogu, Bog zmusza Ich do wykonywama swojej woli Mimo ze Bog wykorzystuje Ich zle zamiary do wykonania
SWOIchcelow w oznaczonym czasie wykona nad nimi swoj wyrok l ukarze Ich

6 Moc złych duchow nad czlowrekiem nie Jest niezależna od woli człowieka
Zle duchy nie mogą okazywać swojej mocy bez uprzedniej zgody człowieka
Oznacza to, że wierzący może przecrwstawrć
Się Ich mocy przez modlitwę I wiarę
w Boga' W Bożym Slowre znajdujemy taką pewną obietnicę
Wy z Bogajestescte
dzrect l wy Ich [złe duchy] przezwyctęzyhscte gdyz Ten klary JeM w was większy
test anneis len ktory Jest na swrec.e" (l J 4,4)
13 Zakresl literę poprzedzającą kazde PRA WDZłWE zdanie
a W Imionach nadawanych Szatanowi wrdzimy Jego zamiary
b Porncwaz Szatan nie moze zaatakowac

Boga bezposredruo, atakuje człowieka

aby sprzeciwrac Się Bogu

c Diabeł zastal stworzony Jako przywodca złych aniołów, które zbuntowały Się
przeciw Bogu
d Zh amolowie zostali stworzeni złymi przez Boga
e Zh arnotowre nie są niczym ograniczeru

I

dlatego mogą występować

przeciw

kazdemu o każdej porze

r

Bog moze uzywac złych aniołów wbrew Im samym
I napomnienia dobrych ludzi

W

celu ukarann bezbożnych

g Niektore złe anioły pozostają w Więzach aż do chwili sądu, Inne mogą wykonywać
wolę diabła
h Szatan

i jego

zh aruołowre są ograniczeni w czasie

I zasięgu

działanta przez Bo

ze przyzwolenie
I

Wierzący Jest w pełni wyposażony do tego, aby stawiać opór diabłu ijego silom
powmren to robie, zgodnie z Pismem Swięrym

I

Diabeł nie moze opanowac wierzącego

wbrew Jego

woh

Aniotowre

Pyta Dla

armte

Clel11nOSCII armie

125

SWlGl/OSCI

kontrolne

PRA WDA-FAŁSZ
Ul11leSĆluerę F przed zdaniami
literę P przed zdaniami prawdziwymi

które są rueprawdziwe

oraz

Amolowie są stworzonymi duchowymi Istotami
2 Wszyscy amołowre zostali stworzeni Jako SWlęCI
3 Aniołów można nazwac klasą albo rasą
4 Zastępy amclskre wydają Się byc zorganizowane według wykonywanych
5 Amołowie, którzy porzuc li I swoją pozycję
wyboru

l

mieszkanie zrobili to z własnego

6 AnIOłOWie charakteryzują Się osobowoscrą, nadludzką

mteligencją I mocą

7 Większość aruołow Jest wszechwiedząca, wszechobecna
8 W Brbln znajdujemy
wodu swojej pychy

przesłanki

zadan

I

wszechmocna

które swiadczą o tym ze Szatan upadł z po-

9 W Brblu znajdujemy dowody na to ze Istnieje archanioł,
I Wiele amołow, ktore nie noszą konkretnego tytułu
10 Moc Szatana Jest ograniczona w czasie

l

cheruby,

serafy

zasięgu przez przyzwolenie Boże

II Bibha wskazuje na to ze przynajmniej połowa arnołow postanowiła pOJŚć za

Szatanem I dlatego razem z nim upadła
12 Diabeł moze nas kustc do upadku ale nie moze nas do mego

zmUSIC

13 Ludzie mogą zostać opętam przez diabła wbrew swojej woh, nawet jesli stawiają mu opór
14 Biblia objawia nam ze istrueją Wielkie rzesze aniołów, które tworzą rnezh
czone zastępy
15 Termm arnot oznacza posłanca

I

okres la podstawowe zadanie amolow
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Odpowiedzi na pytania nauczające
7 b) Istnieją niezliczone

amnłow,

rzesze

a wszystkie rzeczy widzialne

l

dobrych

l

złych

mewrdzralne

b ożywia
8 a), b), d) I e) to czynnoser
2 b) nieśmiertelnymi

6
b 2
c 4
d 7

9 a

amołow

Istotami,

ktore nigdy nie przestaną

isrruec

Strozowie
Gabnel
Cheruby

Postaci

e

3

f

5 Serafy

g

l Michał

SWlęCI

aniołowie

3 Nie są wszechwiedzący, wszechmocni ani wszechobecni
10 Punkty b) c) I g) przedstawiają

dzialarna

amolów

4 a 4 Nie posiadają płci
b 7 N Je są wszechobecni
c

6

Mocni

d 5 lnrehgentru
e 2 Są IStotami duchowymi
f I Stworzeni
g 8 Nie są uwielbronyrru łudzrru
h 3 Osobowi
11 a 4 Człowiek
b 5 Zły anioł
ł Szatan
d 3 Kustcrel
e 2 Diabeł
c

5 a kłamstwo
b zgrzeszyli
c zakreslonego
d pychy

dla ruch okręgu,

opuserb własne rmeszkarne

AmO/OWle

12 a
b
c
d
c

6

-

armie

ClemnOSCI l armie

swtatlosci

otchłani mrocznych lochach, sąd
ciemnościach, sąd
arnołow zaglady
opętani
doprowadzić ludzi do kalectwa

f

ziemia okręgi ruebreskre

d

2 lmphkacja

b

I

Wyrazne stwrerdzenre

2 Implikacja
d 3 Nie znajduje potwierdzenia w Brblu
e 2 Implikacja
l

f

I

Wyrazne stwierdzenie

g I Wyrazne stwierdzenie
b 3 Nie znajduje potwierdzenia w Biblii
I

Wyraźne stwierdzenie

3 Nie znajduje potwierdzenia w Biblii
13 Zdania c), d) I e) są meprawdzrwe

Pozostałe są prawdziwe
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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-

Ludzkosc

ludzie jako poddani

Sil' Ol ej'

133

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

Podwaltny prawdy

13~

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)

Podwaliny prawdy
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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

139

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
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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
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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)
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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

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

Podwalmy prawdy

150

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
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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
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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

zbawienie - problem

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
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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

lEKCJJ.\

a

PISMO ŚWIĘTE
PISEMNE OBJAWIENIE BOGA

W poprzednich
lekcjach poznalismy wiele faktów dotyczących natury Boga,
natury człowieka pochodzenia I natury grzechu, aruołow I Ich działarna oraz Bożego planu odkupienia
zrodlem
Wienie

wszystkich
Się

upadlego

człowieka

Na pewno

zaU\,azy!eś

tych doktryn Jest Biblia, PISmo Swięte

że glównym

Jest to pisemne

obja-

Boga

Pl awdziwymjest
założenie, ze suwerenny nulujący, sprawredliwy Bog będzie
chciał objawić Się swojemu racjonalnemu stworzeniu za pomocą przekazu pisane
go

Jakże wspaniałe

Jego woli

l

jest lo, że Bóg postanowił

posłużyć

uczynic Ich autorami Prsma Swiętego

o tym, Jak zaprski ponad 40 osób powstale w okresie
Boga zachowane I znajdują Się w naszej Brblu

Zaczynając

studiowanie

CZęSCI

3

rozwazymy

Się ludzrru poddanymi

Cudownie Jest dowiadywać
ok

1600 lat zostały

najpierw

objawrenie

Się

przez

Bożego

planu odkuprema. zapisanego w PISm ie Swrętym Po drugie, rozpatrzymy dowody
na to że BIblia Jest prawdziwre swięrym Słowem Boga Następnie zastanowimy
Się nad Kosciołem, Ciałem, ktorym posługuje Się Bog, by wzywae ludzi rnezbaWlanych do siebre
W ostatniej lekcji

przyszloser

pokrzeprac

Ich wiarę l czynic Ich efektywnymi
swradkami
rozważymy cele odkuprema w odmesremu do

naszego kursu

Plan lekcji
Potrzeba

pisemnego

objawienia

Natchnienie Prsma Swrętego
WYHtkowośc
lntei pretacja
Autorytet

Pisrna Swiętego
Prsma Swrętego

Pisma Swiętego

Cele lekcji
Po skonczemu

lekcji powmienes

•

Zdefiruowac

tennmy

•

Powredzieć

dlaczego

•

Wyjasruć,

co rozumiemy

•

Przedstawrc.jakie
Koserola

umleć

związane

z natchmemern

było potrzebne
przez

pisemne

WYJą1kOWOjC

Prsrna Swrętego
objawrerne
l

autor ytet

miejsce Prsmo Swięte powinno zajmować

Boga
Pisrna Swiętego

w zyCIU wierzących

1

•

Zrozumlec

znaczerne

poprawnej

mterpretacji

Prsrna Swrętego
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Czynności lekcyjne
I Przestudiuj lekcję zgodnie z procedurą podaną w lekcj I I Parmętaj o przeczyta
mu wszystkich fragmentów Prsma Swiętego podanych w treser lekcji Udziel
odpowiedzi na wszystkie pytarna nauczające
2 Znajdz w słowniczku wszystkie nowe dla ciebie słowa kluczowe
z Ich definicjami
3 Odpowiedz na pytania kontrolne

l

l

zapoznaj

Się

sprawdz odpowiedz:

Slowa kluczowe
apokaliptyczny
autografy
budujący
doktryna
kanon
miarodajny

natchnienie
ruezgodnosc
objawienie
odkrycie

tradycja ustna

oswrecać

zachowanie

uwrerzytelmc

wiarygodny
wypaczenie

Treść lekcji
POTRZEBA

PISEMNEGO

OBJAWIENIA

Cel I Znajdz zdarua wyjasntajqce
wtenta ..,ę Boga

dlaczego tstmata pon zeba pisemnego obja-

WIększość z nas ma słabą panuęc Jeśh Bóg objawilby mi Się twarzą w twat z
w okreslonym momencie mojego życia, szybko zapomniałbym pewnych szczego
ław tego objawrema Wkrótce wspomnienia tego wydarzenia wyblakłyby Moze
przypomniałbym sobie niektóre CZęSCI objawterna bardziej żywo ale na PC\\no
wspomnienia szczegolow zatarłyby SIę I byly niejasne Gdybym natychmiast po
objawiemu opowiedział Je ze szczegołarm mojemu dziecku na pewno nie zaparruętałoby wszystkiego, co powiedziałem Gdyby maj syn mial je potem dalej
przek.azac swoim dzieciom upływ czasu zatarłby lustonę w Jego pamięci I wypaczył
ją Widzuny talem, ze laka metoda przekazywania Bozego objawrema nie bylaby
rzetelna
Tradycja ustna, histone

przekazywane

z pokolenia

na pokolenie, mogą Się
ze ta metoda
Bogu I Jego celach nie Jest godna zaufania

znacznie zrmeruać w miarę upływu czasu Widac zatem wyiazrue
dowradywama

Się

°

Ptsmo Święte - pisemne objawienie Boga
Nasz wielki

swoją miłosc do nas takze przez to ze nas

mądry Bag okazuje

I

zabezpiecza

Zapewnia

co powoduje

uzupełrnanre

I oczyszczanie

Jego metoda

uzupelniama

tlenu w atmosferze

węgla

natomiast

dukowany

przez

wydychany

nam fizyczne

rośhny

uwalmają

rosimy,
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pizenwarue

na przykład

zasobów

rosimy

przez obleg wody

Niemniej

Wydychając

do atmosfery

natormast

wody

tlen Człowiek

do produkcji

wsparnała

wydalamy

jest

dwutlenek

wdycha

pozywierua

tlen pro
zużywają

węgla

przez nas dwutlenek

Jesh Bóg tak wspaniale zapewruł nam fizyczne pizetrwarue,
na pewno nie
pozostawi nas samych w sprawach duchowych Bez Bozego objawrema natul alny
czlowiek nie uswiadorrulby nawet sobie swojej beznadziejnej
sytuacji I potrzeby
znalezienia

pomocy

By zrozumieć

dlaczego

potrzebujemy

musimy zrozumrec, co znaczy słowo objawienie
ono, ze Bog objawia

l Zapisz definicję
tego swój zeszyt

słowa

Bog jest wielki

I

objawienia,

do Boga Oznacza

odstanio ludziom cos czego nie byliby w stanie ma

albo

czej poznac, dowredziec
definicję l mne definicje

Bozego

w odniesieniu

na temat NIego samego I jego planow Zapamiętaj
kluczowych sław przedstawiane
w tej lekcji

tę

SIę

'objawrerue

kochający

I

mocy w rozwtązaruu problemu

' w odniesieniu

pomewaz

grzechu

czlowtek
mozemy

do Boga

Wykorzystaj

rozpaczhwre

potrzebuje

SIę spodzrewac,

do

po

że Bog jasno

powie czlowrekowi
o tym kim jest I czego oczekuje od człowieka
Co więcej,
najlepiej byłoby zapewnie temu objawiemu odpowiedmą
ochronę
tak by ludzie
mogli pOSIąŚC nie wypaczoną
dzrewac

informację

Dlatego

Bog zadbał o to by jego objawrenie

2 Zakreśl

htery poprzedzające

PRAWDZIWE

a Bog musiał prze kazac pisemne

objawierue

jak moghsmy

zachowało

Się tego spo

Się w fonnie

pisanej

zdania
po to, by ludzie wredzreli

czego od

nich oczekuje
b Tradycja

ustna jest najbardziej

zego objawrema

godnym

zaufania

sposobem

zrmeruac

zgodnie

z potrzebami

Bo

człowieka

d Przekaz pisany posiada pewne normy, ktore pozwalają
obrazu

pt zekazywama

na pokolenie

ustna Jest lepsza niz przekaz pisany, ponrewaz mozna Ją uwspołczesmac

c Tradycja
l

z pokolenia

przeszłoser tak, byśmy nie zapomrneh

na dokladne

zachowame

o tym, co SIę wydarzyło

Podwaltny prawdy

/74
NATCHNIENIE
Określenie

PISMA SWIĘTEGO

natchnienia

Cel 2 Okrest
Wierzymy,

t

wymlen dowody na natchmente Ptsma Swtętego
ze PISmo Bogajest

nieomylnym

objawremem Jego

(bezbłędnym)

samego l Jego celow w t.yCIU ludzi Zostało ono napisane przez ludzkich autorow
pod natchmeruem Ducha Swiętego Jest to zapisany przekaz Bozej prawdy, ktora
może byc w pełni odkryta Jedynie

za pośrednictwem

Bozego

objawrema

Przez Pssmo Swtęte rozumiemy Stary I Nowy festament
Biblię składającą
Się z 66 ksiąg (N rektorzy przyjmują do kanonu ksręgi apolayficzne I uznają Większą
liczbę świętych ksiąg )
Przez
I

nadzorował

natchnierue rozumiemy działarue Ducha Świętego, który kierował
ludzkich pisarzy Pisma Świętego w wyborze matenału zawartego

W księgach

I

doborze

słów

Bylo to szczegolne

uzdolmerue

do wykonam

a

szczegolnego zadania Bog umrescrł w umysłach l sercach piszących to, co chciał
przez ruch wyrazie Prsali oru pod kierowmctwern Ducha Swręrego, klary ustrzegł
autorów przed błędami l pormruęctarm w zapisywaniu tego, co Bog chetal powiedziec
Jednoczesrue
można zauwazyc, jak wspaniale Beg wykorzystał
osobowośc ludzkich autorów w zapisywaniu swojego objawienia Styl, słownictwo
każdej księgi zawartej w PISm re Swięryrn są charakterystyczne
dla danego pisarza
I jego osobowoser
Autorzy Biblu me zawsze byh swiadorm tego, ze to co piszą, będzie CZęŚCią
Bożego pisanego objawienia Niemniej jednak gdy przychodziło natchnienie, pisah posłusznie I me rrueh wątpltwości Jakich slów używac Bóg na przyklad natchnąl
Lukasza, by zbadał I poznal wszystkie swiadectwa
naocznych
świadków życia
Jezusa
aby przedstawić
uporządkowany
zapis (Łk I 1-4) Pawel pisał często
odpowiadając

na pytania zborow, podając nauczanie potrzebne w zborach I pouczenie dla Jednostek (IKor I 1013
7,I,Ga
1,6-7, ITm 1,3, Fil 10) A Jednak
wszystko co napisał było z msprracji Ducha Swrętego
Dwa fragmenty w Nowym Testamencie rzucają cenne swiatło na rodzaj natchnienia pisarzy Paweł powiada, ze 'cale Ptsmo prze: Boga Jest natchnione
(ITm

3,16)

PIOtr zas podaje następujące

stwierdzenie

) wsze/kle proroctwo Pssma me podlega dobrowolnemu wykładowi
albowiem proroctwo me przychodzilo nigdy z li alt ludzkiej lecz wypowtadalt je ludzte Bozy natchmem Duchem Swiętym" (2P 1,20-2/)
U(

Ptsmo Święte
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pisemne objawienie Boga

Często sami pisarze mówią o swoim natchruernu albo o mspiracji doświadczanej
przez mnych autorów PISma PISzą o tym używając określenia
Bog do ruch prze
mowtł

3 Znajdź poniższe fragmenty Prsrna
pisarzy

I okresl,

w Jaki sposób Bóg przemawiał przez

a 2MoJ 17,14
b 2MoJ 24,4
c Iz43,1
d Jr 11,1
e 4.011369

r

IKor 14,37

g 2P3,15-16
Widzimy stąd, że natchmerue Ducha Swiętego spoczywające na autorach Biblii
było szczegolnym uzdolmentem do wykonoma konkretnego zadanta
4 Wybierz właściwe zakonczerue następującego zdania
do

Natchntente Ptsma odnosi

SIę

a) kazdej pracy opartej na temacie biblijnym
b) konkretnego uzdolruerua Ducha Swiętego do wykonania
c) każdej myśli

I każdego

szczególnego zadania

czynu zapisanego w Piśmie

d) pr owadzerna Ducha ŚWiętego w życiu ludzi wybr anych do zapisania
objawrema Jego sarnego 1 Jego planu
e) stylu

l

autorów Pisrna

słownictwa

t) całej zawanośct

Bozego

Prsma wraz z wybranym matenałem

I

dobranymi słowami

Dowody natchruenta
Przejdźmy teraz do badania dowodow natchruema Rozwazymy uznanie Sta
rego Testamentu przez Jezusa wypełnienie proroctw bibhjnych I jedność tematu
Blblu
I Jezus demonstrował szacunek l ll=name d/a Starego Testamentu Jezus
objawtal swoje rnysh na temat Starego Testamentu w trojaki sposob Po pierwsze,
porwrerdził że Słowo trwac będzie na Wieki (patrz Mt 5,17-18 U 10,26,21,22,
J 10,3)) Po drugie powredział IZ PISmo rnowi o Nim (Mt 26,24, Mk 9,12, Lk

Podwaltny prawdy
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18 31, 2444,
Testamentu

J 5 39)

Po trzecie,

Jezus okazal

że przyjmuje

autorytet

Starego

cytując go (Mt 4,4 7 10 21 13, 26 31)

Czy zwrociłes

uwagę na to ze Jezus nigdy me wskazywał na to aby jakaś

mysi albo nauka Starego Testamentu była fałszywa lub ruegodna? Na pewno wy
powredziałby
swoje zdanie gdyby jakas częsc Starego Testarrentu
rue była naJezus okazywał całkowitą akceptację Pisrna Swiętego, które sami Zydzi
uznawali za natchnione przez Boga Szacunek l akceptacja okazywane przez Jezusa
Staremu Testamentowi,
posługiwanie Się 01111 są mocnymi dowodami na poparcie
tchniona

nadpi zyiodzonego

2

P'OIOC/lłG

natchruenra

biblijne wy pelrniy

BIblia to coś więcej ruź tylko książka

się

napisana pt zez utalentowanych autorow Wypełnienie Się wielu z jej przepowredOl z całą dokładnosetą
wskazuje na zaangażowanie Ducha SWI ętego W żaden

sposob pewne wydarzenia Ole mogły zostac

przewidziane

gentnego,

wiele z proroctw

rozsądnego człowieka

sposob JUz Się wypełniło

A przecież

nawet przez inteliw zadziwiający

a pozostałe wypełnią Się we wlascrwyrn

Miejsce narodzin Jezusa Mała rmescma

czasie

w ktorej miał Się narodzie

Mesjasz,

została wyrozruona przez proroka M icheasza na 700 lat przed tym wydarzeniem
Ale ty Bettejenue Efrata najmmejszyc okręgów judzksch z Ciebie nll wyjdzie
len

ktory będzie władcą I::raela Poczqtkt jego od praw

(MI 5, I) Wyobraz

sobie wszystko

co musiało

leku

od dm zamierzchłych"

SIę wydarzyc,

aby Jozef I Marta

znalezli Się w tym rrueście Z czysto ludzkiego punktu Widzenia mozna powredziec,
że o mało co, a by SIę Im nie udało I Bardzo szybko po Ich przybyciu do nuasia narodzrł SIę Jezus Duch Swręry w swojej wszechwiedzy
wredział że boski Król nie
narodzi SIę W Jerozolimie, ale w małym nueście Betlejem

Zdrada Jezusa Zadziwia mnie fakt, że zdradę Jezusa przepowiedzrat Psalmrs
Jezusa Kto mógł przypuścić
ze ow Pomazaruec, za
ktorym tęskniły pokolenia Ten który przymesie zbawrenie lzraelowr wyznaczony
ta 1000 lat przed narodzeruern

przez Boga by wladał na WIek, zostanie zdradzony przez przyjaciela
A Jednak
każdy z nas moze przeczytac 'Nawet przyjaciel maj któremu zaufałem ktory jadł

maj chleb podntosl piętę przeciwko mme
Rodzaj
egzekucji,

SI1JlerCl

zapowiedz,

Trzecia

która W czasach,

(Ps 41 10)
która

mnie zadziwra,

dotyczy

rodzaju

gdy DaWId pisał Ps 22, rue była znana W Izraelu

W czasach Dawida

Zydzi zadawali srmerc złoczyncom przez ukarruenowarue
Ps 22 zapowiada mną metodę
() przebodli ręce I nogi moje (w 17) Brzmiało
to dziwme dla uszu Zyda, ajednak był to dokładny obraz rzymskiego ukrzyżowarua
Proroctwo okres la tez inne szczegoły ulu zyżowania
przekazał

specjalne

pouczenia

Mojzeszowi

dotyczące

Parmętasz

może, że Bog

przygotowania

ludu do
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PIS/no SW1ę/e pisemne objawienie Boga

wyjsera z Egiptu Mieh zabic paschalnego Baranka Ijego krwią pokropić futryny
drzwi Takze mięso rruało być specjalrue przygotowane
miało byc w całości
upieczone Bóg miał wiele uzasadmen tego polecenia ale jedno było szczególrne
Jasne zadna kose me miała hyc z/amana Jeśli gotowaliby mięso, rnusiehby połamać kOŚCI,aby włozyc mięso do garnka Duch SWlęty wiedział, ze baranek
paschalny był symbolem doskonałego Balanka Paschalnego Dlatego słowo prorocze wypowiedziane na 1000 lat przed Jego narodzeniem określało, ze będzie
zrarnony, przebity I Zbity, ale kose Jego me zostanie złamana (por Iz 52, 13-53, 12
z Ps 34,21)
5 Przeczytaj J 19,31-37 I napisz w zeszycie, czego dowiadujemy
z proroctwem które przed chwilą ornowihsrny

SIę

w związku

Inne proroctwa Wiele Innych proroctw spełniło Się w sposób wykluczający
zbieg okohczności Przyjrzyjmy Się wielu proroctwom wypelmającyrn Się na na
szych oczach a dotyczących odrodzerna Się lzraela Jako narodu I panstwa (patrz
u; 31 I 2 Ez 37 Za 8 7 8 109) Wypelrulo Się tak wiele przepowiedm z księgi
Daniela, ze hberalru krytycy probowali twrei dzic IZzostały one napisane po fakcie,
a nIC były proroctwem
To Jednak lm Się 11Ie udało Wspołczesm naukowcy ciągle
odkrywają nowe dowody potwierdzające fakt, ze Daniel zył W czasach ruewoh
babilonskiej I objawrema dotyczące pizyszłoser zostały zapisane w tym czasie
3 Biblia prezentuje cudov nąjednosc tematów Chociaz BIblia została napisa
na przez 40 pisarzy na przestrzeni ok 1600 lal wrdzrmy Wmej Jeden główny temat Bo:e odkuptente człowieka pr .e: ofiarę Jego Syna Jezusa Chryj/usa W PIŚ
11111"znajdujemy Jeden system doktrynalny

takle

same

normy moralne, Jeden plan

zbawrema I jed: n Bazy pl ogt arn W poszczególnych księgach temat ten me Jest
zamazywany aru zmieniany ale wypełniany l uzupełniany w sposob bardzo harmomjny Wspaniała seua objawlen następuje po sobie osiągając punkt kulmmacYJny w fina/owym triumfie nad Szatanem KSIęgi Bibln, tak różne Jak 3 MOJżeszowa I Ewangelia Jana, ukazująjedną histonę Jeden temat, Jedno dzieło Cztery
Ewangelie podają nam szczegoły zycra Chrystusa, a każda z ruch rzuca swratło na
mny aspekt Jego charakteru l służby A wszystkie one stanowią jednosc
6 Bez zaglądania do poprzedniej CZęSCI,odpowiedz w zeszycie na pytarua
a
b
c
d

Wypisz trzy dowody na natchrnerue PISma
W Jaki sposob Jezus okazywał ze przyjmuje autorytet Starego Testamentu?
Podaj przykład spełnionego pl orcerwa biblijnego
Jaki Jest glowny temat Biblu przewijający Się od I KSIęgi Mojżeszowej do
ksręgi Objawienia?
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WYJĄTKOWOSC PISMA ŚWIĘTEGO
Cel3

Okres! krytena wyjątkowoset kanonu Starego
zdania dotyczące kanonu Pssma Świętego
Kiedy mowirny o wyjqtkowosct

f

Pisma Swrętego

Nowego Testamentu

l

znajd:

mamy na mysh fakt, że Bib-

ha jest pisanym, pełnym objawremem Bożej prawdy
posłużył SIę ludzkimi autorami do zaprsarua swojego

Dowredzrehśmy

SIę, że Bóg
Mowihsrny leż

objawienia

o czasie powstawania
pełni Bozego objawrema
Dochodzrrny
zatem do dwóch
ważnych kwest 11 (I) Kiedy objawierue zostało zakonczone?
(') Co zawiera Się
w Bożym objawiemu?
Przejdźmy do zbadania tych dwu spraw

Zakonczeme Bozego objawrema
Zwrócrhsrny uwagę na stosunek Jezusa do Starego Testamentu
Jezus okazywał swoją akceptację wrelokrotrue go cytując Jednak zbhzając Się do konca
swojej Ziemskiej sluzby powiedział swoim uczniom ze objawi im więcej prawdy
Mam u am jeszcze wiele do powtedzenta ale tera: zntesc me mozecte
lecz gdy przyjdzie On Duch p, awdy H prowadzi was we wszelko prawdę
bo me sam od stebte mOl' fe będrte lec cokolwiek usłys-y mOW11 będzie
I 10 co ma przyjsc wam oznajmi On mnie UH le/hl gdyz : mego we:mle
I lł om ozna)flll
Ws::ystko co ma Ojciec moje Jest d/alego
zeklem ze
z mego wezmle l wam oznajmi" (11612-15)
I

Z przytoczonego
fragmentu wynika, że Duch Swręry objawi dodatkową prawdę Prawda ta będzie dotyczyć przyszły ch wydarzen ('co ma przyjść")
prowa

dzema

f

OSWlecema

wszelką prawdę
mnie uwielbi")

W wypowiedz:

weznue

I

wam oznajnu )

do prowadzenia

I

dalszej doktryny

życia podobającego

Jezusa zawarte są dwie niezwykle

SIę

(' we

Bogu ( On

wazne sprawy

Jezus obiecał ze Duch Swięty dokonczy objawrema

wprowadzając Jego

nasladowcow

Ich do zrozurruerna

I

2

(' z mego

') potrzebnej

we wszelką

zastosowania

prawdę

(w 13)

Uzdolni

nauczania Jezusa

Jezus mowił o objawiemu nowotestamentowym
zanim zostało odsłonięte
przed ludzkuru autorami I zapisane Można powiedzrec, że zostało z wyp
rzedzernern
uwterzytelmone
UH terzytelnu: znaczy ogłosic miarodajnym
I zatwierdzi c W ten sposób dzieło autorów Ewangelu, księga Dzrejow Apos
tolskrch,

LISty I

twierdzone

księga Objawrema

zostały zapowiedziane,

wyjasrnonę

l

za-
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Autorzy, tacy Jak Paweł, stwierdzah ze to co piszą otrzymali przez objawrenie
Mówiąc o SWOlth doswradczeruach w Ef 3 1-12 apostoł powiada, że on sam, mru
apostołowie l prorocy on zymah Boze objawieme uprzednio nieznanej prawdy
Piotr także zauważał WaI10SĆtego, co objawiał Duch Swięty I do czego natchnął
autorow Nowego Testamentu (2P 1,20-21) W 2P 3,15-16 pisze o doktrynalnej
nauce apostoła Pawła okresłając Ją mianem
Pssmo
Do roku 64 lub 65 po Chr zostały napisane Ewangelie I wrększosc Lrstow
Krązyły one wsrod zborow 25-30 lat pózmej apostol Jan otrzymał Objawrenie
Duch Swręty UJ dotruł apostoła do otrzymania tego objawrema I wydaje Się, ze
wtedy zakonczył Boże objawrenie I W tym momencie Pisrno Swięte zostało zakonczone, me wolno nam do mego ruc dodawac aru ujmowac

objawlai swoją wolę
Bag powiedział

I

Bóg stopruowo

cel W okresie ok 1600 lat Więcej JUZ me potrzebujemy

wszystko, co chciał powredziec, odnosrue SIebie samego

I SWOjego

planu dla nas
Oznacza to, ze szczególne natchruerue Ducha Swrętego, które doprowadźtło
do powstania Słowa Bożego W fornue pisanej nie Jest dla nas dZISiaJ dostępne
Nalezalo wyłączrue do twórcew PISma ŚWiętego My możemy ott zymać Boże
natchnienie

do rozszerzania

Jego Krolestwa

ale nie pisemnego objawienia

Po

przeczytaniu, przestudrowamu 1 zastosowaniu nauki Pisma mozemy z całąstanow
CZOSCląstwierdzic, że Bóg przemówił Wsposob tasny I spojny W pełru objawił
to, co chciał Nie planuje niczego więcej I Ole więcej Ole Jest potrzebne
Musuny Jednak parmętac ze Bog nadal przemawia do swojego Koserola Przez
Duch Swręty nadal ogłasza ludziom wierzącym Boże zamysły
Jednakże każde proroctwo musi być zgodne ze Słowem Bozym, budujące, napommające I pocieszające wierzących (IKor 14,3) Nie może zastępować a tym
bardziej być Wsprzecznoset z objawremem podanym w Wieku Apostolskim jako
ogolne pouczenie dla kościola
dar proroctwa

7 Dowredziehsrny Się, ze Jezus potwrerdzrł Stary Testament często z mego cytując W czasie swojej służby Odpowiedz na poruzsze pytania dotyczące Nowego
Testamentu

w zeszycie

a Jaki fragment Pisma Swiętego rnowi nam o tym że Jezus uwierzytelnił
Nowego

Testamentu

pisma

z wyprzedzeniem?

b Czego według słów Jezusa miała dotyczyć dodatkowa prawda?
c Przytocz dwa fragmenty Brblu, ktore swiadczą o tym, IZapostołowie wredzieh
o tym, ze zapisują Boże objawrenie
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8 Dlaczego tak wazne Jest, byśmy wiedzreh IZ Boze pisemne objawierue, Biblia
Jest pełnym Bożym objawieruem? Odpowiedz W zeszycie
Kanon Pisma Swiętego
Od ostatniego objawienia W Pisnue Swiętym upłynęło prawie 1900 lat Boże
objawrenie W Nowym Testamencie okres lało Bozy plan odkupienia I Jego ostateczne
zaproszerue skierowane do człowieka
Mozesz zapytać W Jaki sposob rozne zaprsy objawionej prawdy znalazły Się
razem W Jednej księdze? Kiedy to nastąpiło" Jaka instytucja albo pojedyncza osoba odpowiada za zebranie ksiąg Biblu? Rozwazmy te pytania

Formowanie

SIę

Starego Testamentu

39 ksiąg Starego Testamentu nazywamy
kanonem Słowo to pochodzi od
greckiego słowa kanon które znaczyło pierwotnie
'trzcina
Pózruej zaczęło
oznaczać "trzcinę rnrernrczą, regułę, normę
W odruesremu do Pisma Swiętego
słowo kanon odnosi SIę do ksiąg, które zostały zbadane wedlug pewnych krytenów l uznane za spełniające wszystkie wymagania by mozna było uznac Je za
natchnione Boże objawrenie

W skrócie - początek Bozego objawterna został zapisany przez MOJzesza ok
1450 r przed Chr Ostatnie objawienia Stałego Testamentu zostaly zapisane ok
konca XV w przed Che Mojżeszowi pizyprsuje Się autorstwo pierwszych pięciu
ksiąg Starego Testamentu znanych często pod nazwą Zakonu Następnie W Brbln
hebrajskiej znajdowali SIę Prorocy Były to ksręgi ludzi, ktorzy zajmowali urząd
proroka Trzecia częśc ksiąg zwana byla Prsmann I skladała Się z trzech gr up (l)
księgi napisane na specjalną okazję, swięto (na przykład ksręga Estery czytana
była W czasie święta Punm), (2) ksręgi poetyckie (Psalmy Przypowreści I Job),
(3) księgi historyczne (Daniel Ezdi asz Neherruasz I Kroniki) napisane przez ludzi
me zajmujących
urzędu proroka chociaz Daniel operowaI darem proroczym
39 ksiąg składających Się na Biblię Hebi ajską, to te same księgi ktore uznajemy
za Stary Testament
Dowody, przytaczane przez zydowskrego historyka Jozefa Flawiusza (95 r
po Chr), wskazują na to ze ksręgi Starego Testamentu zostały zebrane razem pod
krerowmctwem Ezdrasza I czlonków Wleiklej Synagogi W V W > rzed Chrystusem
39 ksiąg z trzech wspomnianych przez nas kategoru - Zakon Prorocy I Pisrna zostało uznane przez lud Bozy za natchnione przez Boga I za jedyną regułę Wiary
I życia Zaprski dyskusji W Domu Nauki W Jamnie W Palestyrue z lat 70 100 po
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39 ksiąg, które nazywamy

Starym

Tes

lamentem
Formowarne

SIę

Nowego

Testamentu

W czasie dwoch wieków przed przyjściem
ucisk

przesladowame
Bag nie interweruuje?
Jakby

Czy nie ma JUz nadziei

w odpowredzi

na te niespokojne

apokahptycmym, (przepowiadające
Się różne księgi, których auroranu
zwane

proroctwa

Chrystusa,

Izrael cierpiał

z rąk obcych narodow Ludzie zastanawiali

I

ogłaszały

Się

straszny

Dlaczego

na sprawiedlrwosc?

pytania

pojawiły SIę pisma zwane

wydarzenia wstrząsające
sw latem) POjawiły
rzekomo miały być postaci biblijne
Te, tak

że wkrotce

Bóg dokona

gwałtownego

sądu, ukarze

megodziwych,
d wynagrodzi
spr awiedhwych
Chociaż literatura ta posiada wartoś
CI historyczne, Ole była nigdy stawiana na tym samym poziorme co Pismo Swięte
ant przez Zydow, ani przez pierwotny Kościół Przykładem tego typu literatury są
pisma zwane

apokryfami

W takich właśnie okohcznosciach
twychwstać
pogrążonych

I WStąpIC

\\

do Ojca

ClemnOSCI

Jezus przyszedł, by słu.zyc, umrzec zmarprzyruesć nadzieję I światłosc dla ludzi

Przyszedł

grzechu, me karał Jednak megodziwych

ani nie nagra-

dzał sprawiedhwych

Zamiast tego ustanowił Koscioł l nakazał wierzącym
aby
wszędzie zwiastowah ewangelię Powiedział ze Jego naśladowcy mają głosie
wszystko co On sam powiedział (Mt 28 20) Oczywiscte, potrzebny był zapis Jego

słów

W miarę jak pierwotny Koscioł

wzrastał liczebnie

I

rozszerzał swoj zasięg

geograficzny
wierzący rozwijalt Się dztękt sluzbie głoszenia ewangelu Służba ta
została zapoczątkowana
przez tych którzy chodzili z Panem Wtedy też zaczęły
pojawiać Się pytania dotyczące praktycznego zastosowania Słowa Bozego w roz
wrązywarnu codziennych problernow
Jak chrześcijame nueh radzie sobie w In

nych kulturach spełruac wymagania spoleczenstwa
I reagować na herezje (opinie
I doktryny
sprzeczne z przyjęrynu Wierzeniami)
Apostołscy przywodcy od powra
dali na te potrzeby

prsząc pouczające

lisry, ktore krązyły

między zborami

Wrdac

ze Ich powstanie zostało zainicjowane przez Ducha Swiętego LISty uznawane były za Prsrno Swięte (2P 3,15 16) Pozmej, W miarę jak apostołowie
I pierwsze pokolenie wierzących starzeli Się, Duch Swięry zainspirował pewnych

wyrazme,

autorow do spisarua życia Chrystusa (2P 1,12-15)
(Mateusza, Marka Lukasza I Jana)

Zapisy te zwane są Ewangeliarm

MUSimy parmęrac że w czasie rozwoju Koserola Istnieli tez falszywi "bracia' ,
"apostołowie" I 'antychrysci ' ktorzy proponowali Kośctołowi swoje

fałszywi

Podwaltny prawdy
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doktryny (Przeczytaj 2Kor 11,12 15, Ga 1,6-9 3,1, Ko12, ITm 4,1-3, 2Tes 2,
2P 2, l J 2,18-19 I Judy, ktore o tym rnowrą ) Oprócz fragmentów Pisma krązyły
między zborami l inne pisma Dlatego Kosciol ustalił zasady rozpoznawania PlS
ma natchnionego przez Boga, które miało zając właściwe mu miejsce w Koserele
To posunięcie oddzreliło Prsrno Swręte od rnnej literatury
Zasady doboru (kanon) pism Nowego Testamentu były następujące
I Tekst muslai być napisany przez apostoła albo przez mego potwierdzony
2 Treść musiała mleć charakter duchowy uznawany za natchniony przez Boga
3 MUSiał byc powszechnie uznawany przez Kościół za natchniony przez Boga
Bardzo wcześnie w historu Koserola 27 ksrąg Nowego Testamentu zostało
przebadanych według tych krytenów I me formalnie określonych Jako natchnione
przez Boga Zostało to oficjalnie potwrerdzone w czasie Synodu w Kartagrrue
w 397 r, kiedy grupa przywódców Kościoła ogłosiła, ze w skład Nowego Testa
mentu wchodzi 27 określonych ksiąg W ten sposób synod potwrerdzrł tylko to, co
było JUż oczywiste dla wierzących prowadzonych przez Ducha Swrętego
9 Okresl w przybltzemu daty I grupy osob odpowredzralne
Starego I Nowego Testamentu

za opracowanie kanonu

a) Stary Testament
b) Nowy Testament
10 Określ własnymi słowami kryteria wyboru sposród pisrn chrześcijansktch
pierwszych wiei GW tych pism ktore znalazły Się w kanorne Nowego Testamentu
(Odpowiedź urruesc w zeszycie)

WIarygodność

manuskryptów

Szczególne natchnienie Ducha Swrętego podjakim pracowali autorzy zapisując Boże objawrenie odnosi Się do oryginałów, zwanych ruektedy autografami
DZISIaJOle posiadamy oryginalnych manuskryptow, ale mamy doskonałe kopie
tych dokumentow POnieważ między koprami Istnieją drobne rożruce, nie mozemy
do konca powiedzrec, że Bóg inspirował powstanie każdej kopn
Jednakze nawet w koprowaruu J przekazywamu
Pisma Swrętego widzimy dowody Bożej ochrony I troski Wlaściwre juz sam fakt zachowania dokładnego tekstu
przez tak Wiele pokolen Jest cudem Bożej opatrznoset Można bylo by zapytac
Jak wiemy Jest ten tekst, skoro 1Stn leją rózruce między kopiarru? Na to pytanie możemy odpowredziec z całym przekonarnem Tekst jest w pełni wiarygodny I Drob
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ne rożruce zupełnie me dotyczą ktorejkolwiek doktryny aru nauczania, arn tez me
zmieniają naszego pojrnowama objawienia Bozego
Wielu ekspertaw poswręcilo

cale lata na porównywanie

skryptów ze sobą I z mnyrru wiarygodnyrm
szei ne badania NIedawne odkrycia starych
Morza Martwego,
Rezultaty

w duzej mierze przyczyruły

badan naukowych

Się wiarygodne

manuskrypty

są praktycznie
ne doktryny

w Qumran

z oryginałarm

Identyczne
Starego

porwierdzrły,

Wykazano,

I Nowego

Się do rozwoju

że w naszym

że zachowane

posiademu

teksty hebrajskie

autogrofamo

(zwanymi

Testamentu

manu

naj starszych

manuskryptami
Przeprowadzili
ob
kop li tekstów biblijnych w okolicach
prac
znajdują
I greckie

Wszystkie

waz-

Bog, który natchnął

są nienaruszone

autorow do zapisania Jego objawienia dla ludzi, zachował Je także przez Wiele pokolen

Możemy

mleć pewnosc

ze nasza BIbliajest

Słowem

Bożymi

Podczas gdy Biblia wskazuje,
ze przy ott zymywaruu
Bożego objawienia
autorom towarzyszyło
szczególne natchruerue Ducha Swrętego (2P 1,20-21), me
możemy na podstawie Biblii stwierdzrc ze takle samo naichruerne towarzyszy

kopistom Pisma Swiętego Nie chcę przez to pow.edzrec, ze tłumaWręcz przecrwrue, wiemy ze współczesne l dawne
tłumaczenia spełniają rygorystyczne wymagania naukowe Większosć z nich poSiada WYjątkowo wysoką jakosc Jednak cbcrehbysmy podkreshc, ze me możemy
uczynic zadnego tłumaczenia naszym ostatecznym autorytetem w sprawach wiary
I życia
Powmmsmy porownywac Jedną wersję z drugą I rozwazac Ich wartosc
według zasad naukowych
tłumaczom

l

czenia me są wiarygodne

II Które z poniższych

ŚWiętego omawianego

zdan są PRAWDZIWE
W

w odmesreruu

do kanonu

PISma

tej lekcji?

a Poruewaz Ole posiadamy orygmalnych manuskryptow, nie mozemy byc pewni,
że posiadany przez nas kanon jest natchnionym Słowem Bożym
b Termm kanon Ptsma wskazuje na to ze wszystkie księgi Brblu spełniają pewną
normę są natchnione przez Boga
c Z ufnosetą

możemy przyjąć nauczanie

Biblu

poruewaz

Bog me tylko natchnął

Pismo ale także zachował je przez Wieki
d Bóg rue tylko natchnął
naukowców

autorow

którzy tłumaczą

PISma w szczególny

sposób

ale takze mspiruje

tekst na inne języki, tak ze wszystkie

tłumaczenia

są w pełni godne zaufania
e Część literatury

rego Testamentu

apokaliptycznej,

np Apokryfy

zostały włączone

do kanonu Sta-
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r

Nasz Stary Testament

Jest Identyczny

g Kanon Starego

Testamentu

INTERPRETACJA

PISMA

Cel4

z Biblią Hebrajską

składa SIę z 39 ksiąg, a Nowego

Testamentu

z 27

SWIĘTECO

Okres! własctwe metody analizy

l

mtepretocji Ptsma Swtętego

Moze czytając Pismo Swręte zauważyłeś pewne wiersze
ŚWiętego które me są dla ciebie Jasne W odruesreruu do dzieł

I

fragmenty
I planów

Pisma
Bożych

Nie objawiają także tego, czego Bóg oczekuje od człowieka
Moze nie znalazłes
tam nawet wznuanki o Bogu Ja na przykład zastanawiałem Się często nad wartosetą
księgi Kaznodziei Salomona I dlaczego znalazła Się ona W Słowie Bożym Wiele

z jej stwierdzen

stoi w bezposredruej

tego Czytając tę księgę
mam oso. (J ,2)

znajdujemy

sprzecznoser

z rnnyrnt naukami Pisrna Swię

W niej dominujący

temat

"Wszystko

to

Podchodząc do takich własme wersetów I fragmentów Prsma Swręt ego musimy
Je starannie przeanahzowac,
aby zmterpretowac
Je własciwre
MUSimy przeczytac
wersety poprzeczające oraz następujące po danym fragmencie
przypadku Kaz-

~v

co Jest "mamoscią"
musimy przeczytac całą księgę Gdy
dochodzrmy do ostatniego rozdziału, sens całej księgi staje sięjasny Autor wyraznodzier,

aby zrozurmec,

rue stwierdza
ze be: Boga cale zycre Jest bezużyteczne
I Jest marnoserą
Doswiadczerue życiowe dało autorowi lekcję ktoią chce przekazac nam w forrme uzyręcznej I ady

Pannętaj o swoim S/H Ol cy HI kwiecie swojego Wieku [ J Baj Się Boga
przestrzegaj jl go P' zykazan bo lo jest obowtqzek każdego człowieka
Bog bowiem odbędzie sqd nad każdym człow lekiem nad każdą rzeczą
tajno - czy dobr ą, czy zlq (12 I 13-14)
I

Przykład

ten uczy nas ważnej zasady
Każdy fragment Pisma Su iętego milSI
f Interpretowany
w sw tetle nauc:ama całej Biblu Jesli nauczy-

byc analizowany

my Się stosowac tę zasadę, to będziemy budowac nasze zycie chrzescijanskie
na
zdrowych fundamentach
Nie osrmehrny Się oplerac naszego zycra I dzrałarua na
wyrwanym z kontekstu wersecie alba fragmencie
Jesh nie będziemy stosować tej
zasady

ludzi

mozemy

popaść

w PO\\ azne kłopoty

Bog pomaga rozumlec nauczarne Jego Słowa Duch Swięty nie tylko natchnął
którzy pisah PISmo Swręte ale takze oswieca umysły czytających
Oznacza

to że Duch Swięry osu leca umysł wierzącego
aby ten rozurniał to co czyta Bez
pomocy Ducha Swrętego rukt nie jest w stanie właŚCIWIe rozumiec Prsma Swręte-

PlSIlIO Święte pisemne objawienie Boga
go, poruewaz
nam prawdy

umysl Gdy Duch Swręry mieszka w nas, wyjasrna
pomaga nam włascrwie Je interpretować
(Patrz

grzech zaslepia
Slowa Bożego

Rz 1,21, Ef 1,18, 4,18,

185

I

IKor2,6-161

IJ 2,20 27)

WIdZImy zatem, ze Biblia Jest Bozym objawieniem
dla człowieka
NIektóre
stwierdzenia zapisane w BIblII, JesII nawet na pierwszy rzut oka wydają Się kontrowersyjne, interpretowane w swietle nauczania całej Brblu, stają Się Jasne Co
więcej, Duch Swięty oświeca nasze umysły, bysmy własciwie interpretowali Słowo Boże

I

rozumieli

lekcję, której uczy nas Bóg

12 Ookoncz zdanie Kazdy fragment
tel pretowany w świetle nauczania

PISma

Swiętego

musi być analizowany

I

m

AUTORYTET PISMA SWIĘTEGO
Cel 5

Okresl Jakle miejsce w nas=ym =yCIU pali mno =aJmowac Słowo Boże

Kiedy studiujemy Biblię, pojawia SIę bardzo wazne pytanie Jakie miejsce
w naszym zyCIU I postępowaniu powinna zajmować Biblia? Pisrno Swięte bardzo
wvrazrne przedstawia Bożą wolę w tej sprawie Dowiadujemy Się ze Słowo Boze
powinno byc o uuec.nym autorytetem we wszystkich sprawach WlQry l zycta
(21m3 16 17)
Bardzo wcześnie w
wolę I plan

porozumiewaniu
SIę z ludZ1111Bog objawił swoją
takze ludzi o tym czego od nich oczekuje - aby znali

SWOIIll

Pomfcrmował

Jego przykazania I postępowali zgodnie z nimi
Ws.:; stko coja wam powiedziałem
starannie wypełniajcie NIC do tego me będziesz dodawał am niczego od tego me
uj/wesz" (SMoJ 13 I) Bóg zapowredzrał nawet ze będzie Ich wyprobowywał,
czy
zrozunueh

Jego słowo I czy okazą mu posłuszenstwo

(SMoJ 13 4)

Jeśliby powstał posrod Ciebie prorok albo ten, kto ma sny, I zaoowredział
CI
znak albo cud, I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o ktorym CI powredział
Czy
to sprawiłoby, ze Jest prawdziwym prorokiem'] Nie.jesh nie będzie rnowił zgodnie
z tym, czego Bcg juz nauczał
Zasada

SIę w całym Pisnue Swręryrn
NIe powinruśmy
tym co Jest tylko akompaniamentem
dla Słowa
nas odwieśc od prawdy Slowa Bożego

ta powtarza

zwiesć cudom, znakom,
co chciałoby

w sWOIm Slowre (patrz SMoJ 13,2--4),
dać Się
ruczym,
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Powinniśmy trwac W społeczności z Jezusem ZYJąc zgodnie z Jego słowem
Jeslt przykazan mo/ch przestrzegać będziecie trwac będziecte w ml/0SCI mOJeJ
(J ł 5 10) Naszą rrułośc do Chrystusa mozemy okazac przez posluszenstwo
Jego
objawionej woh 'Jes/eseJe przyjactolnn motnn jesh G=ymc będziecie co wam
przykazuję
(J 15 14)
Słowo

(J 17,17)

Boze Jest prawdą

Dlatego

powinno

byc najwyższym

auto

rytetern w naszym osobistym J zborowym życiu W wielu naszych zborach na
podwyzszeruu
113 przodzie stawiamy kazalnicę
p0l11eWaZ własrue tam zwiastuje
Się Słowo Boze Jest to ilustracja sław Psalrmsry Dawida
Bo nad wszystko uy
wyzszyles tmtc I słowo swoje (Ps 1382)
Słowo

Boze powinno

osnzezema

I

kierowructwo

w całym naszym życiu Jego naukę
pl Z)'J ac roł Powrnrusmy zwracac uwagę na Jego

byc najwaznrejsze

musimy stawiać ponad iodzmę

l

Powinno ono panować nad naszymi

UCZUCIami

Bardzo wazne Jest, bysmy W naszych zborach mieli zdrową naukę biblijną
W sercach ludzi wierzących musimy pielęgnować miłosc do systematycznego
stu
diowama Słowa Bozego Ludzie powrum schodzi C Się do domu Bozego nre ze
względu na programy dzrałama czy osobo was CI ludzi, ale z powodu rmlośct do
Slowa Bozego

Trawa usycha kwtat wtędrne
ale słowo Boga naszego trwa na wieki
(lz 40 8)

13 W oparciu o powyższe
ZyCIU

powinno

zajmować

nauczanie wyjasrnj
Słowo Boze

w zeszycie.jakre

miejsce

w naszym

Pismo Święte
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pisemne objawtente Boga

Pytama kontrolne
POLĄCZENIE
I Polącz każdy termm (po prawej) z definicją (po lewej)
a Przekazywanie nie spisanych łustorn z pokolenia na pokolenie
b To co dzieje SIę,gdy Duch Swięty pomaga nam
rozumlec Pismo Swięte
c Orygmalne manuskrypty Prsma Swiętego
d Szczególne działarue Ducha Swiętego - prowadzenie pisarzy poszczególnych ksiąg BIblII
e Odkrycie prawdy Boga o samym sobie I jego
dziełach ktore maczej me mogłyby byc poznane
f Prsma charakteryzujące Się przepowiedniami
o katastrofach I wydarzemach wstrząsających

Literatura apokaliptyczna
2 Autografy
3 Tradycja ustna
4 Kanon
5 Natchnienie
60swlecenIe
7 Objawrenie

swratern

g System kryrenów pozwalających okres lic, czy
dana księga Jest natchrnona przez Boga

PRAWDA-FALSL
rueprawdziwymr

Umicśc

P przed prawdzrwyrm

zdaruarru, a F przed zdamaml

2 Kościół Jest ostatecznym autorytetem w sprawach

Wiary I

życia

prawdy Slowa Bozego musimy starannie analizować
pretować to, co zostało napisane w swretle całej Bibln

3 Aby zrozumlec

4 Natchnienie Pisma Swrętego dotyczy autografow

kOpII, tłumaczen

I

l mter

wer-

5 Mamy pewność, że nasza BIbliajest wiarygodnajako natchnrone Słowo Boze
ponieważ widzimy dowody na to 12 Bog zatroszczył Się o przetrwanie rzetel
nych tekstaw
6 Wszystkie ksręgi włączone do kanonu Prsma Swiętego są uznawane za natch
mone przez Boga
7 Wyjqtkowosc Pisma Swrętego oznacza, ze w 66 księgach BIblII mamy zawarte
pełne Boze objawrenie
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Odpowiedzi na pytania nauczające
7 aJ

16,12-15

b proroczego prowadzenia
c Ef3,4-5

9-10

Objawienie

W

oswrecerua

odruesienru do Boga oznacza,

wtedy wiedzreć

objawienia

oraz dalszej doktryny

2P I 2{}-21

Się maczej dowredzrec

me mogliby
8 Będziemy

i

2P 3,15-16,

ponieważ

że Bog objawia

ludziom to, czego

o Nim samym I Jego planach

że musimy odrzucić

kazde pózniejsze

nie są spójne z tym, co Bóg juz objawił

i

tak zwane
nie przynoszą

Bogu chwaly
c Falsz
d Prawda

2 a Prawda
b Fałsz
9 a) Okola 500 r przed Chr

przez Ezdrasza

I członkaw

Wielkiej

Synagogi

b) 397 r Synod w Kartagmre
3 Według BiblII Warszawskiej
(BIZTB)
a ' Wtedy rzekł Pan do MOjżesza Zapisz lo

"

b Wtedy MOJzesz sprsał wszystkie slowa Pana
c 'Lecz teraz - tak mówi Pan
' (Izajasz zapisuje
d 'Słowo które doszło Jeremiasza od Pana

te słowa)

e 'Tak mówi Pan '

r

'Jeśli kto s uważa, że Jest prorokiem albo że ma dary Ducha niech uzna, że to,
co wam piszę, Jest przykazaniem
Panskim "
g'
Jak I umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która Jest 111 U dana pisał
do was
' (Zauważcie,
do PISma)

\0 MUSiały być napisane
musiała

rruec charakter

że

WW

przez apostoła albo przez niego potwierdzone
Tresc
duchowy, ktory swradczył o natchrneruu autora przez

Boga MUSiały byc akceptowane
4 a) każdej pracy opartej
d) prowadzenia
objawienia

16 PIOtr uznaje IŻ to, co naprsal Paweł należy

przez cały Koseról Jako natchnione

na temacie

biblijnym

Ducha Swiętego w zyCIU ludzi wybranych
Jego samego

f) całej zawartości

przez Boga

do zapisania

Bożego

I Jego planu

Prsma wraz z wybranym materiałem

I dobranymi

słowami

PISl110

Swięte

pisemne objawtente Boga
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e Fałsz
r Prawda
g Prawda

b Prawda
c Prawda
d Fałsz

5 Choćraz rstrual zwyczaj łamania golem ukrzyżowanych

skazanców celem przys

pieszema Ich śrmerci, kości Jezusa nie trzeba b) lo łamać, gdyż- Jak stwierdził
zołruerz - Jezu, JUŻ umarł Tak więc przebito Mu tylko bok" łóczruą
12
6

całej BlbJrr
a Jezus okazywał szacunek I akceptację Starego Testamentujako
Słowa Bożego, wypełniło Się wre le z proroctw bibhjnych
rstrueje jedność tematów
BiblII
b Jezus cytowal Stary Testament
c Jednym z przykładów Jest miejsce narodzenia Jezusa przepowredzi.me
Micneasza, inne dotyczy sposobu śmrerci Jezusa przepowiedzianej
Izajasza

I Dawida

d Odkuprenie
13

przez
przez

człowieka

Odpowredz powinna byc podobna do następującej
Bibha, Słowo Boze powinno być ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach wiary 1 tycia
Powmno kierowac naszym dzralaruem
rnysfarru I UCZUCiami MUSImy Je wier
me studiowac I stosować Jego naukę w naszym życiu

KOŚCIÓł.
•
BOZEGO

SPOlECZNOŚĆ

LUDU

Czy obserwowales kiedys bawiące Się dzreci I zauważyłeś w Jak naturalny
sposób zbliżają Się do siebie? Jest to dowod na to ze człowtek jest Istotąspołeczną
- w Jego naturze lezy tworzenie wręzr i społecznoser z ludzrru mu podobnymi NIC
więc dziwnego, że Jezus ustanowił społeczność ludzi jednornyslnych - swoj Koseról
- aby wypełruah wolę Bożą Koscioł bowiem Jest społecznosera ludu Bożego,
a więz między ludzrm W Kościele opiera Się na mdywidualnej WięZI Z Jezusem
Chrystusem
Protr stwierdZił' Wy ktorży ntegdys byltscte me ludem teraz jestescre ludem
Bozym" (I P 2 I O) Bylrsrny poza społecznością Nasze grzechy trzymały nas Z dala od Boga Kiedy Jednak przyjęliśmy Jezusa Jako Zbawretela
przez wiarę na
wrązahsrny nową więz z Bogiem przez Chrystusa Ta nowa więz wprowadziła nas
także w nową więz z mnyrru wierzącymi Stahsrny Się członkarm Bożej rodzmy
Jego Koserola

W ruruejszej lekcji przyjrzymy Się mstytucji, którą Bóg wybrał, aby przygotować dla Siebie chwałę, by kultywowac życie duchowe I przekazywac mnym
dobrą nowinę
Kiedy będziemy zastanawiać
SIę nad Kościołem I zrozumiemy
prawdziwy sens Jego istmerua, będziemy mogli lepiej ocenić wartość, Jaką nadał
mu Pan przez to, re oddał swoje życie za Kościół (Ef 5,25)

Plan lekcji
Czym Jest Koscrół?
Kiedy powstał Koscioł?
Jaki Jest Koścroł?

Co czyni KoścIół?

Cele lekcji
Po skonczemu lekcji powuueneś umleć

•

Zdefiniować termin Koścroł

•

Określić, kredy powstał Koseról
nyrtu

•

Wyjasmc dwojaką naturę Kosetola

•

Wymiemć

I

rozroznic definicje bibhjne I ruebibhjne
I poprzec

trzy główne cele Kościoła

I

swoje twierdzenia dowodami bibhj

metody osiągarua tych celów
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Czynności lekcyjne
I jako podstawę lekcji przeczytaj Dz2, IKorI212-31,RzI2,Ef41

16,5,22-33

2 Przerób treść lekcji według procedury określonej w lekcji I Parmętaj o sprawdzęmu znaczerua nowych słów

Słowa kluczowe
denermnacja
doktrynalny
dynamiczny
funkcje

przeszkody
rozporządzeme
wręz
spoleczny

wyzwanie
wyznanie
zbór
zbudowanie

Treść lekcji
CZYM JEST KOSCIOL?
Cel I Okres! defirucję term mu Kośctćl według Pssma Świętego
I Załozmy, że uzyles słowa Koserot w obecnoset osoby, która mgdy przedtem me
słyszała tego słowa I pyta Clę Co znaczy slowo Kosctoł? W oparciu o swoją wie
dzę napisz w zeszycie krótką odpowiedz na to pyranie
Jesh jesteś podobny do wielu ludzi w dzrsiejszych czasach to prawdopodobnie
twoja odpowiedz wyglądala tak 'Kościół to miejsce, gdzie ludzie zbiel ają Się na
nabożenstwo" Jeśli chciałeś być bardziej precyzyjny, mogles nawet napisać Slo
wo »kosctol« odnosi Się do orgaruzacn składającej Się z grup ludzi którzy mają
takle same poglądy doktrynalne kierują Się ryrm samymi zasadami I mają podob
ne cele"

Oble odpowiedz: dają nam pewne pojęcie o tym, jak ludzie definiują termm
kosciot Oble można uznac za poprawne, zgodrne ze wspołczesnym pojmowaniem tego termmu Jednak kiedy BIblia uzywa słowa kose toł, to kryje Się za mm
o Wiele głębszy sens
Bibha me określa rruanern Koserola budynkolV,jak my to dzisiaj czynimy, ale
nazywa tak pewnych ludzi. którzy tworzą KOŚCiół Nie mówi tez o Kosciele jako
o organizacji Ludzie, którzy w ten sposob tłumaczą term m KOSC101 kojarzą go
z wyznamem - kościół rzyrnskokatohckr, prawosławny baptystyczny, metodystyczny itd

KOICIOI - spolecznosc ludu Bozego
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W Brblu znajdujemy dwie definicje słowa kOSClO/ W grece słowo tłumaczone w Nowym Testamencie Jako' kościoł ' brzmi ekklesta I uzyteJest na okreslenie
ludzi, ktorzy zostali wywołam z tego świata bo odpowiedzieli na Beze wezwanie
Wyznawszy Jezusa Jako Pana, stalt Się członkarm Jego rodziny Są swiadkarm
zmartwychwstałego Chrystusa, żyją według wskazan ewangelu, takjak nakazał Im
ICIt Pan Jest to spolecznosc ludzi posłusznych Bogu ktorzy zorganozowalt SIę, aby
wykonywać Jego wolę Na szerszą skalę społeczność wierzących, ktorzy wymają
Jezusa Jako Pana, reprezentują
Kose/ol powszechny, nazywany rowmez Koscio
lem mełł idnalnym Terrnm ten obejmuje wszystkich wierzących, którzy mają tę
samą wiarę I lojalność wobec Jezusa Chrystusa
Na rnmejszą skalę słowo koscioł ' odrtost Się do lokalnego zgromadzerua ludzi,
rnaczej zboru Są to ludzie wierzący z pewnej okolicy posiadający tę samą wiarę
w Jezusa Chrystusa, ktorzy zbierają Się na wspolne nabozenstwa Mowuny o nich,
ze są Kosetotem lokalnym (zborem) albo KOSClOlem widzialnym
Przykłady zborow widzimy w Nowym Testamencie
Rz 1,7

Wszystkim ktos zy jestescte w Rzymie umiłowanym Boga powalanym Slł iętym

IKar 1,2

ZbOlOWI Bożemu klary Jest w Koryncie poswięconym w Chrystu
sie Jezusie powołanym swrętym

do zborow Gatacjs

Ga 1,2
Flp l I
1110Z

do wszystkich
z biskupami

IJ H
1=

iętych w Chrystusie Jezusie ktorzy są w Fuspps
drakonami

Ogólnie rzecz broi ąc mozna powiedzieć, ze Kościół w rozumtemu Nowego
Testamentu to spolecznosć ludu Bozego Terrrun spotecznosc Jest bardzo wazny
w opisie Kościoła, poruewaz rnowi o poszczególnych wierzących, ktorzy łączą
Się w celu wspolnego wrelbrema
Boga Taka społecznosć Ducha opisana Jest
w Dz 2,42-47
I trwali w nauce apostolskiej l we wspołnoae w łamtantu chleba l w modhtwach A dus-e wszystkich ogarmęte były bojamią. albowtem za spra
wą opostolow dualo Się WIele cudow l znakaw Wszyscy zas kJorzy
uwierzyli byli lecem l mteh wszystko wspólne I sprzedawali pOSlQdłOSCl
l mtente I I ozdztelott je wszystkim Jak komu bylo potrzeba
Codzsennte
tez jednomyslrne uczęszczali do swiqtym Q lamtqc chleb po domach
pr zyjmowalt pokut tI1 z H eselem I H prostocie serca chwaląc Boga I CIesZąC
Się przychylnosetą
calego ludu
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Brbha

Kosciotjest

naucza, ze

następujących

narzędziem

wybranym

I Ma pomagac we wspólnym oddawaniu
2 Ma pomagać

w duchowym

wzroście

CZCI

Bogu (J 4 20-24

spełmama

ludzi (Mt 16 ł8 24,14
przyjrzymy

wsrod innych

w Chrystusie

20)

Się bhżej tym funkcjom

Swrętym

W Piśmie

2818

pOI z Hbr 1025)

(Ef 4, 13 ł 6)

wierzących

3 Ma dbac o szerzenie dobrej nowiny o zbawternu
Pozmej

przez Boga do

funkcji

często

znajdujemy

kosesol Bozy

lenn m

albo

kosesol

Chrystusowy

Tetrrun ten ws cazuje na to ze charakter zgromadzema
me zalezy od
Jego członkaw
ale pochodzi od Jego Głowy, Jezusa Chrystusa
Syna Bozego
Dlatego Koseról Jest stworzoną przez Boga społecznosetą ludzi ?bawlOnych
od grzechu ktorży mają tego samego Zbawiciela
Społecznosc wierzących Jest
wspolnotą, ponieważ JeJ członkowie sąze sobąjedno w Chrystusie dzręki jedności
twoi zonej przez Ducha Swrętego
W Nowym

Testamencie

do potwrerdzenia

który Jest zewn: uznym
812

obrazem

13 9 l 19 10,47-48)

Koserola

powszechnego

1 Wyznali

czytamy

SWOjego wyznania

ze ludzie

przez chrzest w wodzie

Ich zjednoczenia z Chrystusem

Wierzący wchodzący

charakteryzowah

Się

byh zachęcani

którzy uwierzyh

Jezusa Chrystusa

(patrz Dz 2,38,

w skład zborow

I

nalezący

do

następującymi cechami

wiarę w Jezusa

2 Potwrcrdzrh

swoje wyznanie wiary przez chrzest

3 Jak najszybciej

łączyli Się w spolecznosc

4 Mieli wy! azny cel połączyć

(por

we wspólnym

SIę

Dz 13 43 z 1423)

UWielbieniu

I

wykonywac

wolę Bazą
2 Zakreśl
słowa

hterę przed kazdyrn wlasciwym dokonczeruem
kosciot okresla go Jako

a) budynek

w którym gromadzą

b) zgromadzeme

ności

względem

c) stworzoną

wrcrelowr

ludu Bozego

Się ludzie

który zbiera

aby uwielbrac
Się

zdarua

Biblijna definicja

Boga

razem we wspólnej

wierze I IOJal

Jezusa Chrystusa

przez Boga spolecznosć wierzących, którzy ufają temu samemu Zba
ktorzy nwają w jednoset dzięki zjednoczemu Z NIm

t

d) kazdą grupę rehgjjną,

organizację

Ol

az wyznanie

e) całą SWlatową społec7nośc wierzących,
I uznają panowanie
Jezusa Chrystusa

ktoi zy wyznają wspolną

WI31

ę W Boga

KOSCIOI-

spolecznosc ludu Bozego
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KIEDY POWSTAŁ KOSCIOŁ?
Cel 2 Przedstaw dwa biblijne 0PfjY powstania Kosetola
nosct ptes wszych IUc/ZI H terzqcych

l

wypisz siedem czyn

Po I az pierwszy o społeCZI10SCl ludu Bożego czytamy w Starym Testamencie
- Bóg obiecuje Abrahamowi ze Jego rodzina ubogaci ZIemię (IMoJ 12,1-3)
Obietnica ta została spełniona w chwrh WYJscJa lzraehtow z mewoh egipskiej
Pozruej koncepcja społecznoser ludu Bozego pojawiła Się wyrazniej w czasie
zawierania przez Boga przymierza z Abrahamem kredy Bog przedstawił obowiązki
I błogosławienstwa
(por 2MoJ 194 6 Z I MOJ22 17 18)
Ale histona Starego Testamentu dowodzi że naród Izraelski nie wypełnił swoubłogoslawrenia zterru przez swiadectwo I przykład Chceraz w Starym
Testamencie tstmała spolecznosć ludu Bozego nie wypełniła ona Jednak Bozego
zadania Jednakie to me zawiodł Bozy cel powołania dla siebie ludu wykuprema
go z grzechu I obdarzenra zbawrenrem Cel ten zostanie OSiągnięty przez śnueić
I zmartwychwstanie Jezusa, umiłowanego Syna Bozego

JeJ miSJI

Jezus wprowadził pojęcie Koselala jako społecznoset ludu Bozego w czasie
swojej zremskrej służby Używając czasu przyszłego powredział "Zbuduję koseroi
mÓJ" (Mt 16,18) Pawel zwraca uwagę w Ef 1,19-23 na to, że zanim KOSClolzos
tał ustanowiony a Jezus stal SIę głową odkupionej spolecznoscr, najpierw musiało
nastąpie zmartwychwstanie 1 wmebowstąpierue naszego Pana
Jaką okazał w Chrystusie gdy wzbudził go; martwych l posadził po
prawicy swojej lt meble I H s::;stko poddal pod nogijego ajego samego
ustanowtl ponad wszystkim G/ową Kosesola ktory Jest etalent Jego
(w 20 22-23)
Zmarrwycbwstarue 1 wruebowstąpreme Chrystusa było także konieczne, aby
Jezus mogl usługiwac Jako wieczny Arcykaplan na rzecz SWOjegoludu (Koscioła)
Co więcej mogl wtedy obdarzyc KOSClołdarami potrzebnymi do Jego funkcjo
nowama (patrz Hbr 4 14 16, 7 25 Ef 4, 7-12)

3 Ktore z poruzszych zdan są poprawne w swretle Nowego Testamentu')
a) Biblia wskazuje na to ze Koseról
go słuzby na Ziemi

został ustanowiony przez Jezusa

W

b) Pismo Święte dostarcza dowodów na to, że śmierć, zmartwychwstanie
bowstąpierue Jezusa musiały nastąpie przed ustanowrernern Kościoła

czasie Je
I wrue
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Za chwilę "oficjalnego" powstania Koserola uwaza Się tradycyjrue dzien
Pięćdzresrątmcy, ZIelonych Swrąt chociaz wierzący zgromadzali Się 1 wcześniej
Spójrzmy na dowody
1 Tuz przed wniebowstąpieniem
Jezus powredział do UCznlOW Nie oddalajcie
Się z Jerozohmy, lecz oczekujcie obrerrucy Ojca o której słyszehscie ode mnie,
Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po mewretu dniach będziecie ochrzczeni Duchem
Swiętym't Ifrz 1,4-5, przeczytaj teżJ 1412 167813
15)

2 Wtedy Jezus obiecał, ze po otrzymaniu chrztu w Duchu Swrętym uczniowie
staną Się ŚWiadkami ewangeln blisko I daleko (Dz 1,8)
3 Zgodnie ze siowami Jezusa uczniowie I wierzący którzy modlili Się W Górnej
Izbie zostali ochrzczeni, gdy Duch Święty ZStąpi! na nich W druu Pręcdziesiątrucy,
Zielonych Swiąi I zamieszkał W Ich zyCIU (Dz 2 1-4 por J 7,3" -39 z 14,17)
4 Dodatkowo tego samego dnia okola 3000 ludzi odpowiedziało
na zwiasto
warne ewangelu i przylączylo Się do społeczności ludzt wierzących W ten sposób
zastal ustanowiony
Kosciot I zacząl funkcjonować Jako spolecznosć ludzi zajmujących Się wielbreruem Boga opieką I duchowym karmieniem wierzących oraz
ewangelizowaniem,

czyli ŚWiadczeniem

o Jezusie

W ten sposob zstąpienie Ducha Swrętego zaznaczylo początek nowej ery ludzie wierzący otrzymali Bazą moc do ŚWiadczenia o zbawiennej lasce Bożej
I Jego powszechnym
wezwaniu do przyjęcia zbawrema KSięga DZieJóW Apostolskich stwierdza, ze od tego dnia ludzie wierzący działah Jako rodzma wspolrue
Jako jednosc Oto charakterystyka wierzących W pierwotnym KOŚCiele
I Normą doktrynalną
2 Mieli społecznośc

byla dla nich nauka apostolow (Dz 2,42)
z mnyrru wierzącymi

(Dz 2,43)

3 Przestrzegah obrządku Chrztu I Wieczer zy Panskiej (Dz 2 4 1-42 47, patrz
Mt 28, I9, IKor II 23-26)
4 Spotykali Się na publiczne
4,23-3 I)
5 Pomagah
6,1-7)

oddawanie

mnyrn ludziom wierzącym

chwały Bogu I modlitwę (Dz 2 46
W Ich potrzebach

(Dz 2 41 432

6 Wyznaczyli ludzr, którzy mieli IŚĆzwiastowac ewangelię
łeczności ludzi wierzących (Dz 8,14-17, II 22)

I

zakladac

35
spo

7 Badali pewne aspekty głoszonej ewangelll- sprawdzali nowych chrzescijan
I Ich praktyki
Ustala h podstawowe normy doktrynalne dla chrzescijan
(Dz 11,1 318,15,4-35)
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4 Napisz w zeszycie, jakle dwa fakty, ktore wydarzyły Się w dniu Pręcdzresiątrucy
Zielonych Swrąt stanowią dowód na to ze tego dnia Koscroł rozpoczął swoją
dzrałalnosć (patrz Oz 2)
5 Wypisz z parmęci siedem czynnoser pierwszych wierzących
które mówią o tym
że stanowili om Kościół, Jedno Ciało Zapisz odpowiedz w zeszycie I porównaj
z listąpodaną w tej częsctlekcji
Czy hsta przypomina CI dzrałama twojego kosercła/
zboru?

JAKI JEST KOSClOŁ?
Cel 3

Znajd: cechy okreslajqce naturę Kosesoła

Kiedy ktoś przyjmuje Chrystusa Jako Pana Duch Swięty, ktory doprowadza
do zbawi erua, przylącza go także do Innych wierzących
w społeczności
którą
nazywamy Kośerolem ałbo Cialent Chrystusa W Brbln Kościół został przyrówna-

ny do ciała oblubienicy, budynku wmorosh,
uzyte W odruesieruu

do poszczegołnych

trzody Te same porównania

ludzi wierzących,

zboru

I

Koserola

zostały
pow-

szechnego
6 Polącz termin (po prawej) z fragmentem
(po lewej)
a Łk 15,4--10 (trzoda)
b 2Kor 11,2 (oblubienica)
c IKor 3 16- 17 (budynek)
def 1,22-23 (ciało)
e Hbr 13 20 (trzoda)
f J 15, I 5 (wmorosl)

Prsrna Swiętego

w ktorym on występuje

I Pojedynczy
2 Zbor
3 Koseról

wrerzący

powszechny

ĆWiczenie ukazuje nam nieco istoty Koserola
Pojedynczy człowiek
nie tworzy Koscroła, poruewaz Koścroł Jest Ciałem składającym
Się
z Wielu ludzi wierzących
Jesh uwazamy KOSClOł za mstytucję albo organizację,
szybko zapommamy, ze Jest społecznosetą
ludzi wierzących
ktorzy łączą Się ze

Powyższe

wierzący

sobą w bhskiej społecznoset
dzręki osobistej WięZI Z Chrystusem
Wierzący CI
usługują sobie nawzajem I pomagają w zyCIU chrzescijanskim
Zatem istotę Kościoła
można WYJaśnić w dwojaki sposób Przede wszystkim
sobą Po drugie, Jest to widzralna rnarufestacjajednosci

Jest to więz wierzących ze
wierzących z Chrystusem

I KOSCIOI to WlęZ ludzi wies zqcych :e sobą I; Chrystusem
słyszy wresc ewangelu, staje przed Bogiem sam Jego decyzja

Kiedy grzesznik
czy przyjąć. czy
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odrzucie ewangelię Jest osobistą decyzją, ktorą mUSI podjąć mdywrdualrue Kredy juz ją podejrrue, zauwaza ze mru ludzre zdecydowali podobnie Dlatego chociaż
nawrócenie Jest sprawą bardzo osobistą, me Jest kwestią wyłącznie prywatną
Wprowadza nas w osobistą więz z Jezusem Chrystusem I mnyrru wierzącymi Oba
rodzaje społecznoset są wierzącemu niezbędne do duchowego wzrostu I rozwijanta
natury Chrystusowej
Paweł rnowrł o WIęZI z Jezusem Chrystusem nawiązywanej przez człowreka
wierzącego w momencie zbawienia '2 Chrystusem jestem ukrzyzowany żyję WięC
tu: me Ja ale zyje we mnie Chrystus a obecne zycte moje w ciele Jest zyClem
w Wierze w Syna Bozego ktory mrue umiłował I wydał samego stebte za mme
(Ga 2,20) O WięZI ludzi wierzących między sobą pisa! Jestesmy czlonkami jed111 drugich
(Ef 425) Oznacza to, ze wszyscy wteizący twcrzą razem Koseról
Dlatego z jednej strony kazdy wierzący Jest Jednostką, ktora żyje w osobistej
z Chrystusem l ma osobiste zadania do wykonania w zyciu chrześcijanskirn
Z drugiej strony wszyscy wierzący znajdują Się w duchowej JednOŚCI któ ra takze
ma bliską wręz z Chrystusem I wspólne zadania do wykonam a
WięZI

7 Pisrno Swręte przyrównuje więz między Chrystusem a KOŚCiołem do głowy
I crala Przeczytaj I Kor 12 12-27, Ef I 22-23 4 7 16 I Kol I 18 W oparciu o te
fragmenty okresl, ktore z poruzszych zdan są pr awdziwe
a W Ciele Chrystusa Jest wiele CZęSCI
b Jedne CZęŚCIsą mniej wazne od drugich
c Pojedynczy wierzący moze dorosnąc do dojrzałoser chrzescijanskrej bez czyn
nego uczestniczema
w zycru całego Ciała Chrystusowego
d Każdy wierzący Jest CZęŚCią Ciała Chrystusowego

r Każdy WIerzący sam odpowiada tylko przed Chrystusem
g Jesh Jeden członek ciała cierpi

mne członki odczuwają boI

I

Cierpią z nim

h Dary które Chrvstus daje Koscrolowi są potrzebne do tego, aby kazdy czlonek
doswradczał osobistego wzrostu
Powyższe

fragmenty

Ptsrna Swiętego

nauczają

nas ze nie przypadkiem

w Nowym Testamencie zycre Kosercła przedstawione Jestjako wspolnota Ludzie
nowo nawróceni szukają WięZI z innymi wierzącynu w oddawaniu CZCI Bogu,
społeczności
I <wradczeruu
Przy nowym narodzeniu odrzucili swoja starą, samolubną naturę, a stall SIę członkami społecznoset
lenia Się

pełnej wzajemnej troski I dzre-

Biblia wyraznie stwierdza, re społecznosc z mnyrru ludzrm wierzącymi w ciele
odpowiedzialnym
przed głowąjest bardzo wymagającym zadaniem Chodzi oto
ze na każdym z nas spoczywa odpowredzialnosc,
ktora wykracza poza nasz osobisty
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W) bor, naszą więz z Głową l nasze wartoser Mamy teraz funkcjonowacjako częśc
Ciała Chrystusa Rozumiemy teraz dlaczego Paweł martwił SIę o zbor w Koryncie

,A proszę was bracia w tnuetuu Pana naszego Jezusa Chrystusa abyscte
wszyscy byt: jednomysim I aby me by/o między l1Dfm rozłamów lecz
abyscte byli zespoleni jednosetą mysh Ijednoseta zdania (I Kor I, I O)
Jako częsć Koserola ktary jako wspolnota związany Jest z Chrystusem, muszę
życ w zgodzie z tnnymr łudznu w Chrystusie jesh chcę byc w zgodzie z Nim
Kosctół zatem przedstawiony w Prsm re Swrętym to ludzie, ktorzy mają społeczność
z Chrystusem a przez Niego I ze sobą nawzajem
2 Kosciot jest wid talną mamfestacjq zjednoczenta wie' zqcych : Chrystusem
Bóg zaprojektował Koscioł Wtaki sposob, aby Jego Istota objawiała Się przez wręz
między ludznu wierzącymi Skoro nasza wręz Z Chrystusem Jest doswradczeruern
duchowym, to rnoze SIę ona stac wrdzialną rzeczywrstością Jedynie przez nasze
zycie Mowimy mnvm o naszej wierze I powmrusmy to robie Jesh nasze zycie
cechuje uprzejmosc, altruizm I prawdziwa chrzescijanska rrulosc wtedy ludzie
zauważają, ze nasza mewidzialna więz z Chrystusem jest rzeczywista Jeśli jednak
nie żyjemy zgodnie z wypowiadanym świadectwem, niewierzący powiadają TwoJe zachowanie krzyczy tak głośno ze nie słyszę, co mówisz!
Dotyczy to takze wspolnego zycra w społecznoset ludzi wierzących RzeczyWIStoSCWięZI między Cialem (Kosciolem) a Jego Głową (Chrystusem) powinna
wyrazac Się w zyCIU Koserola Dlatego Paweł przypomma wierzącym w Efezie
Z wszelką pokc Iq tłagodnosetą z eterpltwoscto, znoszqc jedni drugich w mtlosc I
vuu ajac .Hę zachować jednosc Ducha li spojm pokoju (Ef 42-3)
W czasach Pawła tstmały powazne banery społeczne odgradzające Zydow od
pogan, mewohuków od wolnych Poza ewangelią me tstmała szansa przekroczenia
tych barier W Ef 2, I I 22 czytamy ze dzięki krzyzowi Chrystusa nastąpiła
przemiana On Zt1lSZCZ)Ibanerę między Zydem a poganmem, czyniąc Ich "wspol
obywatelami l członkann Boze) rod-my" Więz z Chrystusem usuwa rozruce
społeczne I Jednoczy wszystkich ludzi ktorzy stają Się CZęŚCią Bożej rodzmy
Jako członkowie tego samego Ciała ludzie o roznym pochodzeniu społecznym powrntu byc zjednoozem w duchu I miec ten sam cel (patrz Flp 2 2) POWIIlt1l
być uprzejrm I współczujący
Jezus okreslrł to wymaganie mianem nowego przykazania 'NOl' e przykazanie daję l1am abyscie Się wzajemnie mslowah Jak Ja
was umtłow alem abysc,e Się I wy wzajemnie J111Io1ła!I Po tym wszyscy poznają.
zescte UC_1110mlmotmt jesh nnlosc wzajemna tmec będziecie' (J 13,34-35)
Wrdzirny zatem ze więz między ludzrm wierzącymi powmna charakteryzo
wac SIę mtloscui Zasada ta jest tak wazna ze na Jej podstawie można okreshc,
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jaką relację z Bogiem ma dany człowiek Kto mO\~I zejest w SWIGlłoSCI a brata
SWOjego ruenawtdzt w ciemnoset jest nadal (1 J 2) Jan mówi dalej
Jeslt kto mowl MiłUję Boga a menem tdzt brata swego klamcą Jest
albowtem kto me miluje brata swego klarego widzi me moze mtlowac
Boga ktorego "l/e 1.t tdzt A to przykazame mamy od mego aby len kto
miluje Boga liii/owali brata S>I ego' (IJ 4 20-21)
Dlatego właśrue Paweł garnl korynckich
doprowadziły

(I Kor 3 4) Nie Jest to zachowanre

Apollosa"
zachowanie

wierzących

Ich do podzrałow I mowrerua
nieduchowych

niemowląt

Pawia"

godne chrześcijan

Takle nakazy

zroZUI111eC ze Ji śh między ludzrni nie ma zgody

I kłótnie

za zazdrość

Ja naśladuję

które

I Ja naśladuję

ma ale nieduchowe

I przykład)

pomagają

nam

nie ma tez zgody między 011111

a Bogiem
8 (Wybierz
najlepiej

najlepszą

okreslony

odpowiedz)

Koścrol jako społecznosc

duchowa

może byc

jako

a) grupa ludzi starających Się zachować między sobą jednosc
b) wszyscy wierzący w jedności z Chrystusem

c) codzienne przeżywanie
9

chrześcijanstwa

Istotę Kościola Jako wrdzralnegc

wyrazu

WięZI

wierzącego z Chrystusem można

okreshc jako
wręz nułosci do Boga

a) duchową
b) rmejsce,

gdzie ludzie łączą Się w grupy według pochodzenia

lu oddawania

CZCI

zatem

w ce

Bogu

c) zbory ludzi wierzących
Widzuny

spolecznego

w WięZI jedności ze sobą opartej

ze ze swej natury

o milość

Koseroi Jest duchowy

Jest jednak

także

praktyczną społecznosetą. w której ludzie wierzący okazują swoją więz Z Panem
I ze sobą nawzajem
Stąd jest to społeczność
ludzi wierzących w I..torej widzimy
I doswiadczamy prawdziwej
rmlości Skoro nulosc jest najwazruejszą cechą WlęZI
duchowej,

to rrułośc ta musi Się takze objawiać

w lokalnych

kosetolach

zborach

'Kto me miluje me :na Boga gdy: Bog jest mtłoscsą W tym objawiła stę
nnlosc Boga do nas t: Syna swego jednorodzonego poslal Rag na swtat
abysmy przezen zylt Na tym polega mtlosc :e me mysmy unułow alt Boga
lec: ze On nas umtlowal t pasla/ Syna swego jako ubłaganie :a grzechy
nasze Umtlowam jezelt Bog nas rak mm/owal l mysmy powmm nawzajem
Się nil/owoc" (IJ 48-11)
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w tej lekcji okresl dwie cechy, które OPISUJą

CO CZYNI KOŚCIÓŁ
Co czym Koscrol? Jakijest
w Efezie dowiadujemy
mesc chwalę swojemu

rstmerua? Z listu Pawła do ludzi wierzących

celjego

Się że Bog stworzył społecznosc
wierzących,
aby przyImieniu Odkupił nas ku "UWIelbieniu chwały swojej'

(Ef 1,61214)
Koscrół UWIelbia Boga W trzech wyrmarach
I

Ku gor:e,

gdy wierzący

oddają

Mu czesc

2 Do wewnątrz, gdy wierzący budują siebie nawzajem
3 Na zewnątrz, gdy wierzący dzielą Się ewangelią z mewierzącyrm

Kościół

Cel4

oddaje

chwałę

Bogu

Znajd: prawdziwe zdania dotyczące wspolnego uwielbsarna
ofiarowujemy Bogu w UH telbternu
UWielbienie

uwielbternu

to akt uznania Boga za godnego szacunku

ludzie wierzący

darowane w Jezusie Chrystusie

oddają
I przez

chwałę

l CZCI

f

wYJasn1j co

We wspolnym

I czczą Boga za Jego dobrodziejstwa

niego okazywane ludowi Bożemu

prawdziwego
UWielbienia sto: Bog a me ludzie
(Jego charakrei ) I za to co czym

Uwielbramy

W lekcj: 3 naszego podręczruka

W centrum

Boga za to kim Jest

dla których Bógjest
'Wysławiajcie Pan albowtem
Jest dobry albowsem laskajego trwa na Wiek,' Niech mowlq odkuprem przez Pana
et ktorych wyzwolił z lęk, rneprzyjocteła ktorvch zebiał : ziemi
godzien

naszego

uwielbrema

Jezus stwierdził

rozwazahsmy
Ps 107 1-3 powiada

powody

że Bog szuka ludzi, ktorzy będą Mu oddawali

czesc

w duchu

I w prawdzie
(J 423) Oznacza to ze nasze Wielbienie rnusi być szczere I mUSI
opręrac Się na ovobistej WięZI Z Jezusem Chrystusem poprzez naszego ducha trwająćego w społeczności
Z Jego Duchem Przygotowawszy
nam zbawrerue, Bog usunął na zawsze bariery, ktore przeszkadzały
w nawiązaruu społecznoser z Bogiem
(patrz Hbr 4 16, 10 19 22) Prawdziwe UWielbienie chrzescijanskte
opiera Się me
na tym, co my czynimy dla Boga lecz opiera Się na naszym poznaniu I przyjęciu
tego co On UCzynił dla nas przez srmerc l zmartwychwstanie
Jezusa
Nasze uwielbierue
I kamterna

rozm Się od CZCI jaką oddają

Ich czesc ma na celu usrruerzenre

gniewu

poganie

bostwom

z drewna

bosrw albo pozyskanie

Ich

Podwaliny
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przychylnoset

Natomiast

Boży lud oddaje

czesc

Bogu prawdziwemu

prawdy
ze świa-

dornoscią, ze łaskę I miłosierdzie JUl dawno ofiarował On za darmo wszystkim
ludziom (Ps 11~, l) UWielbienie Jest pelnym wdzięcznoset
wyrazernem Bogu po

za Jego laskę Zawiera

dziękowarua

Się w

nim chwalenie

l

adoracja

uwielbiamy
Boga prywatnie rnusirny też u -nac znaczenie
wspolnego uwielbiarua
ktore Jest symfonią chwały dla Boga Kiedy rodzina Boża
zbiera Się w Jego obecności
aby Go CZCIĆ każdy wierzący zauwaza jedność ludu
Chociaż

często

Bożego We wspolnym uwrelbraruu zauważamy pewną dynamikę ktorej człowiek
nie moze

doswradczyc

w samotnym uwrelbieruu

we wspólnym uwielbiemu
objawia
kazdego chwalcę Kiedy uwielbram

Oznacza

to, że kiedy łączymy

SIę

w mm duchowa moc która wzmacnia
Boga razem z mnyrm wrerzącyrru, doznaję
Się

pomocy w rnou-i uwielbraruu Boga Dlatego Prsmo Swięre naklarua nas 'I baczmy
redm na drugich w celu pobudzenia Się do miloset l dobi ych uczynkow me
opuszc.ajqc wspólnych zebr on naszych jak lo jest li nsektorych w nryczaju lecz
dodając sobie otuchv (Hbr 1024-25)

Koseról

we wspólnym

oddawaniu

chwały

Bogu pod kierownictwem

Ducha

Swrętego i zgodnie ze Słowem Bozym stara Się wrelbic Boga za pomocą takich
środkow Jak modlitwa usługa Słowem, piesn I muzyka Musimy jednak zauwazyć
że zwykłe wykonywanie
pewnych form uwielbrema me oznacza prawdziwego
oddawania CZCI Mozemy cieszyć SIę pięknem muzyki, zdolnoserami
kaznodziei,
doswiadczac przyjemnoset przebywarua z mnyrruludzrru, a jednak me oddać CZCI
Bogu Parruętajmy, ze najwazmejszym
celem prawdziwego uwielbrema jest ado
racja, oddam e CZCI Bogu On musi stac w centrum naszego uwielbrema
Wspolne
przykładow

uwielbtamę

Jest często

prezentowane

w Biblu

Spojrzrny

na kilka

Ezdrasz pob/ogos/awl! Pana wielkiego Boga a caly lud pod
ntoslszy swoje ręce odpowiedual Amen amen Następnie skłoruh swa
te głOl'y l oddau Panu pokłon z twarzami zwroconyml do zlenu"

Neh 8 6

Cale zgromad.eme
nosny głos trąb"

2Krn 29,28

oddawało paklon rozbrzmiewał sptew

I

do

Codztennte tez jednomyslnte uczęszczali do sWlątym a tannqc
chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem I H prostocie serca
chw alqc Boga

Oz 2,46-47

Obj 5 13 I słyszalem jak wszelkie stworzenie ktote jest na meble I na Ziemi
l pod ztennq, t w morzu t wszystko GO w ruch jest mewtło
Temu klary
siedzi na tronie l Barankowi btogoslawienstwo I czesc l chwata l moc
na lł leki wlekOlł
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Oprócz kazania,

śpiewu

modlitwy

I chwalema

Boga Kościół oddaje Mu czesc

takze przez przestrzeganie dwóch nakazow Jezusa Chrztu I Wieczerzy Panskrej
W czasie Chrztu nowo nawrócony człowiek składa wyznanie wiary I zanurzony
zostaje w Imię Ojca Syna I Ducha Swrętego na zna" wewnętrznej przermany
WIeczerza
Panska powinna byc obchodzona,
Jak powredział
Jezus
()
na
pamiątkę moją albowiem tlekroć len chleb Jecie a; kteltcha tego ptjecte smterc
Panskq :::wIOS1UjeCle Q; przyjdzie ' Okazywanie posluszenstwa tym nakazom Jest
aktem wspólnego uwielbrema (patrz Mt 2819, lKor II 23-26)
11 Które z pomzszych
zdan są PRAWDZIWE
W odnresreruu do wspolnego
uwielbrama? Zakreśl litery poprzedzające wybrane przez ciebie zdania
a

Celem wspólnego uwielbramajest

b

przychylnoset
Uwrelbiame w duchu

c
d
e

I \'II

usrruerzerue

Bozego gniewu

prawdzie wymaga szczerości

l

: osobistej

zdobycie Jego
WięZI

z Jezu

sem Chrystusem
Wspolne uwielbtame łączy wierzących w jednoset I mocy
Duchowe uwrelbreme zawsze koncentruje Się na Bogu

Wspolne uwrelbrerne znajduje swoje przykłady w Pisrme Swiętyrn
znajdujemy nakaz wspolnego uwielbrama

12 Okres I trzema słowami

KOŚClól buduje

co ofiarowujemy

tam tez

Bogu w czasie UWIelblema

SIę

Cel 5 WYJG.'lI71j ZI7Clc:enre fe! mlnu budować Się CI takze zaleznosc miedzy dm amt
a owocem Ducha Swtętego l Ko vctolem
Kiedy badamy przykłady biblijne dotyczące funkcjonowania
Koserola Jeden
fakt rzuca Się szczegolrue w oczy Bog zawsze traktuje wierzących jako spolecz
nosc Funkcjonowarue
tej społecznoser mozemy lepiej zrozumlec jesh połączymy KOŚCiół z koncepcją ciała Pismo Swięte uzywa porównania do ciała wyjasruając funkcjonowarue
Kościoła ciała duchowego (patrz Rz 124-8, l Kor 124-3 I
I Ef 4,7-16)
Kazdy czlonek ciala IJego wklad w zycie Jest Istotny dla funkcjono-

wania Ciała
Ciało ludzkie jest bardzo zlozcnyrn organizmem Składa Się z Wielu CZęSCI,
ktore spełniają różne funkcje Podobme Ciało Chrystusa ma Wiele CZęŚCI Kazdy
członek posiada Jeden albo więcej darow lub uzdolruen, ktore pozwalają mu na
pracę dla dobra calego ciała Jakle to są dary? Gdy przyglądamy
Się Ich listom,
zauwazamy,
Jak Wielka roznorodnosc
darów dostępna Jest dla czlonków ciała
Chrystusa

Podwaltny prawdy
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Rz 12,4-8 prorokowanie, posługrwarue,

nauczarue,

napommarue,

obda

rowywame, przywodzerue, okazywanie miłosierdzia
2 I Kor 12,8-10 mowa mądrosci, mowa wiedzy, Wiara, dary uzdrawiarua,
dar czyruerua cudów, proroctwo iozrózrnaruc duchów mowienie mnyrm
Językami wykładanie Języków (patrz takze W 28-30)
MUSimy tutaj dodac, że obdarzeni ludzie dani są KOSClOloWl
społecznosci
wierzących, "aby przygotowac swiętych do dzieła posługiwanta do budowania
ctała Chrystusowego
(Ef 4,12) Oznacza to, że wierzący zyją W społeczności ze
sobą I są od Siebie zalezm Każdy czlonek Ciała Chrystusowego ma słuzbę do wykonania Może wruesc coś szczegolnego, a kazdy z nich potrzebuje tego, co wnoszą mm ludzie Dla wszystkich członkow Ciała Bog darował
ewangelistow,
pasterzy I nauczycieli (Ef 4, II)

apostolow,

proroków,

MUSimy tez zwrocie uwagę na fakt, ze Ciało Chrystusa Jest duchowym ar
gonuniem złączonym z Chrystusem Oznacza to, że Jest czymś więcej nit. tylko
zbrorowrskiem mdywrdualności
Ludzie wierzący w Chrystusa złączeni są w Jego
Ciało ponieważ połączeni są z Głową Jedność, o tym rnusimy zawsze pamiętać,
pochodzi od samego Chrystusa Członkowie nalezą do siebie nawzajem pontewaz
nalezą do Chrystusa Ciało żyje, aby słuzyć Głowie W ciele ludzkim, gdy mozg
Jest martwy, nie rstrneje potrzeba ciała Jesh Chrystus nie zająłby miejsca naszej
Głowy, nie Istniałaby potrzeba Ciała Jezus powredział do zboru w Sardes "Znam

uczynki twoje Masz

11n1ę ze zytesz ajestes umarły
(ObJ 3, I) KOSClOł aby mógł
Się budowac, musi utrzymywać więz z Głową, Jezusem Chrystusem
przez uwrel
brenie Budowoc Się znaczy pouczac, polepszać duchowo, utwierdzać"

Bog dba o harmonię W Kościele, orgaruzrme duchowym
ludzkiego reagują na potrzeby innych CZęSCl, tak duchowy

Jak CZęSCIorganizmu
organizm reaguje na

potrzeby poszczegolnych
ludzi wierzących
Jeśli Cierpi Jeden członek, mm dzielą
z nim boi, Jeśli ktos Się raduje, mm dzielą z 111mradosc (I Kor 12,24 26) A to
wszystko sluzy Jednemu celowi
'Całe ciało spojone I :=lVlą=aneprze: wszystkie

wzajemnie SIę zasitajqce stmvy według zgodnego z przeznaczeniem
kazdego poszcz rgolnego członka rosnie l buduje siebie samo w JJll/0SCl'

dualansa
(Ef 4,16)

Proces budowania Ciała czasami oznacza oczyszczenie Kościoła Wymaga to
zastosowania
środkow dyscyplmarnych
wobec członka, który zgrzeszył
Jezus
mówił o tym (Mt 18 15-20) I podał wskazówki
Jak nalezy postępować
z taką
osobą W duchu nulosci Jeśli jednak człowiek taki nie chce słuchać I upamiętac SIę,
powrruen zostać wyłączony ze społecznoser
ludzi wierzących l patrz takze I Kor

5,9 13)

Kose/ol

spoleeznose ludu Bozego
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Duch Swięty rodzi swoj owoc w człowieku wierzącym własrue w dzredzrrne
relacji z Innymi członkami Ciała Chrystusa Owoc Ducha wymieniony \V Ga 5 22-

23 odnosi Się do cech Chrystusa, ktore rozwijają Się Wnas gdy mamy społecznosc
Z innyrm Są to rrulośc, radośc, pokoj, cierphwosc, uprzejmość, dobroc, wrernośc,
łagodnosc, samokontrola
13 Dokoncz poruzsze zdania
a

Członkowie Kościoła

budują siebie nawzajem

Budowac

b

ZWIązek między darami Ducha a Kosercłem polega na

c

ZWIązek między owocem Ducha a Kościołem polega na

SIę

znaczy

Chrześcijanstwo to nie Jest droga samonuka Gdy czytamy księgę DZieJóW
APOSIOlsklCh,wtdzrmy, że Ciało Chrystusa działa, oddaje czesc Bogu, trwa Wspo
łeczności ludzi wierzących zjednoczonych w celu chwalenia Boga, wzrasta w Jego rrulosci I przyprowadza mnych ludzi do Bozego KroIestwa Koseról Jest dany
dla wzrostu, rozwoju 1 dojrzewania członkaw Ciała Chrystusa Gdy to ma miejsce,
Koserot gotowy Jest do wykonywania swojej trzeciej funkcji mesrema ewangelu
niewierzącym

KOŚCIółewangelizuje
Cel 6

ŚWIat

WYJQSnI} w jaki sposob
wprowadzona w c::yn

nauka

Jezusa

na lemat mISJI KOSClOła

powinna byc

Pierwszym przykazaniem Jezusa dla ludzi w potrzebie jest Pójdzcre do mnie
(MI 11,28) Gdy doznają juz przebaczenia I akceptacji, wtedy słyszą ldzcie (Mt
28,19) Gdy społecznosć ludzi wierzących buduje Się Wwierze musi zwrOCIĆswoją
energię na zewnątrz do niewierzącego swrata Bóg używa tudzs ; aby zdobywac
ludzi! Koseról uwielbia Boga przez to, ze ludzie wierzący dzielą Się ewangelią
z mnyrru, angazują srę w ewangelizację
Słowo ewangelizacja znaczy dosłownie
"głoszenie ewangelii" Zadaniem I przywilejem Kosercłajest oznajmianie wszystkim ludziom Bozego zbawrema
Wierzący powołani są do WYjścia ze swiata w tym sensie, ze nie powmru JUZ
dluzej kierowac Się jego wartośetanu Niemniej jednak wzywani są do tego by za
ntesc ewangelię swiatu ludzi niewierzących Jezus modlił Się do Ojca "Nie są ze

Podwaltny prawdy
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swiata jak l Ja me jestem ze swtata [ J Jak mnie pos/ales na Sl110/ tak I Ja
posyłam Ich na "' tat" (J 17 16 18) WIerzący powinru porzucić styl życia ludzi
ruewierzących,
a jednoczesrne
zaangazować Się w znuemarue tego stylu życia
Skoro chrześcijanie zostali wyslam przez Pana zmwa pojawia Się Idea nusjt
Nowy Testament

w Mt 13,38 podaje

zasięg

ewangelizacji

Jezus stwierdza

Jezus wzywa SWOIch nasladowc6w
ldzcie tedy l czynele
UCZniami wszystkie narody chrzcząc Je [ } uczqc je przestrzegać wszystkiego co
wam przykazałem" (Mt 28, 19-20, Mk 16,15) KoscJOI został w ten sposob a»
bowiązany mes c ewangelię wszystkim ludziom
rola

ZQ'! lo SWlOJ"

Nakaz ewangehzacji
me Jest dla chrześcijamna
kwestią wyboru Jezus powiedział ze kredy wierzący wezmą moc Ducha Swrętego staną Się dynamicznymi
sw lad kam I '(
) w Jerozohnue I l-ł cale} Judei I H Samaru l a: po krance ztenu
(Dz

1,8)

Bog Jest uwielbiony,

Chrystusa,
poruewaz
Chrystus (J 15,1-8)

wtedy

gdy ludzie

chrzescijarne

są zbawrani
przynoszą

I

owoc

przydawam

14 KSięga Dziejow Apostolskich
podaje nam wiele przykladow
winniśmy traktować nasze zadanie mesrema ewangelii PI zeczytaj
menty I napisz Jak reagowali apostolewre w kazdym przypadku
a

Dz4,16-20

b

Dz4,31

c

DZ),40-42

do Ciała

tak jak chciał

tego

tego

Jak po-

poruzsze frag-

DZISiaj na sw recie ZYJeok 5,7 mld ludzi Ocenia Się, ze ok 42 mld me słyszalo
prawdziwego
swradectwa ewangelu o Jezusie Chrystusie
Pan zruwa wzywa nas
bysmy głosrh lin dobrą nowinę On wylewa swojego Ducha na swoje sługi na
całym świecre zachęcając Ich do poswięcema Się ruedokonczonemu
dziełu ewan
gehzacji
Bog wyposazyl Koserot me tylko w moc Ducha Swrętego
ale także
w narzędzia do wykonywania miSJI takle Jak radio, telewizja, literatura SieCI kom
puterowe I masowe spotkania ewangelizacyjne
(w niektórych kręgach kulturo
wych) Ewangeliajest
dzisiaj zwiastowana na szerszą skalę mz kiedykolwiek przedtem Niemniej Jednak najskuteczruejszyrn
środkiem ewangehzacji
świata jest
skuteczne

swradectwo

życia ka7dego wierzącego tam gdzie żyje

l

mieszka

Naszym celem zatem powinno byc aby kazdy człowiek który pizychodzi do
Chrystusa a wychodzi ze swrata wrocrł do niego Jako ambasador Chrystusa Zgodme z Bożym pragruemem każdy wierzący Jako Jego przedstawicrel powimen powrocie do swrata z nowymi przekonaniami, nowymi zasadami, rnosąc wiesc zbawierna W ten sposob Koseteł moze posłuszrue I skutecznie spelruac swoją misję.
przysparzając

chwały Bogu

Koscioł

spolecznosc ludu Bozego
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krótko na pytarua

I S Odpowiedz
a

Jak brzmi wezwanie

Chrystusa do grzeszrukow?

b

jak brzmi wezwanie

Chrystusa

c

Co jezus

d

Kim Bog posługuje

e

Jezus powiedział

f

Co mial na mysh mowiąc,

g

Przykłady

ofiarował

do wierzących?

KOSCIOloWI, aby wypełniał

Się, aby zdobywac

(jedno słowo)
swoją misję?

zgubionych?

ze wierzący me są ze

apostołow

(jedno słowo)

5W13ta

Co miał na mysh?

ze wierzący są na swrecre?

w DZiejach Apostolskich

ukazują nam, ze w kwestu rmsj r

Koscioł powinien rruec nastawienie

Pytania kontrolne
WYBOR

Wybierz najlepszą

t Biblia posługuje

Się

temunem

a) grupy ludzt o podobnych

b) społeczności
c) miejsca

Się

którzy mają podobne

na Boze wezwanie

na uwrelbrarue Boga

poglądy

doktrynalne

Koserola jako Ciała z wieloma częścrarru wskazuje

przykład

a) ludzie spotykający
c) Koscioł

na okreslenie

kOSClO1

ktorzy odpowiedzieli

ludzi

b) każdy człowiek

na każde pytame

wierzemach

gdzie ludzie spotykają

d) grup ludzi
2 Biblijny

odpowiedz

Się

razem w Bozym

1I111emU

na 10 że

tworzą KOSCl6ł

mający więz z ChI) stusem Jest Jego Koserolem

składa SIę z wielu ludzi, między ~tOI) rru Istnieje bliska więz dzięki Ich

mdywrdualnej

WięZI

z Chrystusem

d) kazdy zbor Jest zorganizowany

W taki sposob, jak wszystkie

rnne

Podwaliny prawdy
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3 POJęcIe koserola

lokalnego

(zboru),

inaczej koserola

wrdzialnego

dotyczy

a) calego Ciała Chrystusowego
b) wierzących mieszkających
w określonym miejscu którzy dzielą wiarę w Jezusa
Chrystusa I zbierają SIę wspólrue, aby wrelbrc Pana
c) wszystkich wierzących z Jednego
d) Kościoła powszechnego

4 Pojęcie spolecznosc
a) zarządzam

wyznania

mowr o

u

b) ruewidzialnym

Kościele

c) ludziach

mających

d) dzrelerua

SIę I wspólnych

rożne

pomysły.jak

cos

czyrnć

WIęZI

S BIblia swiadczy o tym, że Koserot powstał
a) w czasie sluzby Jezusa na Ziemi
b) w czasie wmebowstąpierna
Jezusa
c) w dniu Pręcdzresrątmcy
(ZIelonych Swiąt)
d) po nawiócenru

Pawła

6 Duchowa natura Koserola manifestuje SIę w sposób wrdzralny
a) Jedność I rrułośc wierzących do srebie nawzajem

b) zanueszkiwanre
c) dary Ducha
d) sp lew modlitwę

przez

Chrystusa w sercach ludzi wierzących
I kazame

7 Jaki Jest najlepszy dowod na to, ze ktoś kocha Boga"
a) Kocha tez mnych ludzi

b) Wiele czasu poświęca na modlitwę

l

uwrelbrerue

c) Zostaje członkrem zboru
d) Swiadczy rnewrerzącym
8 BIblia naucza że dary Ducha Swrętego
a) otrzymuje kazda osoba, ktora chce rozpocząc
b) otrzymuje koscioł dla zbudowania,
nawzajem sobie usługują

c) dane są

KOŚCIOłOWI

Jako pomoc w ewangehzowaruu

d) dane są, aby obdarowaru
9 Z porówmama

osobistą

ludzie wytworzyli

Się

z

SW

lata

w sobie charakter

Kościoła do CIała Chrystusowego

ciola powrruen wywodzie
a) członkow

służbę

dary objawiają SIę przez wierzących, którzy

Chrystusowy

uczymy SIę, że charakter

Kos-

KOSCIOI -
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spolecznosc ludu Bozego

b) uczynków
c) Głowy
d) społeczności

I WięZI

10 KROTKA ODPOWIEDZ

Wyjasruj cel Istnienia Kościoła w odniesieniu do

a) Boga
b) samego Siebie
c) swiata

Odpowiedzi na pytania nauczające
8 b) wszyscy wierzący w jednoser z Chrystusem
1 Odpowiedz własna
9 c) ZbOlYludzi wierzących w

więzi

jednoser ze sobą opartej o milość

2 Popt awne odpowredzi to punkty b) c) I c)
10

Jest to relacja 111I10SCI między ludzrm Wiei ZąC)'1l11 a Chrystusem
wzajemnej rrulośct między ludzrm wierzącyrru

Jest to relacja

3 b) Pismo Swręte dostarcza dowodow na to ze snuerć, zrnartwychwstarue
I wruebowstąpierue
Jezusa musiały nastąpić przed ustanowreniem Kościoła
l J Wszystkie zdania sa prawdziwe oprocz a
4 Uczruowre zostah wypełnieni Duchem Swrętyrn zgodnie z obretrucą Jezusa
Około 3000 ludzi przyjęło wiesc ewangelu I zostali dodani do liczby wierzących
12 Wybierz sposrod następujących slow chwala, czesc, szacunek, podziękowanie,
posłuszenstwo

Podwahny pral1 dy
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5 Porównaj swoją odpowiedz z listą podaną W tej CZęŚCIlekcj
to z dzrałaruern twojego kosercła/zboru

l, a

potem porównaj

13 Twoja odpowiedz pOWmn a przypermnać następującą,
a utwrei dzać, pouczac polepszac, wzrnacruac
poddawać dyscyphme
b tym ze dary dane są KOŚCiOłoWI dla dobra Koserolajako całoset Dary Ducha
objawiają Się W czasie wspolnego nabozenstwa
C tym, ze Duch wydaje owoc W nas przez naszą spolecznosć z mnyrru Owoc
Ducha nie moze zostac wytworzony poza społecznosetą
6 a
b
c
d
e

l
2
2
3
3

f

Pojedynczy wierzący
Zbor
ZbOl
Kościoł powszechny
Koscioł powszechny
Pojedynczy

wrerżący

ł 4 a N re mogli me mówic o tym co widzreh I słyszeli
b Z odwagą głosih Słowo Boze
c Nie przestawali nauczac I ZWiastować dobrą nowmę o Chrystusie Jezusie
7 a, d, e, g

l

h są prawdziwe

15 a Przyjdzcie

b Idzcie
c Ducha Swiętego
d Wierzącymi (kościołem)
e WIerzący

oddzielili

Się od stylu zycra ŚWiata IJIlZ me

kierują Się Jego wartoś

erami
f Wierzący mają za zadanie rnesreme światu

gelizacjt
g Ze powmrusmy
łemu SW latu

WleSCI

czym c wszystko, co rnozhwe

o zbawieniu inaczej ewan

aby tylko głosić ewangelię

ca

lEKCJJ.\

')Q

PRZYSZlOŚĆ
OBJAWIENIE.
NAGRODA I ODPOCZNIENIE

Biblia ma wiele do powiedzerua na temat wypełnienia Bozego planu względem Jego ludu W SWOimpierwszym kazaniu po dniu Zielonych Swrąt Protr stwier
dził, że w przyszłości Bóg dokona "odnowy wszechrzeczy" (Dz 3,21) PÓZOlejPaweł w bardzo dramatyczny sposób ujawnił co czeka chrzescijan w przyszloset
(Rz 8, 18-25) Stworzenie, stwierdził, oczekuje objawienia Bozego płanu odkupienia

Od chwili upadku człowieka przyroda crerpi uagrczne skutki przeklenstwa
Człowiek także Jęczy pod brzemieniem koruecznosci wydobywania pożywrema
z przeklętej, upartej Ziemi Jego ciało cierpi skutki chorob I starzerua SIę Nastrajając
słuch na glos Srworcy człowiek (wraz z całym srworzeruem) oczekuje na błogosławione słowa
I me będzte juz ntc przeklętego (ObJ 22,3) Nadchodzi czas,
gdy Bóg rozprawi Się ze źródłem tych wszystkich problemow Nregodztwi wraz
z Szatanem zostaną osądzeni, a Jezus prZYJdZIe,aby zabrac sprawiedhwych, by
byli razem z mm w meble Oto błogosławiona nadzieja wierzącego'
W rumejszej lekcji omówimy wypełnienie proroctw biblijnych

I

przyszłe do-

konarne Bozego planu Kiedy będziesz rozważał te IStotne sprawy zachęcam Clę

do zastanowierna Się nad sobą I oczyszczema ze wszystkiego,
W przygotowamach do przyjsera Panskrego

co przeszkadza

CI

Plan lekcji
Błogosławiona

nadzieja

UCISk
Objawienie SIę Jezusa Chrystusa
Tysiącletnie
królestwo
Sąd nad Szatanem I bezbożnymi
Nowe stworzenie

Cele lekcji
Po skonczemu
•

lekcji powuuenes

Przedstawić

kolejnosc

urruec

wydarzen w czasach ostatecznych

I

WYJaśnićznaczenie

każdego wydarzenia
•

Wytłumaczyć

cel

•

Omówić

I

•

Zrozurmeć znaczenie powtomego
dla wierzących I niewierzących

cele

I przebieg

ucisku

dowody na nastamę

tysrącletruego

królestwa

prZYJscI3 naszego

Pana Jezusa Chrystusa

Podwaliny prawdy
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Czynnosci lekcyjne
1 JakopodstawędolekCjlprz.eczytaJMt23,Mk
13,Lk2l
I Kor 15 ITes4,13-17,
2Tes 21-12
IObJ 19 Parmętaj o przeczytanu.
Innych fragmentów Btblu po
danych w lekcji Wykonaj zadam a lekcyjne I odpowiedz na pytania kontrolne
Jak zwykle
2 Powtórz
dzianem

lekcje 8 10 Odpowiedz
Po skonczemu

prześlij

na pytam a do

CZęŚCI

arkusz odpowiedz:

3 w zeszycie

do instruktora

ze sprawICI

Slowa kluczowe
bluzmerstwo

odnowa

rozproszenie

dopełruenre

ramy czasowe

skazuelne

konfrontacja
nieskazitelne
obrzydliwość

rewindykacja
rok szabatowy

spustoszenie
zagłada

Treść lekcji
BŁOGOSŁAWIONA NADZIEJA
Cel ł

Napisz krottue definicje sław zwrqzanych z btogoslawsoną nadzieją

W liście do Tytusa apostoł Paweł stwierdza

że ewangelia

o łasce Bożej objawi

ła Się dla wszystkich ludzi Stawia przed nimi koruecznosc dokonania moralnego
wyboru czy sprzeciwrą Się bezboznoscl I świeckiej poządhwości
I zaczną prowa-

dzic wstrzerruęzhwe l pobożne zycre w obecnym wieku czekając na wypełnienie
błogosławionej nadziel czy tez me Tą btogoslawronq nadzieją, stwierdza Jest
chwalebne objawrenie SIę naszego wielkiego Boga I Zbawreiela. Jezusa Chrystusa (Tt 2,11-14) Jego pojawrenie Się przyniesie takze zniszczenie wszelkiej władzy sprzeciwtającej Się Bogu Zaczynając studium czasowostatecznych
najpierw
zwrocimy uwagę na btogostawionq nadzieję człowieka wierzącego
W ostatnich godzmach
podstawę nadziei człowieka

przed srnrercią nasz Pan objawił dwunastu uczniom
wierzącego
MowJl o domu Ojca w ktorymjest
wiele

Im, że odchodzi,

aby przygotowac

(1 wszystkim

miejsca

Powiedział

w Niego
przyjdzie

uwierzą) miejsce Zapewnilich
także, że tak jak od nich odchodzi
ponownie I wezrrue Ich do Siebie aby razem z Nim żyli (J 14 1-3)

IITI

ktorzy
tak

Przyszlosc - objawienie

nagI oda
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To poselstwo nadziei zostało potwierdzone przez aruołow, ktorzy pojawrlr Się
Jezusa Powiedzieli om "Ten Jezus krory od llQS zostal
W:/ęty 'H gorę do meba rak przyjdzie jak go wtdztehscse Idącego do nieba
(Oz I, II) Apostoł Paweł dzręki Bozemu objawieruu srwrerdzrł, ze WIerzący
z ruecierphwoscrą oczekują odkuprema swoich crał (Rz 8,23) ktore zostaną prze
nueruone w chwrh pojawrema Się Pana Jezusa Chrystusa (FI P 3,20-21)
po wrnebowstąpremu

Pisrno Swręte rncwi o dwoch aspektach przyjścia Pana (I) przyjście po
wierzących I (2) przyjserc : wierzącynu jego przyjserc po wierzących nazwane
Jest pochwycernem a Jego przyjserc z wierzącynu określane Jest mianem objawiema Omawiając temat czasowostatecznych, poruszymy zagadrueme I tych dwóch
wydarzeń Zastanówmy SI~ najpierw nad pochwycernem I otrzymaniem nagi ody
przez wierzących oraz Ich ZWląZ"U z innymi wydal zemarru
l
a)
b)
c)

(Wybierz najlepszą odpowiedz) Btogoslawsona nadzieja to
objawienie Się Chrystusa gdy przyjdzie r wierzącymi
pochwycenie wierzących kiedy Chrystus przyjdzie po Olch
wszystkie wydarzenia w czasach ostatecznych

Pochwyceme wierzących
Kiedy Sag w swojej mądroset zdecyduje ze zadanie głoszenia ewangelu zostało
zakonczone, dokona uwzenc::emQ (spelmerua) swojego planu
2 Porównaj Mt 24 14 z Mt 24 36 Czego dowiadujemy Się z tych wierszy odnosme
czasu przyjścia Jezusa po tych ktorzy do Niego należą?

W ITes 4, 17 czytamy, że wrei zący zostaną pochwyceru na sporkanie Pana na
powietrzu I zostaną zabrarn do nueszkama obiecanego W j 13,1-3 W IKor 15,5052 Paweł pisze, IZ fizyczne Ciała wszystkich wierzących zostaną przemreruone
w jednej chwili I będą przygotowane na wejscre do nieba Wydarzenie to nastąpi
ruespodziewanie Tam gdzie wierzący W danej chwih będzie, zostanie nagle po
chwycony Biblia porównuje to mespodziewane wydarzenie do przyjsera złodzieja
w nocy (I Tes 5,2)
Wiesc dla wierzących brzrru tak żyjąc z dnia na dzien, muszą byc CZUjm
wstrzermęzhwi
pamiętając że sąd Bazy spadrue na tych, ktorży odrzucają Bożą
ofertę zbawrema (I Tes 5 l-l l) Zatem nadzieja wierzących to (l) urukrnęcie nad
chodzącego gniewu Bożego (2) przywilej oglądania Pana I (3) przermemerue na
jego podobrenstwo (I j 3,2)
I
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3 Przeczytaj 1Tes 4,13-17 I dokoncz zdania
a Pochwycone

zostaną dwie grupy wierzących

I

b Nadzieja wierzących na powrot Pana opiera

Się

na

c Apostoł Paweł stwierdza że niewierzący smucą Się, ponieważ me mają
zrnartwychwstarua ciała l zycra wiecznego
Dokładne zbadanie IKor 15,50-54 pozwala na stwierdzenie, ze przy pochwyceniu Koserola nastąpią pewne zmiany W chwih pochwycenia 2:)'\\'1 wierzący
zostaną w Jednej chwih przemienieni ze "śmiertelnych" w "mesrmertelnych"
Oznacza to że już me umrą Ciała wierzących, którzy umarli WChrystusie najpierw
zostaną wzbudzone z martwych a potem przemienione ze 'skazitelnych" (pod
legających zrnszczernu) W "rueskazitelne" (me podlegające zniszczemu) Ponieważ ciało I krew to znaczy nasze obecne ciała nie mogą odziedzrczyc Królestwa
Bożego otrzymamy pewien rodzaj uwtelbionego ciała Nie wszystko wiemy
o tym UWielbionym ciele ale wiemy, ze JUż nigdy me będzie doświadczać bólu
choroby ant śmieret I będzie wieczne
Chociaż pochwycenie nastąpi ruespodzrewarue l nikt Ole zna dokładnego cza
su oprocz Boga Ojca otrzymujemy pewne wskazowki dotyczące okresu, kiedy to
moze nastąpie Jezus stwierdził ze zauważymy znaki I zaburzenia na meble któ
re spowodują mepokój I strach wsrod narodów Ponadto tym znakom towarzyszyć będzie głod choroby I wojny (patrz Lk 21,10 25-28) Wydarzenia te będą
sygnahzowac zbliżający Się koruec Po tym wierzący rozpoznają, ze zbliża Się
chwila Ich polaeterna z Chrystusem a także czas połączenia z Ich umiłowanymi
przyjaciólnu I krewnymi, którzy odeszh do Pana
4 WYjaśnij ~IOt~O co starue Się z crałarm zywych I umarłych wierzących W chwrh
pochwycenia

NagI oda d/a wierzqcych
Rozne fragmenty biblijne wskazują na to, że wierzący otrzymają nagrody
Wzaleznoscl od tego Jak prowadzrh swoje chrzescijanskte życie (patrz Mt 16,27,
2J 8, ObJ 22,12) Paweł zwracając Się do członków zboru W Koryncie, napisał
Albowtem my wszyscy musimy stanqc pr zed sądem Chrystusowym (2 Kor 5, l O)
Słowo przetłumaczone Jako sąd Chrystusowy to bema I lepiej mozna Je przełożyć
Jako stanowisko przeglądu nagrod Dobrym przykładem takiego stanowiska by-
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objawienie

nagroda
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lo stanowisko sędziów w czasie zawodów ohrnpijskrch Z tego miejsca sędziowre
obserwowali przebieg zawodów aby zdecydowac kogo nagrodzić Jako ZWYCięZCę
W czasie takiego przeglądu kazdy wierzący zda sprawę Bogu ze swojego zycia
(Rz 14,10-12)
Bozy sąd nad nami to sprawdzenie naszej sluzby chrześcijanskiej Nie chodzi
tu tak bardzo o tlosc pracy, co o iakosc pracy Jaką wykonaliśmy dla Boga Jakie
motywacje kierowały nami w służbie? Czy bylo to pełne poddanie Się Bogu czy
sluzyhsmy po to by zwrocie uwagę na 5\\OJ talent, zdolnoser I rnozhwosct? Bib
ha wyraznie mówi, ze jakosc naszej pracy zostanie zbadana I sluzba, która ZWYClęS
ko przejdzie probę JakOSCI zostarue nagrodzona Sluzba wynikająca Z egoistycznych
pobudek I pychy nie będzie nagi odzona (patrz IKor3 II-I))
Chocraz czas takiego przeglądu me zastal konkretnie okreslony mektorzy
egzegeci uważają, ze nastąpi on po pochwyceniu W czasie gdy ludzie. ktorzy
odrzucili Boże zbawrenie, przezywają okres największej w historu ruegodzrwosci,
cierpienia l chaosu Wierni słudzy Pana zostaną w Jego obecności uhonorowani
5 (Wybierz najlepszą odpowiedz) Prsrno Święte poucza nas, że kazdy wierzący
zda sprawę ze swojej sluzby przed Bogiem I kazdy otrzyma
a) taką samą nagrodę, bez względu na to czy Jego służba była wielka, czy mala
b) nagi odę w zależnoset od rlosci l jakoset słuzby
c) nagrodę w zależnoset od motywacji maczej jakoser służby
d) nagrodę albo karę
6 W zeszycie zapisz ki otkre wyjasruerue
a uwielbione ciało wierzącego
b objawierue SIę Jezusa Chrystusa
c pochwycenie
d błogosław fana nadzieja
e sąd Chrystusowy

każdego terminu

UCISK

W rozprawie na Gorze Oliwnej zapisanej W Mt 24, Mk 13 I Lk 21 Jezus odpowredział na zadane przez UCZIllOW pytania (l) Kiedy zostanie zburzona ŚWiątynia? I (2) Jakle będą znaki powtomego przyjsera Jezusa I czasów ostatecznych?
Od po" redzi Jezusa na te dwa pytania są ze sobą połączone I dlatego trudno
Jest stwrerdzic która częsc od PO" iedzi odnosi Się do zburzenia swrątym I rozproszenia Zydow - wydarzenia ktore miało nastąpie wkrótce a ktora przedstawia
znaki poprzedzające powrot Jezusa I czasy ostateczne
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Duzą pomocą w zrozurmeruu odpowredzi Jezusa są nawiązania do proroctwa
które przedstawia pewne wydarzenia W czasach ostatecznych (Mt 24 15)

Daniela

Dodatkowo

Się przeglądem

posłużymy

z rozwazanyrm

historu

przez nas zagadnieniami

narodu zydowskrego

Bóg przedstawił

I Ich związku

nam ogolny zarys

przyszlych zdarzen dotyczących
narodu żydowskiego
I Ich glównego
miasta, Jeiozohrny (Dn 9 24 27) Zarys ten prezentuje takze pewne ramy czasowe w których

zawiera Się zarowno histona Izraela Jak. lich przyszłosc
rozdz 9 jako przygotowanie do studium

Przegląd biblijnej historu narodu zydowskiego

I

Przeczytaj księgę Daniela

proroctw

Cel 2 Z ltsty wydm zen pl zedstaw tonych w proroctwie Daniela 9 l Amosa 9 H-Y
bies z fe ktore JUZ Się dokonały
WIzJa Daniela
Pismo Swręte stwierdza ze z powodu meprzestrzegama przez narad zydowski
co siedem lat szabatu dla ZIemi Bog ogłosił IZ pozostaną w zrerm meprzyjacrela
przez siedemdzresrąt
lat (Por 3MoJ 2'\,2 7 I 26,14-1631-35
z 2Km 36 21 Jako
wyjasruerue roku szabatowego I skutkow Jego meprzestrzcgama
) Wygląda na to
że przez 490 lat narod me obchodzi Iwymaganego roku szabatowego
Wyjaśruerue

tego krotklego, ale bardzo ważnego proroctwa w On 9 wrąze Się z podobnym
okresem sredemdzresięcru
' siódemek 'albo sredemdzresręciu
'tygodni' lat wspornruanych

w wersetach

Narod

Izraelski

od 24 do 27
znal wyrażenie

tygodnie

lat

gdyz każdy

siodmy rok miał

byc rokiem szabatowym odpoczynku
dla Ziemi (3MoJ 253-4)
Wielki rok JU
brleuszowy gdy następowały przemiany społeczne I ekonomiczne
miał miejsce
co pręcdzresiąt lat - wielokrotnosc
tygodni lat - siedem srodernek lub tygodni lat
(patrz

3MoJ 25 8-9)

W czasre pręcdzresrątego

wyzwalano rnewolmkow,

roku umarzano wszystkie
wlascrcreh

długi,

a Ziemie wracały do pierwotnych

Jakze niezwykłe bylo to wydarzenie,
gdy pod koruec siedemdziesięciu
lat
mewcli aruoł objawił przez Daniela nowy początek Bozego dzralarua w narodzie
żydowskim
Z proroctwa Daniela wyruka, że okres ten będzie li wał tak długo Jak
dlugo

trwalo

stedemdzresrąt

naruszanie

zasady

razy Siedem

lat)

roku

szabatowego,

czyli

PIZYJrZYJI1lYSię faktom

Daniela a potem przejdziemy do interpretacji Widzenia

490

lat (to znaczy

podanym

w wrdzeruu
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Proroctwo

dotyczy

ludu Daniela, Zydow I Ich S\' rętego miasta, Jerozolimy

(w 24)
2 Proroctwo

rnowi o okresie sredemdziestęcru

razy siedem (tydzren)

lat Jest

to 490 lat
3 Wydarzenia, ktore w tym czasie nastąpią
a Dopełruerue zbrodni
b Przypieczętowame
grzechu
c Zmazanie wmy
d Namaszczenie
Najświętszego
e Przywrócenie wiecznej sprawiedhwosct
(w 24)
4 Początkowy okres wynosi siedem razy siedem (49 lat) I sześćdzrestąt
dwa
razy Siedem (434 lata) co razem daje szescdzresrąt razy Siedem (483 lata
patrz w 25)
5 Czas rozpoczyna
I odbudowy

SIę

w określonym

momencie

rozkazu odnowy

ogloszerue

Jezrozohmy

Początkowy okres konczy Się okreslonym wydarzeniem
przyjserem Poma
zanca I wkrotce potem zabiciem Go (w 25-26)
7 Widzimy dwoch wladcow Poma:anca (Jezus) I kSIęClQ ksor y wkroczy
(Antychryst)
którego lud zruszczy miasto I swrątyruę (w 25-26)

6

siedem (tydzren) lat to czas gdy ksrązę (Antychryst) zawrze
mierze z narodem zydowskun na okres siedmiu lat Jednak w połowie
okresu, po trzech I poł roku ksrązę zerwie przymierze zakaze czynnoset
towych w swrątyrn I sprawi spustoszenie w swiątym a potem nadejdzie

8 Ostatnie

7 W oparciu

o podane wyżej mforrnacje

rnozerny wyciagnąc

przy-

tego
kulkres

wniosek, że okres

przedstawiony w WIZJI Daniela opiel a SIę o liczbę
a) tego Ile razy narad żydowski nie przestrzegał roku szabatowego
b) władcow ktorzy przejmą władzę nad narodem żydowskim
c) tygodni w roku

CLaSU

Wyjas nieme

WIdzenia

Przejdźmy
poczyna

teraz do wyjaśrnema Widzenia

ktore w księdze Damela 9 25 roz-

Się tak

Przeto wiedz I zro::um Odkqd objawiło Się sIO\\ o o ponownej odbudowie
Jenaalemu az do Pomazanca-Kssęcsa jest Siedem tygodni W CIągU szescdZIeSIęCIU dwu tygodni ;nowu będzie odbudowane z rynkiem Ilowaml
msejsksmi a będq lo ctezkie c;asy A po szescdziestęctu dwoch tygodmach
Pomazamec będzie zabity I nte będzie go (w 25-26)
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Slowo o odbudowie I odnowie Jerozolrmy zostało wydane w dwudziestym
roku panowania Artakserksesa (Neh 2 I 8) Zaprsk: lustoryczne datują dekret na
445 I przed Chr Miasto rzeczywrscie zostało odbudowane w lrudnych czasach
Pozniej, po 434 latach, dokladnie tak jak w proroctwie pojawił Się Pornazaruec
Obliczono, ze dokładnie w 434 lata po dekrecie Artakserksesa, jezus, Pornazaruec,
wkroczył tnumfalme do Jerozoluny na zakonczeme swojej ziemskiej sluzby (Łk
1928-38) Potem po kilku dniach zostal zabity przez ukrzyzowarue
Następnie w widzeniu Daniela anioł powiedział mu, ze lud nadchodzącego
księcia po SI1UelCI Pomazanea zruszczy miasto l swrątynię (w 26) Ta częsć pro
rocrwa wypełniła Się dokładnie w 70 r po Chr , gdy arrrua rzymska zniszczyła
Jerozolimę zburzyła mury, spalila swiąrynrę I rozrzuciła kamienie z których była
zbudowana (Mt24 2) W tym czasie Zydzi Izrael przestahrstruec Jako suwerenny
naród Rozptos.ryh Się po krancach zierrn, a wypełnienie długoplanowych celow
Bozych zostało pozornie opozmone (Dn 9,24)
Wydarzenia

ost itruego tygodnia lat w WIZJI Daruela jeszcze Się IIlC wykonały

l wlasrue ten okres w Bozym planie dla narodu zydowskiego interesuje nas
szczególnie w związku z czasarm ostatecznymi
Musimy zatem dokładnie zbadac
co JUż SIę wydat zylo aby U1111eSCIĆ
to w lamach czasowych określonych pJZCZ
Boga Rozpoczniemy

od wczesnej historu narodu zydowskiego

Begjasno przedstawił narodowi rzraelskiemu po Ich wejsciu do Ziemi obieca
posłuszenstwo w wykonywaniu Zakonu przyniesie 1111 "-orZYSCI (5MoJ
28 1-14) Powiedztal także wyraznie o przeklenstwech jakie nastaprą.jesh narod
okaże nteposluszenstwo (3Moj 2614-45 5Moj 28 /)-68) Biblra srwrei dza ze z
powodu rueposluszensrwa
I nieuleczalnej
grzesznoser. Bog zezwolił w koncu na
rozproszerue Jego ludu z Ich Ziemi A potem dokonał spustoszenia ZIemI (Iz 6,1112, 17,9,64 10) Wczesmejszy okres 70 lat ruewoh nie nakłonił ludu Izraelskiego
do powrotu do Boga Dlatego po rozproszeniu spowodowanym przez podboj
I ZYI11Skl Zydzr
stall SIQ tułaczarru l cierpieli ruewypowredzrane
rueszczęscia
szukając schrcmerua przed wreguru poganskum narodarm
nej ze

W ten sposob Izrael

narad wybrany na pewien czas został pozbawiony Zie-

mi Obiecanej Bog w swojej łasce I miłosterdzru powredział ze me porzuci swojego ludu na zawsze (3Moj 26,43-45),
ale wezwie Ich z powrotem ze wszystkich

krancew ziemi (Iz 11,11-12) UZYjeroznych sposobow, by Ich zgrornadzic z tymczasowych domów na obczyzrue do ki aju ktory dał Ich OJCU, At raharnowi w wie
czne władanie (Jr 16 14-16)
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8 Jakle wydarzenie (wypełnienie proroctwa Daniela) miało miejsce, zaznaczyło
komec narodu żydowskiego oraz spowodowało rozproszenie Zydow po krancach
Ziemi?

Powrot

/ZI

aela

Na początku naszego wieku, po wiekach straszliwych prześladowań wielu Zyze me są juz tak zmenawrdzem
Dlatego osredhli Się w wielu częś-

dow odkryło,

ciach swiata, żyli tam stosunkowo spokojnie
z Ziemią Obiecaną
Jednak pewien przywódca

żydowski

W

1

zaczęli zapormnac

Europie

dr Teodor

o swojej łącznoset

Herzl, czuł Się bar

dzo zle obserwując przesladowama
Zydow W RosJI pod kornec XIX wieku Uwazając ze sytuacja Jego narodu moze Się Jeszcze pogorszyć starał Się zamteresowac
Żydów myślą o ustanowieruu panstwa w Palestyrue Jego wysrlki ustanowierua
wspołczesnego

ruchu syjornsrycznego

w N rem czech

na przykład, powiedzieli

szą Palestyną

a Monachium

okazały

Się Jednak

'N te wiemy

OIC

malo skuteczne

o Syjonie

Zydzi

N ierncy są na-

Jest naszą Jerozolimą'

Gdy swrat zbliżał Się do wojny W Europie, Zydzi srwrerdzrh Jednak, ze Ich życie staje Się coraz trudniejsze I wtedy w czasie I wojny światowej, ruch syjo-

rustyczny zaczął wywierac nacrski na rząd brytyjski, co doprowadziło w koncu do
wydania Deklaracji Balfout a W dokumencie tym Brytyjczycy zobowiązywali
Się
pomóc Zydom w ustanowiemu panstwa w Palestyme Gdy po wOJme Wielka Brytama przejęła kontrolę nad Ziemią Swiętą, zachęcano Zydów do nmgracjr do Palestyny Wielu Zydow powróciło,
teren JUl od wielu wrekow
Wkrótce
dow zaczęły

aby zyc obok Arabów,

którzy zanueszkrwah

nastała grozba wybuchu II wojny swiatowej,
Się na dobre

Zydow zrozumiało,

W Europie

IZ Ich Jedyną

prześladowarua

nadzieją

a przesladowarua

były tak natęzone,

na przetrwanie

ten

Zy-

ze wielu

Jest UCieczka z Europy

I powrot

do dawnego kraju Po II wojnie SW ratowej rzesze Zydow opuszczało swoJe domy I osiedlało Się w Palesryrue W polowre maja 1948 r Zydz: ogłosili naro
dżiny pansrwa Izrael I wkrótce zaczęło Się wypełniać proroctwo Amosa 9 14-15
I odnnemę los mojego ludu Izraelskiego
tak ze odbudują spustoszone
miasta I osiedlą Się w ntch Nasadze li mruce I będą pIC Ich wino założą
ogrody I bedą jesc Ich owoce Zaszczepię ich na ich ztemt I ntkt Ich juz
me wyrwie z Ich ziemi ktorą mi dałem - lnOWI Pan twoj Bog
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Przez około 1900 lat ZIemIO palestynska wydawała SIę bezwartościowa
A Bóg
powredział.
ze zakwitrue jak kwiat (Iz 35 1~2) Proroctwo
Izajasza spełniło SIę
dosłowme

Opustoszałe

wzmocruone

I

napełniły

miejsca zaludmły

Się zburzone miasta zostały odbudowane

Się ludzrm (Ez 3633-36

patrz takze Iz 61,4)

Jeden z historyków stwrerdzil ze I wojna SW latowa przygotowała Ziemię Obiecaną dla narodu zydowskiego
II wojna światowa przygotowała
naród żydowski
dla Ich zrerm Nadchodząca

WOjna przygotuje

naród zydowski

dla Ich Boga

Powrot Zydow na Ich dawne tereny spowodował WYSiedlenie ludzi zarrueszkujących tamte ZIemie przez długi czas I stali SIę om uchodzcanu
W wielu krajach
Srodkowego
Wschodu
Doprowadza
to do napięc I walk między Zydarrn a Ich
arabsktrru sąsiadami Jak Sięo tym przekonamy, doprowadzi
pełnienia proroctwa dotyczącego SrodkO\vego Wschodu
Mając

W myślech

ten prorocki

obraz

w którym czytamy o kSięCIU I dokonczeruu

zwrócmy

to do koncowego wy-

Się ponownie

do On 927

wydarzen ogłoszonych przez Boga

w wersecie 24
9 Zakres I literę poprzedzającą
a Stedemdztesięctoletma
b Odnowienie

wydarzenie

prorocze

które

JUZ

SIę wypełniło

niewola lydow spowodowana Ich meposłuszensrwern

I odbudowanie

Jerozolimy po srederndziestęcru

latach niewoli

c Przyjscre Mesjasza
d Przyjserc Antychrysta
e Zabrcre Mesjasza

r Lud wkraczającego ksręcra burzy Swięte Miasto I swiątymę
g Zakonczerue
Istnienia Zydow jako suwerennego narodu
II PIOIOctwO zAmosa 9 ze n310d Izraelski zostanie odnowiony
aby zakładac ogrody I sadzić wrnruce
J

Przymierze między narodem żydowskim a księciem
trzech I pol roku

Siódmy rydzren

Cel 3

"' widzemu

iludzte

kto re zostarue

powt ocą,
zerwane po

Damela

WybICI: prawdsiwe zdania dotyc:ące wydarzen : okresu panowania Anty

chrysta

I

bnwy Armagedon

Wtdziehsmy, że po ukrzyzowaniu Mesjasza nastał komec narodu Izraelskiego
W tym samym czasie narodził SIę Koscrol II ozpoczął swoją misję Apostoł Paweł
stwierdza w Rz r 9-11, ze Bog nie odrzuci I Izraela całkowicie
W tym czasie po
wołał KoscIOI, aby działał jako jego narzędzie ewangelizacjlwierzący dzielą SIę
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dobrą nowmąz ludzrm w swrecie W czasie między zabiciem Mesjasza a przyszłym
dopehueruem Bozego planu dotyczącego Izraela, Kościół pełni swoją sluzbę
Pismo Swięte mewi nam o tym ze Koscioł oczekuje powtomego przyjsera
Pana I pochwycerua (1 Kor 15 5{}-)2, ITes 4 13 17) Widzimy tez ze nadchodzący
książę Jest powstrzymywany
przed wypełruernem swoich ruegodziwych
planow
przez Ducha Swiętego który działa poprzez Koseroi (2Tes 2 1-12) Gdy tylko
Koseteł zostanie pochwycony objawi Się ow megodzrwiec Wtedy Beg ponownie
ZWIOCI swoją uwagę na Izrael I rozpoczną Się wydarzenia
siodrnego tygodnia
Zauwazyhsmy
że Dn 9 24 27 dotyczy narodu żydowskiego Jeremiasz oglądając te wydm zen 13 porównuje doswiadczerue Izraela do Cierpienia rodzącej matki
(11 30,1
11) Będzie to okres cierpterua Jakiego Ole było W historu będzie to czas
"utrapienia dla Jakuba' (w 7) Oznacza to czas utraprema dla narodu Izraelskiego
Ja), dojdzie do tego uli apierua?

Antychryst
W Dn 926, jak pamiętasz

mowa jest o nadchodzącym kSięCIU, natomiast
uwagę na to, ze zawrze on przymierze
z wieloma na jeden tydzren" (Siedem lat) Widocznie napięcia na Srodkowym
Wschodzie między Zydarru a Arabami będą trwały aż do wystąprema powaznego
kryzysu zagrazającego pokojowi na swiecie W tym okresie nadchodzqcy kstqzę
(Antychryst) w~ raczy na scenę, aby uratować pokój jego osrągnręcia dyplomatyczne chwalone będą Jako wrelkr u rumf I narody ŚWIata ogłoszą go niezrównanym (Obj 134)
w 27 opisuje Jego dzrałanre

Zwrocrny

171 ael zwroci SIę do mego jako gwai anta pokoju
Uwolmeru od komeczności
trwania w ciągłej militarnej czujności Zydzi przeznaczą swoje pieruądze I energię
na cele pokojowe rozwój kraju, podnoszenie stopy życiowej, budowarne domow
l przygotowywarne
miejsc pracy dla wysiedlcnych ludzi Zawarcie przymierza pokOJUpozwoli na ztdenryfikowarue człowieka pokojujako
ruegodzrwca ' (2Tes 23)

Przez pewien czas na całym tym obszarze będzie Się dobrze działo ale w po
łowie przymierza książę ziarnie swoje slowo (Dn 9,27) Bibha PO\\ rada że odbie
rze Zydom prawa cywilne l religijne W swrąryru w miejscu prawowiernego oddawania CZCI, postawi obra: obrzvdhwosci (nastąpi ohydne zbezczeszczerue
miejsca poswięconego Bogu) Poruewaz człowiek ten ogłosi Się bostwem I będzie
Się domagal CZCI(panz 2Tcs 248
11 ObJ 13 13-15), mozna przypuszezac
ze
postawi w swrątym swój obraz I będzie Się od Zydow domagał CZCI po grozbą
śnuerci Towar zyszyc mu będzie człowiek, którego mozna by nazwać' ninustrem
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prorok czynic będzie cuda I WYWierać potężny,

zly wpływ

na ludzi (ObJ 13 13 16,/3)
Jezus mówiąc

o tym koronnym

akcie bluzruerstwa

nazwal Je "ohydą

spusto

szenia" 1 ostrzegł
Gdy wręc UJrzyCie na mIeJSCU swsętym ohydę spustoszenia
ktorą przepowiedzsal prorok Daniel [ ] wtedy CJ co są w Judei mech uciekają
W gary
(Mt 24, I 5-1 6) Mocne, symboliczne wyrazem a ukazują nam przerażające doswiadczerua Zydow, kiedy twórca megodziwego systemu czasów ostatecznych będzie dążył do zruszczerua narodu Izraelskiego (patrz ObJ 12,13-17, Dn
12,16-7)
W tym samym czasie nastanie takze chaos I rozpoczną Się kłopoty rue-Zydow,
potnewaz na rrueszkancow Ziemi trzy razy zostanie zeslany sąd W ObJrozdz 6,8,
9,15 116 znajdujemy opis narastającego gniewu Bozego, który w koncu zostanie
wylany na królestwo

"nadchodzącego

księcia'

Starając sre wzmocruc swoją pozycję, ruegodziwrec wykorzysta światowy system kontroli finansow I kredytow Za pomocą tych srodkow zmUSI ludzi do prZYJęera Jego przywództwa, poruewaz nikt me będzie rnogł prowadzi c biznesu bez
przyjęcia

znaku tdentyfikacyjnego
ustanowierna
rządu światowego

zdormnuje

księcra (ObJ 13,16-17) Zmierzając w kierunku
~SląZę napotka Jednak na opór Dlatego wojna

drugą połowę jego siedrmoletmego

panowania

W proroczym natchruentu Ezecłuel mowi o konfederacji SIł na północy ktora
zaatakuje naród izraelskt który będzie SIę cieszył bezpteczenstwern
zapewnionym przez' megodziwca
Bezbozm spodziewają Się zniszczenia Izraela nie spo
dzrewają srę jednak że Bóg zatroszczy Się o swój lud W chwrli ataku Bog podejmie
Się obi ony swojego ludu I prawie doszczętnie
zniszczy najezdzców (Ez 38 I 39)
Zmobihzują Się także mne siły r nregodzrwiec zmuszony będzie broruć swoich
roszczen

Armagedon
Także Daniel pisze o tym, IZ w WIelu miejscach powstanie opozycja Zmusi to
rnegodziwca"
do dalszego dzralarua zmierzającego do zmszczerua
OpOZYCJI
(Dn II 40-45)
W efekcie W miarę zblrzarua Się konca, Jego rząd światowy rozpadnie SIę z powodu nieporozumlen
rnadzi anme swiata do największej

I

Gdy kornec będzie Się przybliżał, Bóg zgroostatecznej bitwy w historu. w miejscu zwanym

Armagedon (ObJ 16,16)
Jednakle

bitwa pod Armagedon

nej brom ludzkiej ani dzręki wielkoset

me zostanie
armn

rozstrzygnięta

aru tez dztęki

dzręki wymysł-

pełnej poswięcerua
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postawie zołruerzy

Bog zaskoczy :gromadzone armie atakiem spoza ztemt Rezultat będzie straszny, me do opisarua (patrz ObJ 19,19-21)
Aroganccy ludzie me tylko wystąpią przecrw Bogu ale takze w pewnej chwrh
prawie zruszczą Izrael Jednak kiedy na scenie pojawi Się Jezus wydarzy Się kilka
faktów

Izrael oglądając zruszczeme

swoich wrogow doświadczy

przemiany

serca

(patrz Za 14,4-5 12 15) Ten który stoczy bitwę (Jezus) nie Jest tym samym, ktorego odrzucili Ich ojcowie Teraz ten ktorego przybili do krzyza, przyniesie wyzwolerue W chwili Jego objawrema Zydzi, którzy przezyh, doznają skruchy (Za
12, I0-13, I) I przyjmą tego który przychodzi W Imię Panskie Zaczną Się wypełniać
następne punkty planu pt zedstawrone w Dn 9 24 Dowiemy SIę o tym w następ
nym paragrafie
10 Które z poniższych zdan są PRA WDZIWE w odmesteruu do wydarzen z okresu
Antychrysta I bitwy pod Armagedon?
a Inne okreslenia Antychrysta to' nadchodzący książę" I "megodziwrec
b Tytuł Pornazaruec odnosi Się do Jezusa Chrystusa
c W chwili narodzrn Koserola. Beg calkowicre odrzucił narod Izraelski
d Zamrn pojawi Się książę. Kościoł zostanie pochwycony
e

Izraelowi

zostaną oszczędzone

proby

I UCJsl...

czasow

ostatecznych

f Antychryst wypełni sredrmoletme przyrmerze pokoju z Izraelem, będzie to okres
WIelkiego pokoju I dobrobytu na całym swiecre
g Pismo Swięte stwierdza, że Antychryst zerwie przymierze z Izraelem l wkroczy
do swrąryru
h Antychryst zdobędzie kontrolę nad całym światem I zmusi wszystkich parają
cych Się biznesem do przyjęcia Jego znaku
I W buwie
pod Armagedon pierwsze uderzą zgromadzone armie uzbrojone
W potężną bron
Jezus objawi Się w koncu narodowi zydowskrernu Jako Ich Pan

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA CHRYSTUSA
Cel4

WYJGsny co doprowadzi do objawrenta
frontacjt dwoch przectwntkow

Się

Chrystusa

l OpiSZ

wynik kon-

Stan człowieka
W czasie, gdy dzieją Się wydarzenia Wielkrego UCisku, wierzący przebywają
z Panem W rmarę Jak narasta fala megodziwoset I W chwih gdy grzech człowieka
osiągme swoj szczyt, nastąpi drugie przyjscie Panskre Jego objawreme SIę naro-

Przysz/osc - objawtente

nagroda

dom swrata I zgromadzonym
powrotu

armiom

Pana na ZIemię wierzący
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zierm (ObJ 1,7, 19,11-21)

przyjdą

razem

W czasie tego

z Nim (Kol 3,4)

W tym czasie stan upadku człowieka osiągnął swoje szczyty w dwóch dziedzrnach Pierwsza to bezboznosc l egOl=m ludzki Dlatego dwaj aniołowie wołają,
że żniwo dOJI zalo (ObJ 14 15) Nadszedl czas żniwa sądu Bóg, który dal czlowre-

kowi wolnosc wyboru, nie pozwoli mu JUZ dłuzej działać według Jego wypaczonych poządhwosci

Wątpiącym

r mewierzącyrn

którzy poddają

w wątpliwosć

Ideę

swiętego Boga zostaną zamknięte usta Problem grzechu mUSI zostac rozwiązany
raz na zawsze W odpowtedzi na ZWiastowanie dwoch aruołow, mny anioł zapus
CI swoj sierp mowiąc obrazowo zbierze grona 1WrzUCI Je do tłoczni gniewu Bożego
(ObJ 14,19)

Drugi stan którego Beg już dłuzej nie będzie tolerował - to przesladowanie
Izraela Jak JUż stwrerdzrhsmy, nadrzędnym celem niegodziwca Jest zagłada (cał
kowite wymszczerue)
braci Panskich
Bog me będzie WIecznie milczał kiedy lo
Się dzieje Nadchodzi czas Bożej mterwencjr, która takze doprowadzi do powrotu
Jezusa na Ziemię

II (Wybierz Jedną odpowiedz
nadchodzi czas, gdy Bog

) Obrazowy

Język ObJ 14 19 przedstawia

nam, że

a) zruszczy wszystkie rosimy na Ziemi
b) doprowadzi do ostatecznego
osądzenia ludzi, ktorzy Go odrzucają
c) pochwyci Kosc101
d) sprawi, ze ludzie rnegodzrwr nawzajem Się ZniSZCZą

Wydarzenie
Jezus, kredy przyszedl po raz pierwszy, wystąpił jako cierpiący Sluga Urodzrł
Się bez żadnej cerernonn czy uznania w mało znanej wiosce Tylko kilku pasterzy
oglądało chwałę jaka objawiła Się na opustoszałych
wzgorzach Judei, gdy zastępy
niebieskie witały Jego narodzenie (Lk 2,8- 15) Przy powtornym przyjscru Jezus
pojawi SIę w tym samym kraju w pełni chwały I CZCI Tym razem me będzie ludzi
prosił

PrZYJdZie, aby zniszczyć

zło zwycięzac

I Siłą narzucie SWOj autorytet

Ludzie Ujrzą arnue ruebranskte towarzyszące Jezusowi SWOjemu przywodcy
Wezmą udział W konfrontacji między naszym Panem a silami ntegodztwca Przy!
rżyjmy Się pokrótce temu co będzie towarzyszyć objawiemu się naszego Pana
PIerwszym celem będzie zakonczerne
(ObJ 16,12~21, 19 I I 21)

wojny I buntu o zasięgu swiatowym
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2 Nasz Pan objawi SIę Jako KroI krolów I Pan panow Szatan, który do tej pory czymł SIę władcą tego swiata, zostanie usunięty I Jezus, prawowiry Król,
obejmie

sWÓJ urząd królewski

3 Jezus sprawi
CI

ze przywodcy

Ich WJeziorze

4 Oczywiscie,
Izraela

ognistym

Sil szatanskich

Jak JUl. srwierdzihsmy,

Przyjscie

w pokucie
w hrstoru

staną SIę bezsilru

I szybko

urmes

(ObJ 19,19-21)

Panskie doprowadzi

Jednym z celow będzie też zbawrenie
do zwrócenia SIę narodu Izraelskiego

I zalu do Boga Nastąpi duchowa odnowa jakiej dotąd me było
ludzie duchowo zaślepteru zrmeruą swoje kamienne serca I otrzy

mają serca rruęsrste dzięki mocy Ducha, który uzdolrn Ich do przesnzegama
Zakonu

Stwórcy (Ez 36 26-27)

5 I wreszcie, przyjście Pana w chwale dopi owadzi do ustanowierna

ziemskiego

Krolestwa sprawiedhwosci
tysrącletmego
krolestwa, inaczej Millernum
Wyrazne wskazówki, od czego zalezec będzie wejscie do Królestwa, znajdujemy w Mt 25,31-46) Wygląda na to, że zalezec będzie to od traktowarna
Zydow, braci Panskich (patrz Mt 25,40 I I MOJ 12,1-3) Temat rysiącletruego
krolesrwa omówimy Jako następny
12 Jakle dwie rzeczy (stan człowieka) doprowadzą
tusa, gdy razem z nim ukazą

Się

wszyscy

13 Jaki będzie efekt konfrontacj I przywodców
Się

do objawienia

SIę Jezusa Chrys-

odkupieru?

dwoch przeciwnych

SIl spotykających

po raz ostatm?

TYSIĄCLETNIE

KROLESTWO

Cel 5 Fodaj cele nastama
Cele tysrącletmego

Biblia
tómym

mOWI

przyjściem

l

scharakteryzuj tysiqcletme krolestwo

królestwa

o erze

sprawtedhwosci,
pokoju i obfitoser w powiązarnu z pow
naszego Pana (Iz 2,1-4,65,20-22,
MI 4,1-5) W ObJ 20,1-7

czas trwania tej ery określony Jest na 1000 lat Słowo millemurn pochodzi od
łacmskiego mtl!e (tysiąc) I annum (rok), a oznacza po prostu' tysiąc lat" W BIblII

odnośniki do tego Królestwa są rozne W modlitwie Panskiej nazwane ~est ono
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'nadchodzącym królestwem" (Mt 6 10) W ewangelu Lukasza 19, I J nazwane Jest
ono "Królestwem Bozym" ObJ 11,15 rnowr o rum Jako o "krolestwie naszego
Pana I Jego Chrystusa" On 7 nazywa Je "władzą wieczną, rnezrruenną I rnezrusz
czalną" (w 14)
Jakijest cel nastania tego Królestwa? Po pierwsze na początku Beg ustanowił
porządek moralny na ziemi w ktorym ludzie podlegali kuszeniu przez Szatana
I Ziemia popadia w zmewolerne
zlega ducha Dlatego konieczne Jest, aby nastąpiło
przywrócenie Bożej chwały przez zwycięzeme panowania Szatana Po zmesieruu
skutkow przeklensn-va l zwrązaruu Szatana człowiek będzie w stanie trwać w rru10ŚCI,sprawredhwości I opiece Pana, który będzie rządził w rownosci I prawdzie
Dlatego ludzie lojalnie zwrócą Siędo Pana W swoim królestwie dobroci Pan okaże,
że potrzeby człowieka zostały zaspokojone, sprawiedliwość naprawdę rstrueje,
a pokój I harmonia na zrerru są mozliwe
Po drugie, Era Królestwa konieczna Jest do wypełruerua proroctwa Bóg oble
cal Dawidowr, ze Jego potomkowie będą rządzili na wieki (2Sm 7,8 17, Ps 89,
3-4 19-37, Jr 33,14-26) Jak widzimy W Biblu nastąpiło przerwanie tego pana
warua, proroctwo nadal oczekuje na wypelmerue W pełni czasu Jezus narodził Się
z Mam z rodu Dawida, ale rugdy nie zasiadał na tronie Dawida w Izraelu Proroet
wo to oczekuje na wypełruerue w przyszłoset (Patrz takze On 2,34-35 44-45 I Rz
818-25 )

Charakterystyka

Królestwa

Wiele fragmentów biblijnych poszerza naszą Wiedzę na temat wladzy I wa
duchowych, które będą panowały w czasie władarua Pomazanca PrZYJrżyjmy Się irn uwazrue

I unków

Nastąpi doslowne panowanie na ziemi (Za 14,9)
2 W Krolestwre znajdą Się ludzie pozostający na ziemi (Ps 72,8-11, On 7,14,
Mt 25,31-32)
3 Po ZJ1leSlenIU skutkow przeklenstwa Ziemia będzie rodziła obficie Nie bę
dzie głodu I niedostatku zywnosci (Iz 35, I MI 4, 1-4)
4 Wszyscy ludzie będą przestrzegali Zakonu Pana Jego władanie, miłe I dobre,
będzie takze stanowcze Panować będzie doskonały sąd I sprawiedhwosc
Kazdy sprzeciwrający Się będzie karany (Ps 2,9, Iz 11,4,65,20, za 14,16-19)
5 Poddanynn Krola w tym ziemskim Królestwie będą najwyrazniej ludzie,
ktorzy przezyh UCISk,zarowno Zydzl Jak I poganie
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6 Główną cechąpanowania KSięcia Pokoju będzie własme pokój Bez wpływu
Szatana Ole będzie JUZ więcej WOjny (lz II 6-7)
7 Najwyrazmej odkupteru wierzący będą pomagah Wzarządzam u Królestwem
Apostołowie będą władah Izraelem, Dawid zostanie wzbudzony z martwych
I będzie regent. m podlegającym Panu (1 Kor 6,2-3, ObJ 5 10, Mt 1928
25 31, Jr 30,9 Ez 37 24-25)
8

SWIat zwierzęcy dozna cudownej odmrany ZWierzęta draprezne staną Się
łagodne a lagodne zwierzęta Ole będą się juz bac Będązyc wspolme W po
koju (lz II 6-9)

9 Ludzie będą pragnę h społecznoset z Bogiem I duchowych spraw Będąpo
znawali Słowo Boze tak ze Jego poznarne będzie powszechne (Iz 2 3, l I 9,
Za 8 20-23)
14 Ktore z poruzszych zdan przedstawiają cele nastama Tysrącletruego Królestwa?
a) Darue Szatanowi I grzesznikom ostatniej szansy pokuty I przyjsera do Boga
b) Wypelmeme proroctwa dotyczącego potomków Dawida
c) Przywrocerue Bożej chwały I stwrerdzerue ze Jego droga Jest Jedyną prawdziwą
I właściwą drogą
15 W zeszycie okiesl sytuację Jaka będzie panowac w poszczególnych
w czasie TYSiącletniego Krolestwa
a SWl3t zwierzęcy

dziedzinach

b
c
d
e

Zakon Pana
Miejsce laolestwa
Odkupieni wierzący którzy powrocą z Chrystusem
Kroi Dawrd
f Zydzi I poganie którzy przetrwa h UCISk
g Słowo Boze I sprawy duchowe
h Produkcja zywnosci

SĄD NAD SZATANEM
Cel6

I UMARŁYMI

GRZESZNIKAMI

Szatan zostanie na kratko uwolniony po TYSiąc/e/mm
jest cel sqdu przed wielkim bsatym tronem

WY1QSn1} dlaczego

Krotestwie
Ostatnie

i jaki

ZWiedzenie

Pod koniec Tysiącletmego Krolestwa Szatan zostarue uwolniony (ObJ 20,7 10)
Natychmiast zacznie zwodzi C ludzi na całej Ziemi, zachęcając Ich do buntu przeciw

Przyszlosc
Panu

objawienie

Czytamy,

nagroda

że tłumy przyłączą

I
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odpoczniene

Się do mego

I

przygotują

do walki przeciw

lu-

dowi Bożemu w Ich stohcy
Mozna

zapytać

Jak to mozhwe,

zeby ludzie,

którzy

żyli pod panowaniem

Króla Jezusa zwrocrh Się przeciw Niemu I U"" rerzyli, ze są w stanie Go ZWYClężyC?
Musimy parruętac, ze w czasie Millenium Szatan będzie ZWiązany Ludzie będą
zobowrązaru wypełmac prawa Krolestwa
Chociaz będą posłuszni Panu, wielu
z Olch me zechce przyjąć zbawczej
Zbawretela
Chrystusowi
będą mieli

laski

Bóg me będzie Ich zmuszał

do przyjęcia

Dlatego pod koniec Tystącletruego
Krolestwa wielu me będzie ufało
Jako Zbawrciclowr
I gdy pojawi Się Szatan aby zwodzić, ludzie CI
rnożhwosć zbuntowania Się Będą mogli skorzystac ze SWOjego prawa

wyboru

Bunt agamie cały swrar
ludu Bożego

Jednak

I

w koneu Szatan skieruje swoje

w tym momencie

Siły

przeciw obozowi

Bog zesle ogrusry sąd na buntowmkow

zostaną spaleni Ich przywodca, Szatan zostanie związany na zawsze I zamknięty
Z\\ rerzęcrem I fałszywym prorokiem. gdzie będą po
nostli konsekwencje swojego buntu
I

w Jeziorze ognistym razem ze

WIelki blaty tron

Po tym ostatnim buncie Szatana nastanie czas sądu Będzie to chwila grozy
I majestatu - całe stworzenie stanie w Bozej obecności
Wszyscy, którzy umarli,
nie przyjąwszy Bożego zbawrema
powstaną z martwych I staną przed wielkim,
białym tronem (ObJ 20,11-15) Wszyscy ktorzy umarli W Chrystusie, Jak pamiętacie zmartwychwstali
w chwili pochwycerua
Kościoła (I Tes 4,13-17)
Ludzie stojący przed wielkim, białym tronem zostaną osądzeru na podstawie
SWOIchuczynków oraz na podstawie tego czy Ich Imiona zapisane są w księdze
życia Gdy trwa sąd następuje przegląd uczynków każdego człowieka
Potem
sprawdza Się, CL.y Imię człowieka znajduje Się W księdze życia POnieważ ludzie CI
umarli nie przyjąwszy Bożego zbawienia Ich Imiona nie znajdują Się w księdze
życia Na podstawie doskonałej sprawiedhwości
każdy grzesztuk otrzyma wyrok
wiecznego zamknięcia
w Jeziorze ognistym To wygnanie to nie tylko wieczny
ogren ale takze miejsce ClemnOSCII strachu Jezus mówił o przerażającym strachu
I powiedział
że ludzie będą płakac I zgrzytac zębami (Mt 8,12, 13,42,22,13,

24,51,25,30)
t 6 Dokoncz
a

W ten sposob
poniższe

Bog rozprawi

Się

I na

zawsze

skon czy ze złem

zdarua

Pod koniec Tysiąletrnego

Krolestwa

Szatan zostanie

rozwiązany,

aby

Podwaliny
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b Celem sądu przed wielkim

prawdy

białym tronem Jest

NOWE STWORZENIE
Cel 7 Napisz na jakte] podstawie spodziewasz
nowego stworzenia ktor e uslanOWl Sag

SIę

ze będziesz

CZęSCfq

porządku

Apostoł Pion prsząc o obecnym porządku SWlata srwierdził, że zostanie on
spalony Wygląda na to ze Ziemia przejdzie odnowę przez ogren (Iz 65 17, 2P
3,7) Apostol mówr Jednak ze po tych wydarzeniach, mamy oczekiwać
nowych
ntebtos l nawet Ziemi H ksorych mieszka sprawtedltwosc ' (2P 3 \0-13) W ten
sposob Bog w koneu wprowadzi lojalnych Mu ludzi w swoje chwalebne I wieczne
stworzenie
Chceraz okres Tysiącletmego

Królestwa będzie rzeczywiscle Złotym Wiekiem,
w nową erę, w kto rej Bóg Ojcrec
będzie wszystkim we wszystkun W tym czasie Bóg ustanowi swoje mieszkanie na
Ziemi Miasto, które On przygotowal Jest poza mozhwością OpiSU(1 Kor 2,9-10)
Jest piękniejsze od wszystkiego co widziehsmy dotychczas (ObJ 21 22)
to doprero Wiei zący wkroczą w coś WIelkiego

Zycie Wieczne, Jak to ktoś zauwazył nie Jest nudą bez zmiany I różnorodnoser
ant tez Bóg rne zamierza przejść na emeryturę po wykonaniu swojego planu 011
Jest Bogiem zywych a my będzremy do Niego podobni! On stworzył ogromny
wszechświat który ustawrczme Się odnawia W przyszłym eonie my, którzy obecrue
widzimy tylko mgliste odbrcre, będziemy mieli całą wrecznosc na poznawanie cu
dow Jego stworzenia (I Kor 13 12) Mozemy przyłączyć Się do chóru starców wokół
tronu którzy spiewają na chwalę naszemu Bogu
Godzien jestes Pame I Boze nasz
przyjqc chwałę f ciesc f moc
pontewaz Ty stworzyłes wszystko
J z H oh twojej zostalo stworzone
f zatstrnalo
-ObJ 4,1

J

Możemy spojrzeć wstecz na rozwój histern od chwih, gdy aniołowie powiedzieh ze Jezus przyjdzie ponownie (Dz I 11) Tak Wiele Się wydarzyło' Tak Wiele
proroctw JUz Się wypełniło Wydarzenia na świecie doprowadziły nas az do
dzrsiejszego dnia żyjemy tuz przed ostatnią fazq Bozego planu Cieszymy Się
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Przyszlosc - objawienie nagi oda I odpoczniene

z tego, bowiem Jestesmy blrzej dnia ostatecznego odkupienia Musimy zawsze
pannętac o tym, ze oczekuje nas nowe stworzenie z Jezusem Królem! "I oto przyjdę
H kratce - mówi Jezus Błogosławiony
klary strzeże sław proroctwa
te) księgi
(Obj 22,7) A wtedy odkupieni przez Pana odpowiadają "Amen przyjd: Pame
Jezu!
17 Koncząc tę lekcję zastanów Się nad swojąsytuacją I naprsz w zeszycie, najakiej
podstawie spodziewasz Się uczestnrczyc w nowym stworzeniu, ktore ustanowi Bóg
(patrz Obj 22 12-17)
Koncząc rozważania musimy parmętac o tym że w studrowaruu Słowa Bożego
Jest wartosc etyczna

szczególnie słowa proroczego

'Umtlowant tera: dnecmi Bozymt jestesmy ale jeszcze Się me objawiło
c=ym beduemy Lec: wiemy ze gdy Się objawi będziemy do mego podebru
gdyz Ujrzymy go takim Jakim Jest l każdy kto tę nadzieję w mm pokłada
oczyszcza SIę, tak Jak On [Chrystus} Jest czysty" (11 3,2-3)

Pytania kontrolne
PRA WDA-F ALSZ Napisz P przed zdaniami prawdziwymi

I

F przed zdaniami

rueprawdzrwyrru

Wydal zerua ktoie nastąpią na zrerm po pochwyceniu
wioną nadzieją"
2 Pochwyceme I Objawrenie
pierwsze to Jego przyjsetę
: WIerzącymi na zrermę

Się

Chrystusa

to

nazywamy

'błogosła-

dwa oddzielne wydarzenia
Chrystusa

po wierzących, drugie to, przyjsetę

3 Na podstawie studium księgt Daniela 7 I list "siódemek" mozna dokładnie
ustalic dzien I godzinę powrotu Jezusa
4 Zarówno umarli, Jak I żyjący wierzący wezmą udział w Pochwyceruu Kos

ciola
S Biblia rnowi o tym że ludzie wierząc} otrzymająrozne
me nagrod)

nagrody (stopniowa-

Podwaliny prawdy
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6 Większośc

proroctw z Dn 9 JUz Się wypelrulo

7 Sformułowanie

zabity Pomazanrec odnosi

Się

do Antychrysta

8 Okres UCisku będzie trwal siedem lat I w połowie tego czasu antychryst zerwie przymierze z Zydarm
9 Izrael zastal rozproszony z Ziemi Obiecanej z powodu meposłuszenstwa
10 Odrodzerue

Się narodu izraelskiego

w maju 1948 r Jest wypelmeruem

pro-

ioctwa
11 Antychryst

przyniesie

pokoj swratu na 1000 lat

12 Tylko od Zydów będzie wymagane
rnowaruu

Się

noszenie znaku Antychrysta

przy zaj

biznesem

13 Armagedon
- to przerażająca bitwa między narodem zydowskim
wrogami Jerozolima I Jej rrueszkancy zostaną wygubieni
14 Objawienie Się Jezusa nastąpi wtedy, gdy prześladowanie
ność ludzr osiągrue swój szczyt

Zydow

a Jego

I bezboz

Się Jezusa Chrystusa ruegodzrwrec i jego armie zostaną po
konani, a Jezus objawi Się Jako Kroi królow I Pan panów

15 Przy objawiemu

Parmętaj o wypelrueruu
arkusza odpowiedzt
do CZęSCI 3
w zeszycie ze sprawdzianarnt I wysłaniu go do mstruktora ICI

Odpowiedzi na pytania nauczające
9 Wydarzenia opisane w punktach a, b, c, e, f, g l h JUż nastapily
z punktów d I I Jeszcze nie nastąpiły
b) pochwycenie
10 a Prawda
b Prawda
c Fałsz
d Prawda
e Falsz

wierzących

Zdarzenia

kiedy Chrystus przyjdzie po Olch
f Fałsz
g Prawda
h Prawda
I Falsz
Pi awda

2 Jego powrót nastąpi po tym.jak ewangelia będzie zwiastowana na całym swrecie
Nikt nie zna dnia arn godziny

Przysz/osc

objawiente nagroda

II b) doprowadzi

do ostatecznego

I
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odpoczniene

osądzenia

ludzi, którzy Go odrzucają

3 a umarli I ŻYWi

b słowie samego Pana
c nadziei
12 Krancowa bezbożność l egoizm ludzki przesladowarne
4 Oble grupy otrzymają

narodu rzraelskrego

nowe, UWielbione ciała, ruesrruertelne

I nieskazitelne

13 Szatan I Jego Siły zostaną pozbawione władzy I wrzucone do ognistego Jeziora
Jezus zajmie nalezne Mu miejsce Jako Kroi krolew l Pan panow
5 c) nagrodę

w zaleznosci

od motywacji

14 Punkty b) I c) przedstawrają

inaczej jakoset

cele Tysiącletniego

sluzby

Krolestwa

6 a Nresmrertelne, meskazrtelne ciało, kto re zastąpi ciało fizyczne w chwih pochwycenia
b Chwila, kiedy Jezus powroci .e swoim ludem, aby ustanowic królestwo

c Chwila, kiedy Jezus powrocr po swoich

naj pletw powstaną umarli w Chrys

tusie, potem żyjący wierzący zostaną pochwyceni,
na obłokach
d Powtórne przyjście Chrystusa (pochwycenie)
e

Stanowisko

przeglądu,

aby spotkać Się z Jezusem

skąd Jezus będzie sądzrl uczynki wierzących
od jakosci zycia l sluzby chrześcijansktej

I roz

dawał nagrody w zaleznosci
15 a Wszystkie

zwrerząta żyją ze sobą w pokoju
b Zakon Pana jest przestrzegany,
Istnieje doskonaly
c Ztenua

sąd I sprawredhwość

d Będą panować z Chrystusem
e Będzie regentem podległym Chrystusowi
f Będą poddanymi meb.anskrego Krola
g Ludzie będą Ich pragnąć I poznawac
h Będzie obfita
7 a) tego

ile razy naród

zydowski

me przestrzegał

roku szabatowego

16 a Dać nueszkancom ziem: rnozhwosc opowiedzema Się za albo przeciw Bogu
b Osądzenie grzeszrukow przez Boga na podstawie tego czy ich urnona zapisane są w księdze

8 Zmszczerne

życia

śwrąryru w roku 70 po Chr

17 Odpowiedz własna Nowe stworzenie Jest dla wszystkich, którzy uznali Jezusa
Panem swojego zycra, ktorych urnona zapisane są w księdze zycia i l•.torzy
oczekują Jego przyjsera
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SLOWNIK
W prawej kolunie podany Jest numer lekcji, w której po raz pierwszy

zostało

uzyte słowo

Lekcja

atrybuty
apokaliptyczny
autografy

bluzmerstwo

- cechy przypisywane
wosci, przymioty
rodzaj literatury
- oryginalne

właści

danej osobie lub rzeczy,

przepowiadającej

manuskrypty

kanonu

katastrofy

8

pism biblijnych

8

pozbawione szacunku, złe wyrazarne

SIę

o Bogu

swrę

l

10

tych sprawach
bóstwo

boska natura

budujący

wynoszący ponad zwykły poziom,
lub status, podnoszący Jakośc

bunt

buntowniczość

Bóg

3

- opór, walka z władzą
postawa opierania

lub

Się lub

podnoszący

rangę

ograruczemarm
sprzeciwiarua

8
5

SIę czemus

7

rneposłuszenstwo
byt

celowy

- całokształt

Istnienie,

7

- swrecki sposób zycia l wartosciowama
związany z na
rruętnosciarm Ciała I z brakiem duchOWOŚCI

4

zrobiony

rodzaj

przed wprowadzeniem

celowo

człowieczenstwo

ludzkosc,

denommaeja

wyznanie chrześcijanskre,

draboliczny

Zycie

w czyn

starannie przemysłany
umysiny,

cielesnośc

tycia,

- bardzo okrutny

3

ludzki

społeczność koscielna

lub zły, Wiążący Się z diabłem

9
Jego

5

prawda

8

I

dzrałalnoścrą
doktryna

to, co nauczane Jest Jako prawda, wierzerne,
stwierdzona w Brblu

Podwaliny prawdy
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doktrynalny

- odnoszący

Się do wierzen

dopejmeme

- zakonczerue

dynanuczny

- potęzny,

energiczny,

ewoluować

- rozwijać

Się

9

I prawd biblijnych

do celu

doprowadzenre
związany

10

z siłą lub energią

stopruowo

6

falszywy

stworzony po to, by zwieść, meprawdziwy,

funkcje

cbowrązki

geneza

zrodlo,

udawany

7
9

powinnoser

początek

4

- interwencja, wejscie w cudzy spór lub wypowiadanie
Się w muernu innej osoby

5

działac Jak pośrednik

2

Istota

- 10 co czyni daną rzecz taką jaką jest

I

Jedność

- zgodnosc

ingerencja
mgerować

kanon
kara

pochodzenie,

9

mterweruowac

oficjalna lista ksiąg Brbln uznanych przez Koścroł
chrzescijanski
za oryginalne I natchnione
środek represyjny

określony przez prawo, stosowany

wobec osób

które naruszyły

katastroficzny

wywołujący

wiele strat

komponenty

WSzySI\.-" CZęSCIskładające

kompromis

zrezygnowac z częsci swoich przekonań

I

5

cierpienia
Się na jakąs całosc

- spotkanie

Się

konsekwencje

- rezultaty,

efekty, wyniki

kontrolować

- rruec nadzor nad krms lub czyms

listy

- pisma zwykle długie

manifestacje

3

normy prawne

konfrontacja

twarzą w twarz sercrających

l

8

4
2

Się

Sil

10
6

ostrzegac

lub pouczac

zawierające pouczenia

rzeczy wyraznie pokazane, ujawnione

6

8

Słownik
marena
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- substancja

zajmująca

kąs wagę
gazowym

I

okresloną

przestrzen,

mąjącaja

istniejąca w stanie stałym, ciekłym bądz

materialny

bardziej

rmlosrerny

okazujący

miarodajny

urzędowy potwrerdzony

fizyczny

ruz duchowy

więcej dobroci

ruz wymaga

tego prawo

swradectwern

rzeczoznaw-

2
8

ców
mnogość

wielość

moralny

- wlasciwy,

motywacja

- proces myślowy

nadludzki

wielka ilosc

słuszny w charakterze

wykraczający
I

4
lub postępowaniu
do dzrałarua

lub uczucie pobudzające

poza zwykłe,

naturalne

doświadczenie

5

naturalne

lub normalne

3

wykraczający

nadzwyczajny

WYjątkowy, bardzo niezwykły lub godny uwagi
- największy

poza granice

rangą.

autorytetem

nasladować

rśc za czyimś przykJadem

natchnienie

boski wpływ

mebranski

odnoszący

mematerralny
meśmiertelność

meśmiertelnosc

SIę

Się do rueba

należący

do niego

I

bez konca tstery zywcJ

6

żyjący WleCZI1lC

nieomylny

wolny od błędu

niepowtarzalny

wyjątkowy

nieskazitelne

nre ulegające Zniszczeniu aru uszkodzeniu

całkowicie spolegliwy,

ruezwykły,

5
I

stan wiecznego zycia

me trzymarne

7
8

- raczej duchowy n IZ fizyczny

- tl warne

3
2

upodabmac

nieśmiertelny

mezgodnosc

4

moc człowieka

nadprzyrodzony

najwyzszy

2

jedyny

niezawodny

w SWOIm rodzaju

SIę tych samych zasad lub przebiegu

6

I
10
8

akcji
ruezrmenny

niweczyc

nigdy nie zrrueruający
- udaremmac
wyrn

pozbawrac

I

Się

uzytecznosci,

czynie bezcelo-

7
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objawrenie
obrzydllwosc
odkrycie
odkupieme

8

odkrycie osoby Boga I Jego woh Jego stworzeniu
- powodujący

obrzydzenie,

to, co zostaje ujawnione,
pojednanie

wstrętny

10

podane do wiadomoser

8

Boga z grzesznil ...aITII przez cierpienia

2

I śrmerc Chrystusa
odkupienie

- ponowne

odmienny

- nie będący taki sam rózny w rodzaju lub JakOŚCI

kupienie

do

lub uratowame

3

lub poprawierue

stanu cze-

odnowa

przywióceme
goś

odnowa

- przywrócenie

odrodzeme

- ponowne narodzmy ducha, otrzymanie nowego

Istnienia

do poprzedniego

stanu

I
10
7

I

lep-

4

szego duchowego zycra
oświecać

czynić Jasnym, zrozumiałym

8

oświecenie

pouczenie pornformowarue, ukazanie komus prawdy,
wiedzy

4

opatrznosć

Boża opieka I pomoc

2

orędownik

- osoba, która wstawia Się za kims, broni go

3

podległy

- poddany cZYJeJs władzy

5

podległy

- poddany władzy lub WpłyWOWI

podmosty

uwielbiony,

podobienstwo

przypornmame

podrzędny

niższy rangą lub mniej ważny

pojednanie

wywyższony,

kontro"

lub WpłYWOWI

3

wyrnesiony

2

wyglądem

6
6

społeczności, porozumienie
ruezgodnosci

- przywrócenie

w sprawie

3

pośrednik

osoba, która mterwernuje między dwre inne, by doprowadzić do pojednania

3

potencjalny

możliwy, który prawdopodobnie

4

powierzchowny

rneprawdzrwy,

prawość

właściwe

różruc

próba

I

Się stanie

nieautentyczny

słuszne postępowanie

- sprawdzenie postępowarua, charakteru lub kwahfikacji

4
2
5

Słowmk
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brak skomphkowarna,

prostota
przecrwmk

zawiłoscr, złozonoser

- rneprzyjacrel, ten, ktOly Się komus sprzeciwra lub opiera
uprawniem
zamiast jakiejś osoby

do działam a w irmeruu lub

przedstawiciele

CI, którzy są

przepoic

nasycic

przeszkody

bariery , to co stal na drodze ku czernus, oddzielajedną

do granic objętości

5
5
4
9

rzecz od mnej
moc określająca

przebieg wydarzen coś co stanie Się
bez względu na wysrłkr mające temu zapobiec

przeznaczenie
przodkowie

- ludzie od których wywodzi

przypisany

- uznany za przynalezący,

SIę

dana osoba

5
3

uwazany za pochodzący

od

4

danego wyda-

10

kogos lub czegos

ramy czasowe

okres zamknięty przez początek

I komec

izerna lub wydarzen

rodowód

pochodzenie

potomkowie
rok szabato"

y

w piestej lmu od wspolnego
wspólnego przodka,

w starozytnej Judei rok odpoczynku

dla

przodka,

Ziemi

nastę-

3
10

pujący co siedem lat
r6wnosc

to samo znaczenie rozmiar, ilosc wartosc stoplen

4

ranga

rozporządzenie
rozproszenie
rozumny

zalecenie

pl aktyk, obrzędow

lub praw

rozpędzenie, rozprzesrrzemerne
- zdolny do Jasnego rnyslerua

I

rozumowania

sfera

obszar, zakres

sklonnosc

zmierzame ku jakternus stanowi charakterowi,
do ezegos

skazenie

9

10

- zameczyszczemc,

5

5
pociąg

to, co Jest nieczyste lub brudne

skazrtelne

ulegające zruszczemu. uszkodzeniU

społeczny

dązący do relacji z mnyrm mających polegac na wspol
pracy I wzajemnej od siebie zalezności

7
7
10

9
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sprawredhwosc
spustoszenie

UCZCIWOSC,
praworządnosc,
ogołocenie, dewastacja

stworzyć

powołac do rstruema

substancja

zaśłuzona nagroda lub kara

2
10
2

- to z czego składa SIę dana rzecz, prawdziwa,
lub wazna częsc kazdej rzeczy

główna

I

sumreme

poczucie dobra I zła, uczucia I pojęcia, ktore powstrzymują daną osobę od mewiaserwego postępowania

6

sumienny

stal 3JąCY SIę czynić

6

to co uważa

za słuszne, skrup u

latny
suwerenny

śmiertelny
ŚWIętość

- najwyższy

podlegający

władca

największy

rangą lub potęgą

snuerci

3

- czystość serca, duchowa doskonałosc, stan oddzielenia
I oddania Się Bogu

2

tłumacz

ten, "to WYJasm3znaczenie ezegos

4

tradycja ustna

wierzerua, Opinie, zwyczaje l doktryny przekazywane
w forrme przekazu ustnego dzreciom przez rodziców

8

Trójca

- tel mm teologiczny na okreslenie połączenia Ojca, Sy-

na I Ducha Swiętego w Jednej boskiej naturze
twórczy

posiadający moc

tWOIzCOIa

ubóstwiać

czynić obiektem

boskiej CZCI

uniwersalny
uosabiac
utrzymywanie

- przydatny

dla wszystkich

2

10

ludzi

9

przybrerac czyjąs postac, udawać kogos
- dbanie o dobry stan, podtrzymywanie
trwania

Istnienia

5
lub

utwierdzony

staly, niezachwiany

uwrelbiony

wymesiony

uwrerzytelmc

potwiei dzic Jako własciwy, prawdziwy, nadac doku-

do niebiansklej

mentowi moc prawną

2
5

chwały

5
8
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Slowmk
uzdolmenie

mocy, zdolności

posiadanie

lub srodków

(by coś

4

zrobrc)

wcieleme

przyjęcie przez rstotę boską formy ludzkiej, połączenie

boskiej

I

wiarygodny

godny zaufania,

wieczność

- czas bez początku

wieczny
wręz

I

8

konca rneskonczonosc
ponadczasowy

9

pokrewienstwo

wmebowstąpieme

- wstąprenie

wrazliwosc

zdolnosc

wrogi

nieprzyjazny

współdziałanie

spolegliwy

bez początku l konca
związek,

3

ludzkiej natury w osobie Jezusa

Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu

odczuwania

I

wyrazarna

4

emocji

przeciwny

- układ dzrelerue

3

7

tej samej oprnu, wspólne dzrałarue,

2

współpraca

wszechmoc

posiadanie wszelkiej mocy

wszechobecność

przebywanie

wszechwiedza

posiadanie wszelkiej wiedzy

wylącznośc

prawo posiadania bez obowiązku dzrelerua

wszędzie
I

ezegos

8

z mnyrru ludzrru

wypaczenie
wyrozmerne
wywyzszenie

- pt zekręcemc

mewłasetwe

zrozurmerue

myśli lub pojęć

I

swoista cecha zaleta
- uczynieme

wyższym

8

rangą, władzą, chwałą,

charak

3

terem lub warroserą
wyznaczyć

nakazac, doradzie, nakierowac,

wyznanie

(I) wypowiedz

wyznawana
wyzwanie

zachowanie
zachowanie

W ktorej cos Się WYJaWia, (2) religia

9

przez grupę ludzi

przedsręwzięcra

- chrornerue

4

problemy czekające na rozwrązarne

przed uszkodzeniem

uchronienie przed zniszczeniem

lub zmszczeruem
lub uszkodzeniem

9

8

2

Podwaliny prawdy
zadosc

dac satysfakcję za wyrządzone
wagę

zagłada

wytępienie unicestwienie

zalecić

wyznaczyc
doradzić

zanurzenie

chrzest przez całkowite pogrążenie w wodzie

4

zastępczy

ktoś wyznaczony,
kogos mnego

3

zbczczeszczcme

blak szacunku wobec ŚWIętOŚCI,nastąpi podczas Wrelkiego UC1S~u w Boze] ŚWiątyni

zbrorowy

zlo, stratę lub znie-

7

uczymerue

10

zasadę według ktorej nalezy postępowac,

aby przemawiać

- tworzący grupę, zjednoczony

4

lub działać zamiast

wspólny

10
4

zbór

grupa chrzescijan o wspolnych celach
waruach

zbudowanie

czynnosc lub proces pouczam a bądz doskonalema
chowego

I

zarnteresodu

9
9

zepsuty

- moralnie mewłaseiwy zły

7

zwodniczy

- mający na celu zwiedzenie, ktory me Jest tym czym
wydaje SIę byc

7

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
KONTROLNE
Lekcja I
I a) duchem
2 a) będę prowadził

zycie podobają

ce SIę Bogu I zaufam Mu, że po
może mi w kazdej próbie
3 c) moze zaspokoić

każdą naszą po

trzebę

3 d) był w pełm Bogiem
człowiekrem

4 b) Jest istotą boską, która przyjęła
nasze człowreczenstwo
5 a) wykonanie

Bozego

6 a) było zadaniem

siebie dobrowolnie,

6 Fałsz

karę za nasz grzech

7 Prawda

7 a) b)

8 Prawda

są prawdziwyrm

przyczy

8 b) usrmercić swoją grzeszną

10 Fałsz

naturę,

pcmewaz zbawieme urnozhwra
prowadzenie swiętego życia

Lekcja 2

9 a) b), d) I e) są znaczące
twychwstaniu
Chrystusa

8 Prawda

9 Prawda

3 Prawda

10 Prawda

4 Fałsz

II Prawda

5 Prawda

12 Fałsz

6 Prawda

13 Prawda

7 Fałsz

14 Fałsz

ł a), b) I d) są dowodami
czenstwo Chrystusa

w zmar-

10 a) zapoczątkowały
nową służbę
Chrystusa Jako suwerenny Pan
troszczy Się o kościół I buduje

go oraz Jest wszędzie

obecny

Lekcja 4

Lekcja 3
na czlowre

2 b) Jego zachowanie
przymioty

I d)

na

aby zapłacie

nami WCielenia

9 Prawda

I

planu odku-

ktore przyjął

5 Fałsz

2 Fałsz

w pełm

pierua człowieka

4 c) mądlOśc

I Prawda

I

twierdzerna
dowodzą, IŻ był kims

więcej ruz tylko czlowrekiem

l Prawda

8 Prawda

2 Prawda

9 Fałsz

3 Prawda

10 Prawda

4 Fałsz

11 Fałsz

5 Prawda

12 Prawda

6 Fałsz

13 Prawda

7 Fałsz

14 Prawda

Podw aliny prawdy
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15 Falsz

18 fałsz

16 Prawda

19 Prawda

17 Prawda

20 Fałsz

10 c) Bożej lasce, która przynosi

wrerue

I uzdalnia

posłuszenstwa

Bogu

II c) Ciało człowieka
duch człowieka

Lekcja 5

dzie

zba-

do okazywania
umrze,
wierzącego

dusza!
znaj-

10 Prawda

natychmiast w obecnoset
Pana I w czasie Jego powtórnego
przyjsera otrzyma zrnartwych

3 Falsz

II Fałsz

wstałe uwrelbrone Ciało mewie

4 Prawda

12 Prawda

5 Prawda

13 Fałsz

6 Prawda

14 Prawda

rzący będzie doświadczał wlecz
nej udręki w kramie umarłych
inaczej w piekle

7 Falsz

15 Prawda

Prawda

9 Prawda

2 Prawda

Lekcja 7

8 Prawda

I Adama
2 Szatana

Lekcja 6

3 Dowody

b) Człowiek był szczegolnym
rzernern

Bozym,

sławionym

stw o

postawionym

ponad mne stworzenia
2 c) Podobny
moralnej

l

błogo-

przez Boga
w swojej osobowości
I społecznej
śwtado

mości a także zdolności do spra
wowarua

władzy

I

Ewy

I Jego

aruolow

podawane

w Biblu

trzeba Istnienia rządow
czenstwie

I

po-

w spale

4 Upamiętanie
Się z grzechów,
porzucenie grzechu przyjęcie Bożej
oferty zbawrema
przez Jezusa
Chrystusa I chodzenie w światłosci
5 Wieczne

odłączenie

od Boga

l wie

czne potępienie

3 a) sfery materialnej

I

rnematenal

nej

6 FałSL (Bog postanowił
wrekowi prawo wyboru

dać człoczy chce

mleć z Nim spolecznośc)

4 b) duszą

7 Prawda

5 b) sfery ruematenalnej
6 Wszystkie

Się

punkty są prawdziwe

7 c) Emocje nakłamają
człowieka
aby postąpił w okreslony sposob

8 a) Uzyskać zrozurrueme

faktów

9 b) Porównuje możliwe działania znaszyrm normsnu

postępowania

8 Prawda

9 Prawda
10 Fałsz (Szatan podrabia
11 Prawda
ł2 Prawda

Boży plan)
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Odpowiedzi no pytanta kan/rolne

wierzących, którzy nawzajem
sobie usługują

Lekcja 8

a 3 Tradycja ustna

9 c) Głowy

b 60sWlecenie
C 2 Autografy
d
e
f
g

5 Natchnienie
7 Objawrenie
I Literatura apokaliptyczna
4 Kanon

Z Fałsz

3 Prawda

10 a Koseteł uwielbia Boga przez oddawanie Mu chwały, CZCI, szacunku I okazywanie posłuszensrwa
b Koserot buduje Się (wzmacnia,
CWICzytroszczy, stosuje dyscy
płmę)
c

4 Fałsz

KOŚCIOl mesie swiatu wiesc ewangelu (ewangelizuje świat)

5 Prawda
6 Prawda
Lekcja

7 Prawda

10

1 Fałsz
Lekcja 9

I b) społeczności ludzi ktorzy odpo
wredzieh na Boże wezwanie

Z c) Kościół składa Się z wielu ludzi
między którymi Istnieje bliska
wręz dzręk r Ich Indywidualnej
WięZI z Chrysrusern
3 b) Wieizących mieszkających w ok
ieslonym miejscu którzy dzielą
wiarę w Jezusa Chrystusa 1 zbrerają Się wspolme aby wrelbic
Pana
4 d) dzielerua

Się I wspolnych

5 c) w dniu Pięćdztesrątmcy,
nych Świąt
6 a) jednosc

I

WięZI
Zrelo

rmlośc wierzących do

Siebie nawzajem

7 a) Kocha tez innych ludzi
8 b) otrzymuje Koseról dła zbudowa
rua, dary objawiają Się przez

9 Prawda

Z Prawda

10 Prawda

3 Fałsz

11 Fałsz

4 Prawda

12 Fałsz

5 Prawda

13 Fałsz

6 Prawda

14 Prawda

7 Fałsz

15 Prawda

8 Prawda
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PODWALINY

PRAWDY
STUDIUM

o DOKTRYNIE

BffiLIJNEJ

SPRAWOZDANIE STUDENTA
I
ARKUSZ ODPOWIEDZI

CS3131 - Podwaliny Prawdy
WSKAZÓWKI
Po skonczemu kazdeJ CZęŚCIwypełnij arkusz odpowtedzi POOlżeJ podane są
wskazowki, Jak odpowiadać na pytania Pytania mogą być dwojakiego typu
PRADWA-FALSZ I MOZLIWOSC WYBORU
PRZYKŁAD PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
Pomzsze zdarne moze byc albo prawdziwe
PRA WDZIWE

albo nteprawdztwe

Jeslt JeM

zamatuj kratkę A

FAŁSZYWE - zamaluj kratkę B
I Bibha jest pizeslaruern Bozym dla nas
Powyzsze zdarue BIb/la jest przestaniem Bozym dla nas Jest PRAWDZIWE,
dlatego zamaluj kratkę A W następujący sposób

PRZYKŁAD PYTANIA TYPU MOZLIWOŚC WYBORU
Znajdz własctwą odpowiedz na pytanie Zamaluj odpowiedmą kratkę
2 Narodzie
a)
b)
c)
d)

Się

na nowo oznacza

być młodym
przyjąć Jezusajako Zbawterela
zalozyć nowy zbór
znalezć inny zbór

Odpowiedz własciwa znajduje Się W punkcie (b) przyjqc Jezusajako
dlatego zamaluj kratkę B W następujący sposób

Zbawterela

CS3131 - Sprawozdanie

Studenta
PYTANIA DO CZĘŚCI I

Zaznacz odpowtedzt na wszystkie pytanta na arkuszu odpowiedzi do CZęSCl J
Zapozna) Się z przykładami na arkuszu pokazujqcynn jak zaznaczac odpowiedzi

CZĘSC I - WYMAGANIA

DO CZĘŚĆ I I

Jest, na pontzsze pytania odpowiesz TAK zamaluj kratkę A na arkuszu odpowtedu Jeslt odpowiedz brzmi NIE zamaluj kratkę B
I Czy uważnie przeczytałes wszystkie lekcje w CZęSCIl ?
2 Czy odpowiedztałes na wszystkie pytania nauczające?
3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?
4 Czy powtórzyłeś rnatenał obejmujący pytania, na ktore zle odpowiedziałeś?
5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa, których nie znałeś?

CZĘSC 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
PRA WDA - zamaluj kratkę A
FAŁSZ <zamałuj kratkę B

6 Bóg Jest istotą bezosobową
7 Bog jest mewidzralny, niematenalny

I

8 Boze cechy moralne to Jego mądrosc

me składa
I

Się

z

CZęŚCI

suwerennosc

9 Opatrznosc Boza oznacza, że me pozwoh On eterpiec chrześcijanom.jesh
będą Mu posłuszni
10 WCielenie lo zjednoczenie

II Wszystkie cechy Boga Ojca

boskośct
I

i

tylko

człowieczensrwa w Jezusie Chrystusie

Boga Syna odnoszą Się takle do Ducha Swiętego

12 Usługiwanie Ducha Swrętego ogranicza Się tylko do ludzi wierzących

CS3131

- Podwahny

Prawdy

CZĘSC

3 - PYTANIA

TYPU

MOZLlWOSC

WYBORU

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane pytania Zamaluj odpowiedmą kratkę
13

Mowiąc

o

Bożej wyjątkowoser prostocie

I

liczbowej

jednoset

mamy na mysh

to że
a) me składa SIę On z CZęSCI
b) Jest taki.jak Jego stworzenie
c) Jestjedynym
Bogiem
d) IStotą osobową
14 Która z poniższych cech
a) wieczny
b) śmiertelny

NIE Jest cechą Boga?

c) mezrrnenny
d) wszechmocny
15 Wszechwiedza oznacza
a) postadam e wszelkiej mocy
b) obecnosc

w kazdym

miejscu

c) ruezrmennosc
d) posiadem e wszelkiej

wiedzy

16 Boże dzieło utrzymywania wszechswiata
a) aktywnie zachowuje to, co stworzył

b)

me

okresla granic grzechowi

oznacza, że On

I niegodZIWOŚCI

c) kontroluje każdy czyn człowieka
d) często przekracza prawa przyrody
17 Boże

współdziałarue

w

dziełach człowieka

oznacza

ze

a) Bóg nigdy nie interweniuje w sprawy człowieka
b) czyny ludzkie wyrukeją z naturainych SIł czlowreka.jakrrru
c) nIC me może SIę zdarzyc
d) dla Boga naj ważmejsza
18 Prawo dotyczące

obdarzył

Jest wolnosc

wyboru człowieka

zachowam a czyStOSCI srwrerdząjące,

ze lzraehta,

ktory dotknął

martwego szczura będzie meczysty az do zachodu słonca, Jest obrazem
a) Bożej SWlętOSCI

b) Bozego zachowywania wszechswiata
c) rueogramczonej
miłoset
d) sprawredhwości

go Bóg

bez zgody Boga

CS3131

- Sprawozdanie

19 Ktore z ponizszych

Studenta

boskość Chrystusa?

zdan obrazuje

al Chrystus
b) Chrystus

przebaczal

grzechy
rozwijał SIę umyslowo,

c) Chrystus

doswiadczał

dl Nosił greckie

urnę pochodzące

20 Wedlug biblijnej
al byl prawdziwie
b) był prawdziwie

fizycznie,

ograniczen

typowych
od trmerua

nauki na temat wcielerua

społeczrue I duchowo
dla natury ludzkiej

Jozue
Chrystusa

Jezus

Bogiem, ale me byl w pelru człowiekrem
człowiekiem
przed zmartwychwstarnem

I prawdziwie

Bogiem

po zmartwychwstaniu
cl posiadał niektóre cechy boskie I ludzkie
dl do swojej boskiej natury dołączył naturę ludzką
21 Wcielerue bylo konieczne, aby Bog mogł
a) sam doświadczyc pokusy I grzechu
b) przygotować ofiarę, ktora stanie Się zapłatą za nasz grzech

c) stac

Się

przedmiotem naszego

dl wywyzszyc

UWielbienia

Syna

22 Ktore z poruzszych zdan NIE przedsrawrą
al Jest tozsamy z mnymi Osobami Trójcy
b) Nazywany

Jest boskimi

cech Ducha Swiętego?

Imionami

c) Jest IStotą duchową
dl Wykonuje
23
a)
b)
c)
d)

boskie dziela

Które z poruzszych zdan NIE przedstawia służby Ducha Swiętego?
Jako nasz arcykapłan oręduje za narm po prawicy Ojca
Posluguje Się mcwterzącynu
aby osiągnąć swoj cel
Przekonuje o grzechu sprawredhwosci
I sądzie
Uzdalnia do prowadzenia
stałego l skutecznego życia chrzescijanskiego

24 Duch Swięty wytwarza

w człowieku

wierzącym

owoc, klary nazywamy

takze

al darami Ducha
bl charakterem Chrystusowym
c) chrztem W Duchu Swręrym

d) mocą do ZWiastowania
KONCOWE WYMAGANIA Dalej postępuj zgodnie z zalecemanu no arkuszu
odpow tedzt 1 Hysiu go do tnstr ukun a fel w swojej okolicy Potem przejdz do pracy
nad częsctq 2

CS3131 - Podwalmy

Prawdy
PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedu na wszystkie pytania na arkuszu odpowtedzt do CZęSCI 2
Zapozna) SIę z przykladanu na arkuszu pokazujqcymt Jak zaznaczac odpowiedzi

CZĘŚĆ I - WYMAGANIA

DO CZĘSCI 2

Jeslt na pontzsze pytanta

Odp0111eSZ TAK zamaluj kratkę A na arkuszu odpowiedzi
Jeśli odpowiedz brzmi NIE zamaluj kratkę B

I Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęŚCI2?
2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytarua nauczające?
3 Czy odpowiedz: aleś na pytania kontrolne?
4 Czy powtorzyłeś rnatenał obejmujący pytania, na ktore zle odpowiedzrałes?
5 Czy sprawdziłeś w słowniku slowa, których me znałeś?

CZĘSC 2 - PYTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ
PRA WDA

zamatuj kratkę A

FAŁSZ - zamaluj kratkę B
6 Biblia naucza, ze niektórzy antcłowre zostah srworzemjako dobrzy, natomiast
Inni aniołowie zostali stworzeni Jako źli
7 Arnołowre są Istotami duchowymi

l

osobowymi

ale rue są wszechobecni

8 Biblia wskazuje na istmerne orgamzacji wśród aniołów Niektórzy z nich za]
rnują wyzsze pozycje ruż inni
9 Stworzenie

człowieka

odbyło

Się

według takiego samego wzoru Jak stworzenie

reszty świata Bog wypowiedział słowo I stało SIę
10 Człowiek składa
Je ciałem, duszą

z elementu matenalnego
duchem

Się
I

I

ruernatenalnego

II Pierwszy grzech nastąpił w ogrodzie Eden gdy Adam
szenstwo Bogu

I Ewa

Biblia nazywa

okazali rueposłu-

12 To, co Ole zgadza Się z Bożym Prawem (Zakonem) Jest grzechem

CS3131 - Sprawozdanie

Studenta

CZĘSC 3 - PYTANIA TYPU MOZLJWOSC

WYBORU

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane pytania Zamaluj odpowiednią kratkę
13 Bóg musiał zabrornc Adamowt t Ewie jesc owoce z Jednego drzewa, ponieważ
a) me chciał, aby wszystko rozumieli
b) owoc tego drzewa był zły
c) rnogh om skorzystac z prawa wolnego wyboru tylko przez dobrowolne postano
wrenie postępowania zgodnie lub rnezgodme z Bożą wolą
d) Bóg chciał aby zrozumieli że są całkowicie zdam na Jego łaskę I me mają mo
żhwości dokonania wyboru
14ZIl aniołowie na zawsze trwają w buncie l trwają przy SWOim postanowiemu
Oznacza to że
a) przechodzą teraz przez okres próby, po którym będą mieli szansę pokuty
b) zostali takimi stworzeni I me będą mieli szansy pokuty
c) postanowili sprzeciwie Się Bogu I zostali na Wieki osądzeni
d) me mieh rnozhwosci wyboru w tym, czym Się stall
15 Przywodca swtętych amolow nosi tytuł
a) cheruba
b) archanioła
c) strażnika
d) serafa
16 BIblia podaje przyklady zaangazowarua swrętych arnołów w
praw ŚWiata przyrody I swiata duchowego
b) wywieranre wpływu na umysły ludzi
c) oiędowarne przed Bozym tronem w urnemu ludzi
d) ważne wydarzenia związane z Bożym planem zbawienia
a) zawreszanre

17 Które z pomzszych stwrerdzen NIE odnosi

a)
b)
c)
d)

Szatan
Szatan
Szatan
Szatan

rozru Się od pozostałego
został stworzony na Bozy obraz
może podejmowac decyzje
Jest śmiertelny
potrafi rnowrc

18 Człowiek

a)
b)
c)
d)

Się

do Szatana?

kłamie
WCielaSIę po to, by zwodzi C
nęka chorobą
Jest wszechobecny
stworzenia

tym, ze

CS3131 - Podwaliny

Prawdy

19 Biblia naucza, że fizyczne

ciało ludzkie

a) zostanie włączone do wiecznego
b) przestarue w koncu istruec

odkuprema

c) ważniejsze Jest od rnematenalnej
d) Jest złe

CZęSCI

człowieka

20 Które z poruzszych NIE nalezy do racjonalnej CZęŚCIczłowieka?
a) intelekt
b) emocje
c) oddech
d) sumienie
21 Które z poniższych

zdan NIEJest prawdą w odmesieruu do sunuerua?

a) Moze zostac skazane
b) Rozwija Się w miarę naszego

wzrostu

l

dojrzewarua

c) Jest nieomylne
d) Mozna Je wycwiczyć, aby ostrzegało nas przed ruebezpieczenstwem uczymerna
czegos zlego
22 Grzech ma swój początek w
a) Bogu
b) Szatanie
c) Adamie
d) EWie
23 Wykroczeme Jako tenrun związany z pojęerem grzechu oznacza

a)
b)
c)
d)

przekroczerne grarucy zakreślonej przez Boga
mewykonarne Bożej woli
postępowanie po swojemu
potrzebę oczyszczenia

24 Najważniejszym aspektem duchowej odnowy Jest fakt, że
a) następuje przy Olej także odnowa ciała fizycznego
b) usuwa ona wszystkie problemy spowodowane
c) OlSZCzy naszą starą naturę
d) przywraca nam społecznośc z Bogiem

przez grzech

KONCOWE WYMAGANIA Dalej postępuj zgodnie z zalecenramt na arkuszu
odpowtedu I wysil} go do instruktora ICI w swojej okolicy Polem przejd: do pracy
nad CZęSClą J

CS3131 - Sprawozdanie Studenta
PYTANIA DO CZĘŚCI 3
Zaznacz odpowiedz, na wszystkie pytanta na arkuszu odpowtedzs do CZęSCl 3
Zapoznaj stę z przykładami na arkuszu pokazujqcyms jak zaznaczac odpowtedzt

CZĘSC I - WYMAGANIA DO CZĘSCI 3
JesIJ na pontzsze pytania odpowiesz TA K zamaluj kratkę A na arkuszu odpowiedzi
Je;/I odpowiedz brzmi N/E zamaluj klatkę B
1 Czy uwazrne przeczytałeś wszystkie lekcje w CZęSCI}?
2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytanta nauczające?
3 Czy odpowredzi aleś na pytam a kontrolne?
4 Czy powtórzyłes matenał obejmujący pytama, na ktore zle odpowiedziałeś?
S Czy sprawdziłes w słowniku słowa, ktorych me znałeś?

CZĘSC 2-PYTANIA

TYPU PRAWDA-FAŁSZ

PRA WDA - zamaluj kratkę A
FAŁSZ

zamaluj kratkę B

6 Termin natchrueme Ptsma Swiętego odnosi Się do szczegolnego namaszczenia,
Jakle otrzymali ŚWięCImężowie piszący pod krerowructwem Ducha Swiętego
7 Biblijny sens słowa kosesol to miejsce, w którym spotykają Się ludzie, by
wielbic Boga
8 Prsrno Swięte powstało głównie w wyniku ustnej tradycji przekazywanej z po
kolenia na pokolenie

9 Kościół to więz ludzi wierzących

Z

Bogiem

I

między sobą

10 Objawrenie SięChrystusa I pochwyceme Koserola to jedno

I to

samo wydarzenie

I I Nąjwaznrejszy sprawdzian miłoser człowieka do Boga to pytam e Czy człowiek
ten prawdziwie kocha mnych ludzi?
12 W 9 r ksręgi Damela zapisanajest wIzJa Daruela dotycząca wydarzen w czasach

ostatecznych skoncentrowanych wakat narodu rzraelskiego

CS3131

Podwalmy Prawdy
CZĘŚĆ 3- PYTANIA TYPU MOZLlWOSC WYBORU

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane P) tama Zamaluj odpowiednta kratkę
13 Fakt, że Jezus cenił I cytował Stary Testament świadczy o
a) wartości tradycji ustnej
b) Bożym natchrneruu Prsrna Swrętego
c) tym, ze Biblia zostala napisana przez zwyczajnych ludzi w zwykłych okolicznościach

d) wyjątkowości

Starego Testamentu Jako Prsma Swiętego

14 Temat najbardziej podkreślany w Piśmie ŚWiętym to
a) tnurnf Boga nad Szatanem
b) powtórne przyjście Chrystusa
c) odkuprenie człowieka
d) waga Kościoła
15 BIblia mówi o Kosciele Jako o

a)
b)
c)
d)

społecznoser ludu Bozego
orgarnzacji rehgijnej
budynku
każdym z WIelUistrnejących wyznan

16 Które zdanie z poniższych NIE przedstawia podstawowych funkcji Kościoła?
a) Dzieh

Się

ewangelią

z ludźmi niewierzącymi

b) UWielbia Boga
c) Buduje wierzących
d) Organizuje spotkania towarzyskie
17 Apokryfy to
a) kanon Starego Testamentu
b) ilurnmacja Prsma ŚWIętego
c) prerwst OJcowie Koscioła, którzy uzgodruh kanon Pisma ŚWiętego
d) rodzaj literatury apokahptycznej, która przepowiada katastrofy
18 W koprowemu I zachowam u Prsma Swiętego wrdzirny
a) powazne różnice doktrynalne W rożnych manuskryptach
b) Bozą ochronę I troskę o zachowanie wiarygodności manuskryptów
c) brak jakiejkolwiek rózrucy między różnymi tekstami
d) że zachowało Się WIele niegodnych zaufarua tekstów, które zmniejszają wartość
BiblIJ

CS3131

- Sprawozdanie

Studenta

spo/ecznosc Jest najlepiej

19 Prawda ze Bog traktuje ludzi wierzącychjako
Jedną
przedstawiona
w Piśmie Swięrym za pomocą obrazu
a) osoby Idącej samotnie
b) chrztu wodnego

c) ciała w którym rózne
d) bawiących

swoją drogą
CZęŚCI

przyczymają

srę do zdrowia całego organizmu

Się razem dZIeCI

20 Z Btbln wynika ze Koseroi powstał
a) w dmu narodzin Chrystusa
b) w dmu ZIelonych Swiąt po wruebowstąpieruu
Chrystusa
c) w chwili rozpoczęcia przez Chrystusa sluzby publicznej

d) gdy Jan Chrzcicrel

zaczął zwiastowac

21 Z Brblu wynika, ze poWlome

nadchodzącego

prZYJscle Chrystusa

Mesjasza

nastąpi

a) pewnego dnia o pewnej godzinie
b) natychmiast po ujawnieniu Się Antychrysta
c) po tym, Jak ewangelia będzie głoszona
d) w połowi e okresu UC1S~U
22 Klary

z poniższych

Pochwyceruu

ternunów

na całej Ziemi

NIE określa

ciała

człowieka

wierzącego

po

Kościoła"

a) srruertelne
b) ruesrmertelne
c) uwrelbione
d) rueskazirelne
23 Terrum sąd Chrystusowyokreśla
a) 'stanowisko p: zeglądu
przy którym
z jakośerą Ich uczynków

ludzie wierzący otrzymają

nagrody zgodme

b) miejsce w którym sądzony będzie Szatan I grzesznicy
c) Annagedon
d) objawienie Się Jezusa Chrystusa
24 Pomazamee, ktory ZWYCięży armie w bitwre pod Armagedon to
a) len sam, ktorego proroctwo nazywa < nadchodzącym
księcrem'
b) anioł w widzemu Daniela
c) wybrany naród Izraelski
d) Jezus Król krolow I Pan panow

KONCOWL WYMAGANIA Da/ej postępuj zgodme z zaleceruamt na arkuszu
odpowiedz, l WYS/f) go do mstrukiora ICt w swojej okolicy Na tym konczy .Hę
twoja nauka w tym kursie Popros Instruktora tCt o polecenie następnego kursu

Kurs Sluzba Chrześcijanska

Temat kursu
(Proszę o prsarue drukowanym. hterarm)
Gratulujemy ukonczenta lekcji w

CZęSCI

I' Prosimy o wpisanse danych

Irruę i nazwisko
Numer studenta ICI
(Pozostaw

puste

miejsce,

Jeśli nie znasz SWOjego numeru)

Adres
ulica (mtejscowosc)

kod

WIek

nr domu I lokalu

poczta

Zawód

Stan cywilny
Ilość lat nauki

Przynależność do kościoła
Funkcja w kościele

Czy uczysz SIę sam?
J
."

województwe

Jakre inne kursy ICI ukonczyłeś/as?

DZIecI

Odpowredzi do

CZęSCI

I

Zamaluj odpowiednią kratkę przy numerach pylon Zwraca) uwagę na
odpowiedzi na arkuszu zgadza SIę z numerem pytanta
I

2
3
4
5
6
7
8

Ci] IJD ITI[]]
Ci] IJD ITI[]]
Ci] IJD ITI[]]
Ci] [J[] ITI[]]
Ci] [J[] ITI[]]
Ci] [J[] ITI[]]
Ci] [J[] ITI[]]
Ci] [J[] ITI[]]

9 Ci] ITJ ITI[jQ]
10 Ci]
II

12
13
14
15
16

ITJ ITI rm

Ci] ITJ ITI[]]
Ci] ITJ ITI[]]
Ci] ITJ ITI
Ci] ITJ ITItm
Ci] ITJ ITI[]]
Ci] ITJ UJ []]

rn

lo

czy numer

[3] ITI ITl [Q]
Ci] ITJ ITI
Ci] ITJ ITI [[\
Ci] ITJ ITI
Ci] ITJ ITI [[\
22 Ci] ITJ ITI
23 Ci] ITJ ITI [[\
24 Ci] ITJ UJ
17
18
19
20
21

rm
rm
rm

rn

Pytama do Instruktora ICI dotyczące lekcji

Sprawdz jeszcze t az arkusz odpowiedzi Czy zaznaczy/es wszystkie odpowiedzi?
Wysil} arkusz do swojego instruktora leI Adres znajdziesz na ostatniej stronie
zeszytu

Nie wypełruac - tylko d/a ICI
Data

Wymk

KURS SLUZBA CHRZEŚCIJANSKA

Kurs Służba Chrzcscqanska

Temat kursu
(Proszę

o pisanie drukowanymi

literami)

Gratulujemy ukonczema lekcj, w CZęSCf 21 Prosimy o wptsante danych
Imię

I

nazwisko

Numer studenta leI
(Pozostaw puste miejsce Jeś1J nie znasz swojego numeru)

Adres
ulica (nllep,cowosc)

kod

X
I

I

nr domu

poczta

l

lokalu

wojewodziwo

Odpowredzi do

CZęSCI

2

Zamotuj odpowiednią kratkę przy numerach pyton Zwracaj uwagę na to czy numer
odpowtedzt na arkuszu zgadza SIę z numerem pytanta

l mmUJIJD
2 m[[]UJIJD
3 m[[]UJIJD
4 mm UJ IJD
5 m[[]UJIJD
6 m[[]UJIJD
7m[[]UJIJD
8m[[]UJIJD

m[[]UJIJD
10m[[]UJIJD
II m[[]UJIJD
12m[[]UJIJD
13m[[]UJIJD
14m[[]UJIJD
15m[[]UJIJD
16m[[]UJIJD
9

17m[[]UJ[Q]
18m[[]UJ[]]
19 m rn UJ rm
20m[[]UJ []]
21m[[]UJ []]
22m[[]UJ []]
23U][[]UJ rm
24U][[]UJ []]

Pytarua do Instruktora lei dotyczące lekcji

Sprawdz jeszcze raz arkusz odpowiedzi Czy zaznaczy/es wszystkie odpowiedzi?
Wyslt] arkusz do swojego instruktora leI Adres znajdziesz na ostatniej strome
zeszytu

NIe wypełntac - tylko d/a ICI

Dala

Wymk

KURS SŁUZBA CHRZEŚCIJANSKA

Kurs Sluzba Chrzcscqanska

Temat kursu

(Proszę o prsame drukowanyrru

hterarru)

Gratu/ujemy ukonczenra lekc}t \V C::ęSCf 3' Prosimy o wptsante danych
lrmę

I

nazwisko

Numer studenta ICJ
(POZOSldW puste rrucjscc Jl.~1t me znasz SWOjego numeru)
Adres
"lica {nuejscow osc)

I
I
I
I
I
I
I
I BIUro ICI
,ICI

I
I

kod

ni

poczta

domu

WOJeli

1

lokalu

odztwo

PROSBA O INFORMACJĘ

Z radością wysle CI informacje dotyczące innych dostępnych kursow
I Ich cen Jesh potrzebujesz takich mfcrmacji, napisz prosbę pornzej

Odpowredzi do

CZęŚCI

3

Zamaluj odpowiedmą kratkę przy numerach pyton Zwracaj uwagę na to czy numer
odpowsedu na arkuszu zgadza Się = numerem pytanta

ITJ IJD UJ [[]
2 ITJ IJD UJ m
3 ITJ IJD UJ [[]
4 ITJ []]UJ [[]
5 ITJ IJD UJ [[]
6 ITJ []]UJ rn
7 ITJ []]UJ [[]
8 ITJ []] UJ [[]
l

9
10
11
12
13
14

15
16

ITJ m OJ m
ITJ rn UJ [[]
IT][[]UJ[[]
ITJ m ITI[[]
UJ rn ITI rm
ITJ [[] OJ [[]
ITJ m OJ [[]
ITJ m UJ m

IT] ITI OJ
IT] [jj] OJ
19 ITJ rn OJ
20 ITJ m UJ
2 l ITJ rn UJ
22 ITJ m OJ
23 ITJ m OJ
24 ITJ []] UJ
l7
l8

I:::Q]
I:::Q]
I:::Q]
I:::Q]
I:::Q]
I:::Q]
I:::Q]
I:::Q]

Pytarna do mstruktot a ICI dotyczące lekcji

GRATULACJE'
Skonczyles kurs Sluzba chrześcijanska Cieszymy Się ze byleś naszym studentem
I mamy nadzieję że nadal będziesz Się uczył z ICI Wyshj arkusz odpowredzi do
swojego Instruktora leI WYnik otrzymasz na karerę ocen razem ze świadectwem
ukonczema

kursu

Prosimy o wprsanre

SWOjego Imienia 1 nazwiska

Nie wype/mac

I

Data

tylko d/a ICI
Wymk

KURS SŁUZBA CHRZESCIJANSKA

CYKL SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA
Ten symbol jest przewodnikiem po seru studrew Cykl
Sluzba Chrzescijanska posiada 18 kursow I podzielony
Jest na trzy CZęSCI,z ktorych kazda zawiera szesc kursow
Podwaltny Prawdy jest Kursem 3 CZęSCII Najlepsze efekty OSiągniesz studiując nasze kursy po kole,

Ten kurs pomoże ci:
•

zrozumieć podstawowe doktryny biblijne dotyczące pochodzenia, upadku i odkupienia człowieka,
istoty i działania Boga oraz wieczności.

•

poznać, że Bóg pragnie mieć osobistą i wieczną społeczność z tobą.

•

stosować nauczanie Biblii w codziennym życiu.

•

w większej mierze poddawać swoje życie pod kontrolę Pana.

Inne tytuły kursow ICI z Cyklu Słuzba Chrzescijanska, ktore
wkrótce SIę ukazą

Odpowtedzialnosc Chrzescijanina
Króleslwo Moc IChwala
Gloszenie l nauczam e
PISZąC na pomzszy
kursach ICI

adres uzyskasz

informacje o innych

Insty tu t ICI
Skr. poczt. 6

43-400 CIESZYN
ISBN 83 903807-5-7

