Treść kazania

Dowiedzieliśmy się Z Nowego Testamentu, ze kaznodziejstwo obejmuje
różne metody szerzenia Ewangelii. WJemi udawali się wszędzie, by głosić
naukę o zbawieniu, by opowiadać i rozszerzać Dobrą Nowinę. Dawali własne świadectwo; byli poświęconymi świadkami i wywierali ogromny wpływ
na swoje pokolenie. Nowy Testament mówi tez o kaznodziejstwie bardziej
oficjalnym i usystematyzowanym,
to znaczy, gdy duchowny głosi kazanie
w sposób podobny do współczesnego. jednakże, bez względu na to, czy
wierrn mówili do jednej osoby, czy głosili Słowo dla wielu, ich nauka była
zawsze ta sama, zawierała Ewangelię Jezusa Chrystusa Później Paweł tak
pouczał Tymoteusza. "Wskaż błąd, nastawaj w porę, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością ilekroć nauczasz" (2Tm 4,2). Nauczanie słuzyło
doprowadzaniu
wiernych do dojrzałości duchowej I rnrało Im pomóc
w urukruęciu
przyjęcia fałszywej doktryny.

W tej lekcji zajmiemy się czterema głównymi tematami nowotestamentowego kaznodziejstwa. PIerwsze dwa tematy· Zbauneuie i Pojeduame odnoszą się przede wszystkim do zagubionych
Następne zaś: Usunęcenie
I Nadzieja
dotyczą głównie Kościoła Materiały do każdego tematu nie zostały przygotowane w formie kazań, lecz stanowią raczej krótkie ornówierue
waznych dla ciebie pojęć. Mam nadzieję, ze przydadzą się tobie.

NAUKA
DLA
ZAGUBIONYCH

NAUKA
DLA
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plan lekcji
Nauka o Zbawiemu
Nauka o Pojednaniu
Nauka o Uświęceniu
Nauka o Nadzie:

cele lekcji
Gdy ukończysz

tę lekcję, powimeneś

•

Omówić pokrótce

•

Wyjaśnić, dlaczego kaznodziejstwo

•

Wyjaśnić rolę, jaką odgrywa
służby Boże].

umleć:

każdy z czterech głównych
obejmuje

błogosławiona

tematów

kaznodziejstwa.

więcej ruż jeden temat.
nadzieja

w motywacji

do
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czynności lekcyjne
1. Przeczytaj wstęp do Iekcji, zapoznaj się z jej zarysem i celem.
2. Zapoznaj się ze znaczeniem

słów kluczowych.

3. Przestudiuj dokładnie

lekcję. Po ukończeniu odpowiedz
towe i sprawdź z odpowiedziami
na końcu podręcznika

na pytania tes-

słowa kluczowe
antagonista

bema

treść lekcji
NAUKA

o ZBAWIENIU

Ze wszystkich tematów, jakle obejmuje kaznodziejstwo
biblijne, najjest Dobra Nowina o zbawieniu Nie ma wazruejszego Przekazywarue Dobrej Nowiny o zbawieniu ma podstawowe znaczenie, ponieważ
bez odpowiedzi na tę naukę nie miałoby sensu głoszenie innych nauk
Jezus nakazał Swym uczniom. "IdŹCIewięc l nauczajcie tuszystlete narody
/ ../ Ul imię Ojca i Syna, I Ducha Świętego" (Mt 28,19; 24,14). Co więcej, gdy
UCZniowie ujrzeli Go zmartwychwstałym,
powredział
"Kto uunerzv I przyjmie chrzest, będzie zbaunotiy, a kto nie uwierzy, bedzte poteptony" (Mk 16,16;
J 3,15-21 36). Głosząc naukę o zbawieruu, nalezy kłaść nacisk na dwa fakty:

ważniejszym

1) wszyscy ludzie są grzesznikami

2) Chrystus może stać się zbawicielem
w jego obietnicę zbawienia.

każdego,

kto usłyszy

i

uwierzy

Wielu ludzi jednak nie rozumie swego problemu I tego, co mo ze odmienić ich położenie. Musimy uświadomić im, iz podstawowym
problemem Jest to, ze ludzie sq grzeszmkami.
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Ludzie są grzesznikami
Cel 1. Zapoznanie się z dwoma przyczynami tego, iż ws.zyscv ludzie są.grzesznileami oraz urvjasmerue, Jakle są. następstwa grzechu i co może rozunazać ten problem
Spójrz wokół siebie Co widzisz? Widzisz wokół siebie choroby, cierpięruenawiść, przemoc, wojny i śmierć jezeli czytasz gazety lub
czasopisma, wiesz, iż są to problemy powszechne. Wielu zastanawia się, co
Jest przyczyną tych problemów? Jak należy je rozwiązać? Biblia mówi nam,
iż przyczyną wszystkich ludzkich nieszczęść jest grzech Ale co to jest grzech?
Grzech, to znaczy zycie mezgodrue z prawem Bozym i otwarte łamanie go.
Jest to nieposłuszeństwo,
ale grzech jest czymś więcej, niz tylko nieposłuszeństwem Jest to wywyzszanie Siebie, a pomniejszanie Boga Wywyższanie Siebie moze przejawiać Się w lekcewazemu potrzeby Ingerencji kogoś,
kto kierowałby naszym zycie m duchowym, pomijaniu Boga w myślach,
planach, słowach i czynach. Choć taką postawę uważają niektórzy za zaletę,
dla Boga jest ona rue miła
nia, chciwość,

1 DWie przyczyny sprawiły, IZ wszyscy staliśmy się grzesznikami
Wymień
je zapoznawszy Się uprzednio z następującymi fragmentami Pisma ŚWiętego'
a

Rz 5,12-19

b

Rz 3,10-18.23

.
.

Grzechem Adama zostali obciązeru wszyscy ludzie, poruewaz Adam był
przedstawicielem
rodzaju ludzkiego Kiedy on zgrzeszył, zgrzeszyli wszyscy I wszyscy odziedziczyli grzeszną naturę WłaŚnie ta grzeszna natura skłania ludzi do bałwochwalstwa,
przemocy, nieposłuszeństwa
wobec Bożego
prawa (Ga 5,19-21) Grzeszna natura popycha więc ludzt do grzesznych
czynów
Następstwem grzechu ludzkiego Jest odejście ludzi od Boga I od samych siebie Z powodu swej grzeszne) natury ludzie są zepsuci Wszystko,
co składa się na ludzką naturę, a więc intelekt, uczucia i wola naznaczone
jest piętnem grzechu. Ludzie są wobec mego całkowicie bezradni I nie są
zdolni, by siebie samych uratować Zostali tak zepsuci grzechem, ze nie
mogą zrozumieć i docenić wartości duchowych (IKor 2,14) Rzeczy duchowe wydają im się głupstwem, a bez duchowego zrozumienia nie mogą
ogarnąć darów Bozych.
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2 Przeczytaj
z pytań.
a

poniższe

fragmenty

Pisma Świętego

Rz 6,15-20 mówi, że chrześcijanie me są

jedynie

na każde
grzechu.

b Rz 8,6 mówi, że CI, którzy zyją według

c

odpowiedz

ciała, mogą

spodziewać

Się

..

Rz 8,7 mÓWI, że ten, kto postępuje

według
I

.......

natury ludzkiej, staje się

nie

ani nawet me Jest do tego zdolny.

d Rz 8,8 mówi, ze ci, którzy żyją wedlug Ciała, nie mogą

e Rz 8,1-17 I 2Kor 5,17 mówią, iż jeśli ktoś Jest w Chrystusie, to staje Się
i odtąd jego życiem kieruje

A teraz kilka wniosków,

jakie mozemy juz wyciągnąć:

1. Wszyscy ludzie naznaczeru są piętnem grzechu i nie są zdolni myśleć, decydować lub czynić to, co Jest naprawdę dobre I co podoba
Się Bogu.
2. Niekiedy, dzięki łasce Bozej, ludzie są zdolni do dobrych uczynków
i mogą być uważani za stosunkowo dobrych. Ich zycie Jednak me
zadowala Boga dopóty, dopóki postępują według ciała.
3. Zdolność wyboru l zdolność działania ludzi są ograniczone
iz są oni niewolnikami grzechu (Rz 6,17 20)

przez to,

4. Od grzechu może Jedynie uwolnić ludzi zbawrenie dane od Boga.
Wtedy ich życiem zaczyna kierować Duch I mają możliwość podobania Się Bogu.

3 Przeczytaj i przeanalizuj Dzieje Apostolskie 17,16-34 Fragment ten mówi
o przesłaniu Pawła skierowanym do Ateńczyków. Następnie odpowiedz na
następujące pytania
a
b

Paweł mówi, IŻ Bóg najpierw. ..... ...... ........ ..... grzech z uwagi na
ludzką nieświadomość Boga l Jego Prawa
]ednakze, w swoim kazaniu Paweł stwierdza, ze gdy gloszona jest ewangeha, Bóg nakazuje..

.

... , by

..
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Ludzie muszą SIę nawrócić,
będzie

d

W odpowiedzi

poruewaz

.

zbhza SIę dzień, w którym Bóg

.. .. .

.

.

na naukę Pawła o zbawieniu niektórzy..

.........................................

..

, Inni zaś

.
.

4 Porównaj kazanie Piotra w świąryru, a ściślej mówiąc, zawarty w Jego
zakończeniu apel do ludzi (Dz 3,17-26) z apelem Pawła, wygłoszonym na
Aeropagu w Atenach (Dz 17,29-31).
WidzImy zatem, ze skoro grzech Jest źródłem ludzkich nieszczęść, musimy głosić kazania dotyczące problemu grzechu, Jego przyczyn i skutków,
a takze tego, w jaki sposób mozna się od mego uwolnić
Na początek
mozesz wybrać rozdziały 1-3 KSIęgI Rodzaju Możesz też głosić kazania na
podstawie rozdziałów
3-8 z listu Pawła do Rzymian albo posłużyć się wspaniałą analizą sposobu, w jaki funkcjonuje grzech, który zwodzi ludzi [k 1,12-17. Zapoznaj się tez z następującymi
fragmentarru.
Ef 6,10-18
l I] 2.15-17
jakkolwiek podejdziesz do tego tematu, będzie to rrualo niezwykle Istotne znaczenie dla zbawrema ludzi I zrozurruerua przez ruch walki duchowej, w której uczestruczą
5 jakie są skutki grzechu
pisz w swym notatniku

I co rozwiąze problem

grzechuj

Odpowiedz

na-

chrystus Zbawiciel
Cel 2 Zapoznanie slf z problemem, li' jaki sposób Chrystus - Zbawiciel Jest
rozunazatuem problemu grzechu ludzkiego 1 śmierci duchowej
W drugiej CZęŚCItematu zbawienia będziemy mówić o jezusie Chrystusie, jako rozwiązaniu
problemu grzechu. Rezultatem grzechu Jest śmierć
duchowa I dlatego człowiek musi się duchowo odrodzić. Ilekroć głosisz
kazania o problemie grzechu, pamiętaj, abyś zawsze podkreślał rolę Chrystusa w zbawieniu Tak jak urodziłeś SIę w określonej rodzinie, musisz narodZIĆ SIę W rodzime Bożej. Narodziny duchowe wymagają, aby człowiek
nawrócił się (Dz 2,37-39) I został całkowicie uwolniony od grzechów. Aby
grzechy zostały odpuszczone, człowiek musi uwierzyć w jezusa (Dz 16,30-31)
i wyznać, IZ Jest On Panem jego zycia. jeśli więc człowiek przyjmie zbawięrue wiarą, narodzi SIę powtórnie przez Ducha Bożego (2Kor 5,17). Duch
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będzie

go odtąd prowadził
I człowiek
stanie SIę zywym duchowo
Będzie takze świadomy swojej społeczności z Bogiem, pko
Jego syn (Rz 8,14-16).
(Rz 8,14-16)

Radość daje to, że możemy SIę zwrócić do Boga, aby wyrazić skruchę
i uwierzyć. Tę wieść głosi Pismo Święte.

6 Przeczytaj Mt 3,2, 18,3; Łk 13,3,5; J 6,29, Dz 2,38, 3,19 Co mówią nam te
fragmenty na temat upamiętania człowieka? Odpowiedź napisz w swym
notatniku

Wszyscy ludzie są wezwani do tego, aby wyrazić skruchę za grzechy
się do Zbawiciela. Gdyby nie byli zdolni odpowiedzieć
na to
wezwanie, nie miałoby ono zadnego znaczenia. jednakże z Bożą pomocą
człowiek moze decydować i działać według Jego dobrej woli: wyrazając
skruchę z powodu swych grzechów, przyjmując wiarą Zbawiciela i Jego
zbawienie (Flp 2,12-13).
i zwrócić

Centrum nauki o zbawiemu w Nowym Testamencie Jest Pan jezus Chrystus (Dz 8,5, Flp 1,15), Nauka Ewangelu obejmuje Jego narodzenie
się
z dziewicy, Jego zycie wolne od grzechu, Jego śmierć, zmartwychwstanie
I wniebowstąpierue
oraz zajęcie miejsca po prawicy Bożej. Wczesny Kościół nie znał i rue głosił żadnej innej nauki Paweł głosił Chrystusa ukrzyżowanego (IKar 2,2) PIOtr głosił, iz człowiek moze być zbawiony jedynie
w imię Chrystusa (Dz 4,12).
Mówiąc skrótowo. głoszona
z dwóch głównych tematów

w Nowym Testamencie

1) Jezus Chrystus jako Pan I Zbawiciel
Testamentu,
2) nawoływanie
w Jezusa Jako Pana.

do wyrażenia

skruchy,

spełniający

nauka składa SIę
proroctwa

do wiary I wyznania

Starego
WIary

Widzimy to w wielu fragmentach Nowego Testamentu, m.m. w"przypowieści o uczcie" (Łk 14,16-24). Ci, którzy usługiwali w czasach Nowego
Testamentu, dawali naukr o wierze, w oparciu o Pisma Starego Testamentu
I nauki Jezusa Nawoływali słuchaczy, aby CI postępowali zgodnie z WIarą,
w myśl nauki, którą usłyszeli. Wszyscy, którzy uwierzyli, zostali zbawrem
i w ten sposób objawiła się moc Ewangelii (Rz 1,16-17)
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7 Przeanalizuj treść kazania Piotra (Dz 2,14-41; 3,12-26, 10,34-43) l Pawła
(Dz 13,16 - 41) Umieść w odpowiedniej rubryce numer wersetu lub wersetów, które w tych kazaniach dotyczą szczególnie podanych niżej tematów.

2,14-41

Jezus

3,12-26

10,34-43

13,16-41

a Proroctwo Dawida
o przyjściu Jezusa
b Bezgrzeszne
c Przyjęta

Z

zycre

Bożej łaski usługa

d Z góry postanowione
ukrzyzowarue
e Zmartwychwstanie
f Wniebowstąpienie
g W odpowiedzi

wzywał do

8 Zakreśl literę stojącą przed zdaniem opisującym, w jaki sposób Chrystus
stał się wybawicielem od grzechu i śmierci duchowej.
Rozwiązaniem grzechu ludzkiego i śmierci duchowej jest Chrystus Zbawiciel
a) jeśli do swej wiedzy o Chrystusie
w Kościele.

ludzie dodadzą

jeszcze członkostwo

b) gdy ludzie wyrażają skruchę z powodu swych grzechów, przyjmują wiarę w Chrystusa i uznają Go jako Pana - wówczas rodzą się duchowo
c) jeśli ludzie są tylko szczerzy w swoich przekonaniach o zdolności Chrystusa do zbawienia, mogą być zbawieni przez swoje zrozumienie intelektualne.
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i nauczanie

NAUKA O POJEDNANIU

Człowiek wobec Boga
Cel 3. Zapoznanie

SIę

z biblijnym znaczeniem

problemu pojednania.

Innym aspektem nauki o zbawreruu jest pojednanie. Pojednarue to inaczej odnowierue przyjaźni lub zawarcie pokoju Ludzie są grzesznikami,
a co za tym idzie, nieprzyjaciółmi Boga (Rz 5,10-11). Jak wierny, zerwarue
związku pomiędzy Bogiem i ludźmi było następstwem grzechu ludzkiego
ClMoj 3,8-10; Iz 59,2). Ale Chrystus umarł, by wymazać grzechy, które spowodowały przepaść między Bogiem i ludźmi. Bóg uczynił pierwszy krok,
by rozwiązać ten problem' "Chrystus umarł za nas, gdyśmy by/zjeszcze grzesznikami" (Rz 5,8) Co więcej, "... UJ Chrystusie Bóg pojednał ze sobą sunat ... "
(2Kor 5,19) Nauka o pojednaniu dotyczy więc załagodzenia nieporozurruema między Bogiem a Iudżrru. Przez Jezusa Chrystusa, który odkupił nas od
grzechów, człowiek znów może powrócić do społeczności z Bogiem.
Kościół głosi więc naukę i sprawuje służbę pojednania. Jako wierzący
jesteś pojednany z Bogiem. A teraz kolej na to, abyś, jako człowiek duchowy, działał w Imieniu Boga I przekonywał ludzi, aby się z Nim pojednali
(2Kor 5,18-21).
9 Czy kiedykolwiek zdarzyło
a później pojednać się z nim'
rozdział 15 z Ew. Łukasza Co
wredzi na te pytania napisz w

ci się zranić lub obrazić swego przyjaciela,
Co on czuł wtedy' Co ty czułeś' Przeczytaj
mówi ten rozdział o uczuciach Boga? Odposwym notatniku.

Człowiek wobec człowieka
Gdy ktoś pojednał się z Bogiem, stał SIę odtąd odpowiedzialny za usługę pojednania grzeszników z Bogiem (2Kor 5,18) Tak jak Bóg pojednał się
ze światem przez Chrystusa, tak samo my, wszyscy wierzący, mamy wśród
innych działać w imieniu Chrystusa, być Jego wysłanrukarm. To przez nas
Bóg chce mówić do całego rodzaju ludzkiego W tym momencie Boże polecerue staje się aktualne' Mało aktywni chrześcijanie są słabi, pozbawieni
daru przewidywania,
krytyczni i skłóceru. Twoim zadaruern jest wskazać
tym, którym służysz, przywilej, jaki został im dany, by przekonywali ludzi
do pojednania się z Bogiem przez przyjęcie Chrystusa - Zbawiciela. Ludzie,
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którym słuzysz, mogą być rózru Mogą więc być energrczru, pragnący działać z pełnym pośwręceruem W imreruu Chrystusa Mogą tez być I tacy, którzy skupiają się wyłącznie na sobie, są pozbawieni daru przewidywarua,
ograniczają SIę jedynie do gestów UWIelblema wobec Boga, a nigdy nie
spełniają zadań, jakie Bóg Im powierzył

AKTYWNOŚC

BIERNOŚC

Efekty twego doświadczenia
chrześcijańskiego
można przedstawić za
pomocą dwóch sposobów narysowania spirali Pierwszy z nich, to rozpoczęcie od rysowania obwodu i stopniowe dojście do środka Ten sposób
powoduje ogramczenie rozmiaru spirali. Natomiast drugi z nich, to rozpoczęcie rysowania od środka l zataczanie coraz szerszych kręgów. W podobny sposób zaczyna się twoja służba pojednania ludzi z Bogiem Nie moze
SIę ono jednak kończyć w pewnym miejscu Musi rozwijać się bez ograniczeń, docierać do tych, którzy jeszcze me pojednali SIę z Nim.

10 W Bibln słowo pojednanie oznacza.
a) odkupienie,

gdy ktoś został zaprzedany

b) złagodzenie

gniewu Bozego, skierowanego

c) odnowienie społeczności
na w wyniku grzechu

dla grzechu.
przeciw grzeszrukorn

rruędzy Bogiem i ludźmi, która została zerwa-
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NAUKA O UŚWIĘCENIU
Trzecim tematem kaznodziejstwa Nowego Testamentu jest uświęcenie.
Podczas gdy poprzednie tematy odnosiły Się przede wszystkim do zbawienia człowieka, to uświęcenie wiąże Się z rozwojem i dojrzewaniem duchowym wiernych. Jeśli ci, wobec których wykonujesz usługiwanie, nie usłyszą
nauk dotyczących uświęcenia, pozostaną, bez wątpienia, niedojrzałymi duchowo (l Kor 3,1-3\ nigdy nie upodobnią Się do Chrystusa, a tym samym
nie osiągną tego, co jest celem chrześcijaruna (Rz 8,29) Temat ten jest więc
niezwykle istotny w usłudze głoszenia Słowa

Życie chrześcijańskie
Cel 4. Zapoznanie

SIę

z biblijnym znaczeniem słowa uświęcenie.

Uświęcenie oznacza

odcięcie się od życia świeckiego, od profanacji
się służbie dla Boga. Na przykład, to co było niegdyś sklepem lub
magazynem, moze zmienić przeznaczenie i stać się kościołem. I jako taki
zostaje wyodrębniony
lub przeznaczony dla Pana Chrześcijanie to ludzie,
którzy zostali wyodrębnieni ze świeckiego sposobu życia I przeznaczeni do
nowego życia.
I oddanie

Życie duchowe rozpoczyna Się wtedy, gdy człowiek rodzr się powtórnie Q 3,1-8). To nowe życie w Duchu powinno wzrastać, rozwijać się i w
końcu dojrzewać Q 15,1-17). Jako nowi ludzie w Chrystusie musimy dążyć
do upodobnienia
Się do Niego w naszych myślach, słowach i czynach
(Ef 4,20-24). To pragnienie upodobnienia Się do Niego, to jakby nasz pierwszy krok w nowym zyciu. jednakże nasze dawne przyzwyczajenia pozostawiły w nas ślad i hamują nasz rozwój Nasze poprzednie życie cechował
egoizm, poruewaz zyliśmy według CIała, który rodził grzech (Ga 5,19-21;
Rz 8,5-9), Teraz jednak Duch kieruje nami i doprowadza do zrodzenia Się
w nas owocu (Ga 5,22-26).
Rozważmy przykład dziecka Z chwilą urodzenia posiada juz ono potencjał do zycia dorosłego, ale dorosłym staje Się dopiero w rezultacie procesu dorastania i dojrzewania Podobnie jest z nami. Jako nowi ludzie mamy
potencjał do osiągnięcia dojrzałości duchowej, ale tylko wtedy dojrzewamy
duchowo, gdy poddajemy się kierownictwu Ducha (Ga 5,25) I gdy wzrastamy w łasce I poznaniu Chrystusa (2P 3,18). Odkąd pragniemy, aby Duch
Święty nami kierował, musimy przeciwstawić się naszym dawnym przyzwyczajeniom, musimy je raz na zawsze odrzucić. Kazdego dnia powinniśmy
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potwierdzać naszą decyzję, by zyć dla Chrystusa,
rownictwa Ducha (Rz 8,5-9).

postępując

według

kie-

Chrześcijanie w Koryncie doświadczyli dramatycznego
przeobrazerna
duchowego w wyniku nowo narodzenia (IKar 6,9-11). Trwając w wierze
doświadczali pewnych trudności w przejściu z etapu duchowego niemowlęctwa do etapu dojrzałości duchowej (porównaj 1Kor 3,1-4 z 6,1-11). Szczęśliwre dla nich i dla nas, Pan przez swoich wysłanników zapewnia nam siłę,
jedność i wskazuje właściwą drogę po to, abyśmy dojrzewając, byli wytrwaII w wierze I stopniowo upodabruah się do Chrystusa (Ef 4,10-16).
11 Zakreśl litery stojące przed zdamami prawidłowo
nie terrumu uświęcenie.

określającymi

znacze-

a

Uświęcenie dotyczy życia absolutnie doskonałego,
nie nigdy JUż nie grzeszą i nie popełniają błędów.

b

Uświęcenie, to oddzielenie osoby, miejsca lub rzeczy od życia świeckiego i przeznaczerue Ich do słuzby Bożej.
Zycie duchowe, które cechuje wzrost, rozwój i dojrzewanie na podobieństwo Chrystusa, stanowi istotę uświęcenia.

c
d

w którym chrześcija-

Uświęcenia mogą doświadczyć jedyrue duchowni, którzy potrzebują szczególnej łaski I pomazania
Pozostali chrześcijanie nalezą do tego świata
I rue są przeznaczeni dła Chrystusa.

Słowo naszym Przewodnikiem
Cel 5. Zrozumienie roli, jakq odgrywa Słowo Boze w procesie usunecenta.
Nowo narodzony chrześcijanin
wość Słowo Boże napomina nas

powinien

starać się rozwijać

świątobli-

"Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o
usunecente, bez którego nih: nie zobaczy Pana" (Hbr 12,14, 2Kor 7,1). Takle

dążenie możemy realizować żyjąc według Słowa Bożego. Jezus, w Swej
modlitwie do Ojca, powiedział,
"Uświęć ich w prauidzte. Słowo Twoje jest
prauidq" O 17,17). Paweł zaś OŚWIadczył, IZ "Wszelkie Pismo od Boga jest

natchnione i pożyteczne, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości" (2Tm 3,16).
Słowo objawia grzech, czym nas bardziej ŚWIadomymi, objawia naturę
Boga i przykład Chrystusa, wskazuje na wpływ I moc Ducha, który został
nam dany i stanowi ostateczny autorytet dla chrześcijanina. Jest Ono dla nas
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czymś absolutnie podstawowym
Słuchając Słowa Bozego, mając wzgląd na
nie, budujemy nasze życie chrześcijańskie na trwałych podstawach, w przeciwieństwie do owego nierozsądnego
człowieka, który dom swój budował
na piasku (Mt 7,24-26). DZIęki Słowu oczyszczamy Się Q 15,3, Ef 5,26),
zostajemy oddzielern dla Boga (J 17,17) Nie możemy uczynić ruc lepszego,
niż posłuchać rady danej przez Boga jozuemu w sprawie pierwszeństwa,
Jakle w naszym zyciu powinniśmy dać Słowu Bozemu
"NIech ta KSIęga
Prawa bedzte zawsze na twych ustach rozuaźaj ją UJ dzieli l li' nocv, abyś
sctsle spełniał wszystko, co UJ mej jest napisane, bo zvlko wtedy pounedzte CI
SIę l okaże się twoja roztropność" (Joz 1,8).

Wszelluc PlSllIO od Boga Jest l/atc!JIIIOIIC

I pozvtCCZIIC do IIaIlCZCl1Ila,

do przelec 11.V1l'a
lila, do popraunania,
do leształcenia

12 W swym notatniku

II'

sprauiedlurosct

(2TIIl 3,16)

OpISZ rolę, jaką Słowo Boże odgrywa

w procesie

uświęcania.

Duch Święty naszym Pomocnikiem
Cel 6. Zapoznanie się ze sposobem, w jaki Duch pomaga
leładue żyCIe cbrzesctjatislete

nam unesć

przv-

Wiemy juz, że z chwilą swego nowo narodzenia człowiek otrzymuje
nowe życie l ze Słowo Boze staje SIę odtąd przewodnikrem w jego zyciu
Teraz zastanowimy się nad rolą, jaką Duch Święty odgrywa w procesie
uświęcenia. Duch Święty budzi w nas wewnętrzne pragnienie, by zyć zyciem chrześcijanina.
WiernI czasów Starego Testamentu mieli za swojego przewodnika Prawo Mojzesza, ale nawet oni, z powodu słabości ludzkiej natury, me byli
zdolni uwolnić się od grzechu Bóg dał nam Swego Ducha po to, abyśmy
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mogli postępować
zgodrue z Jego wolą I abyśmy nie żyli według ciała
(Rz 8,5-6 9) Sam Duch nie tylko objawia prawdę i wskazuje to, czego Bóg
od nas wymaga, ale napełnia nas również
mocą, abyśmy byli posłuszni
nakazom Boga. To właśnie Duch pozwala nam uwolnić Się od grzechu
(Rz 8,12-13) I rodzi owoc duchowy (Ga 5,22-25) Duch daje nam wewnętrzną potrzebę życia w prawdzie.
Przed nowym narodzeniem, gdy naszym "ja" kierowała grzeszna natura, rządził nami grzech i nie pielęgnowaliśmy
zycra duchowego
Z chwilą
nowego narodzenia Duch Święty podejmuje walkę z naszą dawną naturą
I w miarę naszego rozwoju, którym On kieruje, nasza dawna natura zanika
Zamieszkujący w nas Duch Święty odmienia nas ... .za sprauq Ducha Pattsinego, coraz bardziej Jaśniejąc, upodabniamy
Się do Jego obrazu"
(2Kor
3,18)
Nauka o uświęceniu ma Istotne znaczenie dla zachowania I rozwoju
zycia duchowego. Ludzie, którym służysz, skorzystają z wygłaszanych przez
CIebie kazań, jeśli rzucisz nowe ŚWiatło na ten temat.

13 Umieść 1 przed zdaniami opisującymi, w jaki sposób Duch Święty pomaga nam prowadzić przykładne zycie chrześcijańskie, a 2 przed tymi, które o tym NIE mówią
·
·

a Duch ŚWIęty budzi wewnętrzną potrzebę zycia wiernego Panu.
b Ponieważ natura ludzka Jest uległa, Duch Święty moze sprawić, iz
będziemy z ufnością służyć Chrystusowi

Wpływ Ducha ŚWiętego na życie ludzkie zalezy od stopnia, w jakim
człowiek słucha Jego wskazówek.
· ... d Duch Święty objawia nam prawdę, wskazuje to, czego Bóg od nas
wymaga i daje nam zdolność do działania zgodnego z wolą Boga

• ...

c

NAUKA O NADZIEI
Cel 7. Zapozna me się Z problemem, uijalei sposób nadzieja na przyjście Chrystusa powinna oddziałyz/lać na życie chrześcijanina.
Kościół Nowego Testamentu
dział

był Kościołem oczekującym.

Jezus powie-
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"W domu Ojca mego jest mieszkali wiele Gdybv tak me było, to
bvm wam pounedztał. Idę przecież przygotować toam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam mteJsce,przyjdę powtórnie i zabiorę was do stełne, abyście i wv bvli tam, gdzie Ja Jestem" (j 14,2-3),
Członkowie wczesnego KOŚCioła gorąco pragnęli i oczekiwali powrotu
Pana. Wierzyli, iż nastąpi to jeszcze za Ich zycia. Ta błogosławiona nadzieja
zachęcała ich do czystego zycia, nadawała głębszy sens Ich pracy i pozwalała im w trudnych chwilach, gdy stawali Się celem prześladowań,
zachować nieugiętą postawę. Nadchodzący dzień sądu Inspirował ich do czystości
zycia w taki sposób, by mogli spodziewać się nagrody za swoje uczynki,
a nie potępienia. Ta nadzieja dobrze służyła Kościolowi przez blisko 2000
lat i jest równie ważna dziś, jak dla wczesnego Kościoła Głosząc o tym,
będziesz rozbudzał nadzieję w tym, co jest w Chrystusie, bowiem poza Nim
świat Jest beznadziejny.
Będziesz również zachęcał chrześcijan do odpowiedzialnego życia.

Praca i usługiwanie
Kościół Nowego Testamentu zył i pracował w nadziel na przyjście Pana.
Nadzieja pozwalała Wielu wytrwale znosić cierpienia i prześladowania
OTs 1,3; 2Ts 1,4). Dobro tych wiernych lezało głęboko na sercu Apostołowi
Pawłowi; pragnął im udzielać szczegółowych wskazówek dotyczących przyjśCIa Pana O Ts 4,13-18). Zauwaz, iz chciał on, aby chrześcijarue, w oczekiwaniu na to wydarzenie, byli świadomi swych zadań. Oczywiście już wcześniej
Jezus wskazywał na pilną potrzebę wiernego wykonywania służby

14 Przeczytaj Mateusza 24,45-51; 25,14-30; Łukasza 12,25-40 oraz Dzieje
Apostolskie 1,6-8 i odpowiedz na następujące pytania.
a

Wspólnym

tematem dla tych fragmentów

jest potrzeba

b Te wersety wskazują, iż powinniśmy interesować się nie tyle
..........
c

0·0··

.

.. co

Dla sługi Bożego najwazniejsze
......................................................

.
jest to, by jego Pan widział, iz
, a bardzo tle dla niego, jeśli nie
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Pan me chciał, aby Jego uczruowie
powrót.
Dlatego
nakazał
lm wszędzie
powtórzył

ten nakaz:

skie rozszerzało
A w miarę
chętą

SIę I

upływu

jedynie
głosić

biernie wyczekrwali
na Jego
Ewangehę
(Dz 1,8). Paweł

"Poza tvm, bracia, módlcie slf' za nas, abv SłoUJQPattrozsławiało, podobnie jak jest pośród was" (2Ts 3,1).

czasu,

do Tesaloniczan,

gdy Pan me nadchodził,

by trwali w nadziei

Paweł

na ostateczne

zwracał

się z za-

zbawienie,

aby dla

Pana żyli, będąc zywymi czy umarłymi
(LTs 5,1-11) Szczególnie
sprzeciwił
się próźruactwu
(lTs 5,14, 2Ts 3,6-12) On sam a także Jego współpracowrucy dawali

Tesaloruczanom

dowody

niebywałej

wytrwałości

w swym

usługi-

wamu
Ludzie stają SIę zruechęceru i znuzeni
widząc,
SIę. Moze to doprowadzić
do apatii spowodowanej

IZ obietnica
nie spełnia
ruewiarą
w powtórne

przyjście Chrystusa
na ziemię. Jako duchowny
mozesz mówić i przekonywać ludzi, iz me tylko Jezus obiecał Swój powrót, ale świadczyli
też o tym
aniołowie, mówiąc: "Ten jezus 1...1 przyjdzie tak samo, jak undzieltscie Go

u-stepujacego do weba"

Piotr

pisze,

iz w ostatnich

dniach

Wielu

będzie

przyjścia (2P 3,3-9), ponieważ
nie będzie rozumiało przyczyny
tego opóźruerua
My zaś musrmy pamiętać o słowach apostoła
Pawła' "Przeto, bracia moi uajmilsi, bqdzcie urvtruali I ntezacbunatu, zajeCI zawsze ofiarnie dziełem Pattsleim, pamietajac,
ze trud wasz nie pozostaje
daremny li' Panu" (lKor 15,58)
szydzić

z obietnicy

Jego

15

Nauka

a)

oddziaływać
na chrześcijan
w taki sposób,
by byli przygotowani
dy i prześladowania
w unię tej błogosławione] nadzrei

o przyiściu

Pana

powinna

b) pobudzać
chrześcijan
do postępowania
według
nakazu
cego głoszenia
Ewangehi
w kazdym zakątku zierru.
c) wywoływać

w nas niepokój

z powodu

zblizającego

d) to, co zostało

wymienione

w a), b) i c).

e)

wyrruenrone

wyłącznie

to, co zostało

Pana,

na trudotyczą-

SIę drua sądu

w a) i b)

Świętość życia
Nadzreja

powtórnego

przyjścia

Chrystusa

ma ogromny

wpływ

na bogo-

bojne życie w dzisiejszym złym świecie. Jezus kilkakrotrue
ostrzegał Swych
uczniów,
aby nigdy nie zaporrunah
o obietnicy Jego przyjścia. W Ewangelii
Marka tak mówi:
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"Lecz o dniu owym lub godzinie ruletnie une, ant aniołoune w ruebie,
ani Syn, tylko Ojciec, Uważajcie, czuuajcte, bo me WIeCIe,kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człouneleiem, kt6ry
udał się w podroż. Zostawił sw6j dom, pounerzvł suiotm sługom staranie o wszystko, każdemu urvzuaczvł zajęcie, a odzunernemu przykazał, bv czuwał. Czuwajcie unec, bo nie wiecie, leiedv pan domu
przyjdzie: z uneczora czy o pćłnocv. czy o pianiu kogutou, czv ranlnem By ntespodzietoanie przyszedłszy. nie zastał was spiqcymi Lecz
co wam mćune, mćune wszystkim: Czuuiajcie!" (Mk 13,32-37)
Została nam więc powierzona odpowiedzialność
za dzieło Pariskre, za
ewangelizację świata Zostaliśmy rówruez wezwani, aby w oczekiwaniu na
Jego przyjście prowadzić bogobojne życie i wzrastać w miłości do bliźniego
(lTs 3,12-13). Jak wiemy, zostaliśmy również napomniani, by czuwać.
Te zadania są ważne i powinny trzymać nas z dala od trosk życia doczesnego, obzarstwa lub pijaństwa, by ten dzień me przypadł na nas znienacka
(Łk 21,34).

16 Przeczytaj poniższe fragmenty z Pisma Świętego i odpowiedz na pytania
dotyczące zadań, jakie mamy do spełnienia, w oczekiwaniu na pow-tórne
przyjście Pana.
a

Tematem fragmentu z Łukasza 12,35-40 jest

b

Łukasz 21,34-36 nakazuje nam

c

Mateusz 24,42-51 przypomina
by nie stać się. .... ..

........

.

.
nam, abyśmy

zachowali

czujność po to,

.

d

1Ts 5,6 nakazuje

nam, abyśmy w oczekrwaniu na przyjście Pana byli

e

1P 4,7 wzywa nas do tego, abyśmy byli

..

Podstawą nadziel chrześcijańskiej Jest przyjście Pana W oczekiwaruu
na spełnienie tej obietnicy powinniśmy zajmować się dziełem Pariskim, prowadzić bogobojne życie i dojrzewać na podobieństwo
Chrystusa, tak aby
oczekiwaniu temu nie towarzyszył strach, wstyd lub niepewność.
Rodzice pewnego chłopca wyjechali do miasta w celu załarwierua jakichś spraw. Jemu zaś powierzyli opiekę nad farmą Ojciec kazał wykonać
chłopcu pewne prace i nie opuszczać gospodarstwa. Chłopiec szybko skori-
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czył, to co miał zrobić I udał SIę do sąsiedruej farmy, zeby odwiedzić swego
przyjaciela. Gdy spędzał przyjernrue czas ze swym przyjacielem, nagle rozszalała się burza. Szybko pobiegł do domu i ku swej rozpaczy ujrzał strugi
deszczu wpadające do domu przez otwarte okna, a potem zobaczył cenną
Biblię rodzinną zniszczoną przez ulewę. Serce zabiło mu z trwogi na myśl
o powrocie rodziców Poruewaz zlekcewazył obowiązki, jakie mu powierzono, zawiódł zaufanie rodziców Podobrue będzie z nami, gdy nie będziemy posluszru nakazom Pana. My rówruez doznamy zawodu, gdy Pan
przyjdzie. Jan pisze o tym w ten sposób. "Teraz ułusnie truiajcie UJ Nim,
dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli l/I Nim ufność i Ul dniujego przyjseta me
doznalt uistvdu'' OJ 2,28)
Ta błogosławiona nadzieja na przyjście Pana jest dla wiernych jednym
z podstawowych
motywów do tego, by wiedli czyste I użyteczne życie

OJ 3,3)
17 Zakreśl Iitery stojące przed zdaniami wyjaśniającymi, w jaki sposób nadzieja na przyjście Pana Jezusa powinna wpływać na zycie chrześcijanina
a) WIedząc, ze Chrystus moze przyjść w każdej ChWIIJ, chrześcrjarue powmru starać Się przewldzieć, kiedy to nastąpi, po to, by mogh w odpowiednim czasie przerwać pracę i oczekiwać w modlitwie, aż się zjawi.
b) Świadomość Jego przyjścia powinna dopomóc kazdemu chrześcijaninowi oczyścić SIę I oczekiwać na życie wieczne w Jego świętej obecności
c) Nadzieja na Jego powtórne przyjście na zierruę powinna stanowić zachętę dla nas do wiernego spełruarua Jego nakazów dotyczących nawracania Świata i upodabruarua Się do Niego.
d) ŚWiadomość przyjścia Chrystusa powinna trzymać nas z dala od zła
i czegokolwiek, co mogłoby stanąć na przeszkodzie między Nim, a nami
lub co uczyniloby nas niegodnych zycia wiecznego.

Sąd i nagroda
Paweł porównał zycie chrześcijańskie do igrzysk (LKor 9,24-27) Nagrody otrzymywane podczas Igrzysk porównał do nagród, jakie ofiaruje chrześcijanom Trybunał Chrystusa Słowo przetłumaczone jako trybullałpochodzi
od słowa greckiego bema, które dosłownie oznacza (w tym kontekście) stół
sędzrowski, trybunał. Bema stanowiła wznoszoną platformę, na której zasiadali sędziowie, by oglądać zawody i przyznawać nagrody Paweł, w swym
Liście do Koryntian, czyni taką oto wzmiankę na ten temat:
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''Dlatego też staramy stejemu podobać, czy to gdy z Nim, czy
to z daleka od NIego Jesteśmy WSZyscy bowiem musimy stanqć przed trybullałem Chrystusa, aby leazdv otrzymał zapłatę za uczvnlet dokonane Ul ciele, złe lub dobre" (2Kor 5,9-10)

Sąd nad chrześcijanami odbędzie SIę wkrótce potem, gdy zostaną przeniesieni przed oblicze Boga Będą tam obecni tylko chrześcijanie! Celem
tego sądu będzie ocena uczynków każdego chrześcijanina I przyznanie zapłaty za nie (Rz,1O-12). Zauwaz, IZ Paweł pisze, ze i on będzie podlegał tej
ocenie. Wszystko to, co uczymuśmy
w tym zyciu, zostarue dokładnie osądzone Rzeczy dokonane z nieczystych pobudek (patrz: lKor 13,1-3) będą
przedstawione, jako drewno, siano, słoma, ponieważ te materiały są ruestałe I łatwo mogą zostać zniszczone przez ogień. NIe otrzyma SIę za nie zadnej nagrody W Jego obecności zostaną osądzone, jako "nadajqce się tvlleo
do spalenia". Natomiast służba powodowana
miłością do Boga I Jego dzieła, będą uznane za złoto, srebro I kamienie szlachetne, poruewaz materiały
te są trwałe i wytrzymują próbę ogrua Ta słuzba zostanie oceniona przez
Niego zgodnie z ICh wartością (IKar 3,14) Nalezy podkreślić, IZ sąd wiernych nie ma na celu rozstrzygnięcie tego, czy zostaną oni zbawieni czy potępieni, a raczej to, jaką zapłatę otrzymają za swoje uczynki na tym ŚWIeCIe.
W "Przypowieści o rrunach" Jezus (Łk 19,11-27) mówi o nagrodzie, Jaka
czeka tych, którzy zachowują wierność. Stając się coraz bardziej świadomymi naszego spotkania z Panern i rozliczenia ze spraw, jakich dokonaliśmy
w naszym życiu chrześcijańskim, powinniśmy czynić wszystko, by słuzyc
Mu ze szczerego serca i kierować SIę czystyrru pobudkami i motywami.
18 Przeczytaj uważnie fragment z lKoryntian 3,10-15 i wybierz stwierdzerue, które najlepiej streszcza to, czego naucza autor odnośnie zadań chrześcijanma, jego osądzenia i nagrody.
a) Chrześcijanie rozpoczynają swoje zycie duchowe od budowania go na
podstawie nauki Chrystusa. Posłuszeństwo wobec Jego nakazów, wierna służba i właściwe motywy postępowania przyniosą nagrodę, podczas
gdy zaniechanie lub zaniedbanie oznacza utratę nagrody
b) Ilość pracy, jaką ktoś wykonuje, przynosi nagrodę. Tak więc CI, którzy
nie wykonują wielu prac, nie zostaną nagrodzeni. A zatem ilość włozone] pracy określa nagrodę.
c) Nie trzeba interesować się ilością wykonywanej pracy, ofiarami poniesionymi w irruę Chrystusa czy nawet motywami do słuzby. Rzeczą istotną jest jakość.
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Uczynki wiernych zostaną osądzone przez Trybunał Chrystusa Niewierni
zostaną osądzeru później, na Sądzie Ostatecznym. Gdy wszyscy CI, którzy
nie przyjęli Chrystusa, staną przed Bogiem, a ICh Imiona rue będą zapisane
w księdze zycra, zostaną skazani na wieczne potępienie (Obj 20,11-15)
Miejmy to na względzie i przynagleni miłością Chrystusa głośmy Ewangelię
zgubionym, aby nie było za późno.
W jednym z naszych duzych rruast ekipa robotników kopała rów, aby
założyć nowy kabel telefoniczny Nagle ziemia obsunęła SIę i trzech z ruch
zostało zasypanych
Pozostah pośpieszyli im natychmiast z pomocą. Na
miejscu zdarzenia zebrał się spory tłum Pewien człowiek przyglądał się
temu wszystkiemu z widoczną obojętnością
Po chwili podbiegł do niego
przyjaciel i krzyknął "jim, w tym rowie Jest twój brat!" Gdy człowiek ten
usłyszał to, szybko zrzucił z siebie płaszcz i wskoczył do rowu, aby ratować
swego brata
Gdy uświadomimy sobie, ze kazdy mężczyzna i kazda kobieta są naszymi braćmi i siostrami, dla których umarł Chrystus, również nie będziemy
szczędzić wysiłków, by ich uratować. Miłość Boza, wlana w nasze serca
przez Ducha Świętego pozwoli nam kochać ich tak, jak kocha ich Chrystus.
I my pomozemy w uwolnieniu Ich z otchłani grzechu i poprowadzimy
ICh
do Boga.
Przedstawiając prawdy, które dotyczą przyszłych przywilejów I odpowiedzialności, będziesz mógł wpływać na zmianę postawy tych, którzy wiodą
nieefektywne zycie, gdy będzie jeszcze na to czas. Będziesz również mógł
zachęcać tych, którzy CIerpią w irmę miłości do Niego, aby przez Jego łaskę
przezwyciężyli
swoje cierpienie
Głoszenie kazań na podstawie
"Nauki
o Nadziei" Jest rzeczywiście czymś wspaniałym. Jest to temat, który często
przewija się w Bibhi, począwszy od księgi Rodzaju, a skończywszy na Apokalipsie. Wiełe pożytku przymesie CI dogłębne studiowanie tego przedrruotu

19 Wyjaśnij, w jakr sposób wizja przyszłego sądu i nagród dła wiernych
mogą stanowić bodziec do prowadzenia
efektywnego
życia chrześcijanskiego. Odpowiedź napisz w swym notatniku.
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Pytania kontrolne
PRAWDA - NIEPRAWDA. W miejsce kropek wstaw literę P, jeżeli zdanie Jest
prawdziwe, a literę N, jezeh jest nieprawdziwe.
· ...

1 "Nauka o Zbawieruu" ma podstawowe
znaczerue, poniewaz bez
pozytywnej reakcji na zbawrerue rue Imałoby sensu głoszenie innych nauk

· ...

2 Grzech, który spowodował
rę między samymi ludżrru,

· ...

3 Rozwiązaniem problemu grzechu jest edukacja, wykonywanie wielu pozytecznych prac I poznanie swoich własnych mozhwości

· ...

4 Śmierć duchowa, której przyczyną Jest grzech, może być przezwyclęzona jedynie przez powtórne narodzenie SIę, a to następuje tylko
wtedy, gdy uwierzymy w Chrystusa jako Zbawiciela.

· ...

5 Nasze kazania dotyczą tak wielu tematów, ponieważ różnorodność
przemawia do ludzi I dzięki niej można ich pozyskać.

odejście ludzi od Boga I postawił banejest źródłem ludzkich meszczęść.

· ... 6 Życie duchowe

powinno być pielęgnowane za pomocą Słowa Bozego, umacniane przez społeczność z Panem I kultywowane przez
dzielenie się Dobrą NOWiną ze spotkanyrru ludźmi.

· ...

7 Pojednanie to temat, który dotyczy zniszczenia
giern i ludźmi.

bariery między Bo-

· ...

8 Chceraz wierru zostali pojednam z Bogiem, to ich bezpośrednim
zadaniem nie jest pojednanie Innych z Bogiern, porueważ to zadarue przeznaczone Jest wyłącznie dla przywódców KOŚCIoła.

· ...

9 "Nauka o Uświęceniu" zajmuje się sprawą wzrostu
ciu duchowym chrześcijan

I

rozwoju w zy-

· ... 10 "Nauka o Uświęceniu" zawiera prawdę, ze chrześcijanin staje się
stopniowo wolny od grzechu, a w pewnym momencie swego nowego życia, staje się doskonały.
· ... 11 "Nauka o Nadziel" ma ogromne znaczenie, poruewaź stanowi zachętę do bardziej gorliwej służby, do świątobliwego życia, do zachowania niezłomnej postawy w cięzkrch czasach i do konsekwenCJiw realizowaniu wyznaczonych zadań
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· ... 12 Przyjście Pana nastąpi \V tym czasie, który został ustalony przez Boga dawno temu I nie Jest związane z jakimkolwiek
zadaniem
chrześcijanma

· ... 13 Napomnienie,

by zachować czujność, skierowane Jest do wszystkich wiernych, Z uwagi na skłonność ludzi do stawania Się coraz
bardziej obojętnymi, podczas długiego oczekrwania

· ... 14 Gotowość

na przyjście Chrystusa wiąże się bezpośrednio
wiedzialnością chrześcijańską

z odpo-

· ... 15 Chrześcijanie

staną przed trybunałem po to, by ICh życie zostało
osądzone w zakresie słuzby chrześcijańskiej, by zostały ocenione motywy, które nimi kierowały I rezultaty, jakie osiągnęli.

odpowiedzi na pytania nauczające
10 c) odnowienie społeczności
wana w wyniku grzechu

rruędzy Bogiem

I

ludźrru, która została zer-

1 a Z powodu grzechu Adama wszyscy ludzie stali się grzesznikarm
i ponoszą tego konsekwencje
b Każdy człowiek osobiście jest grzeszrukiem
11 a Nieprawda
b Prawda

c Prawda.
d NIeprawda.

2 a ruewolnikarru.
b śmierci.
c nieprzyjacielem Boga, Jest posłuszny
d podobać SIę Bogu.
e nowym srworzeruern,

Duch Święty.

Prawu Bozemu
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12 Twoja odpowiedź. Słowo Boze jest środkiem, za pomocą którego poznajemy, jaka jest wola Boża odnośnie do naszego zycia, dzięki Niemu
poznajemy, co jest dobre, a co złe I jak możemy wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Poznajemy takze, jaka sila jest nam dana, gdy żyjemy
dla Chrystusa w tym złym świecie, jak oddzielać prawdę od fałszu I to,
co Bóg mówi o sprawach związanych z wiarą I jej praktykowaniem
3 a ignorował
b wszystkim ludziom, by wyrazili skruchę.
c sądził świat, tak jak na to zasługuje.
d wyszydzali

go, wystąpili I uwierzyli

Hal)
b 2)

cl)
d l)

4 TWOJa odpowiedź
Ja zanotowałem,
że w obu kazaniach mówi się
o Ignorancji wobec Bozego zbawienia I wzywa do wyrazenia skruchy,
aby grzechy zostały odpuszczone. PIOtr wskazuje, ze wraz z przebaczeniem przychodzi przyjęcie wiary i błogosławieństwo
jednocześrue podkreśla, ze dalsze błogosławieństwo
Boże zależy od stosowania Się ludzi
do praw Bożych. Paweł nawiązuje do dnia, w którym ludzie będą sądzeni, nawołując ich, by uwolnili SIę od grzechów i służyli Bogu. Podkreśla, IŻ Bóg nakazał wszystkim ludziom zycie w wolności, a nie
w niewoli grzechu.

14 a wiernej służby.
b datą jego przyjścia, wykonywać
c wiernie wykonuje
Pana.

Jego dzieło

swoje obowiązki:

stosuje SIę do nakazów swojego

5 Twoja odpowiedź
Ja zanotowałem, ze grzech wpływa na kazdą sferę
natury ludzkiej. Nasza grzeszna natura przeciwstawia Się Bogu i nie
może się Mu podobać W ten sposób ludzie zostają niewolnikami grzechu i są oddzieleni od Boga. GroZI im wieczne potępienie za ICh grzechy. Jedynym wyjściem jest narodzić się powtórnie, poprzez przyjęcie
wiary w Chrystusa, w Bożą obietnicę zbawienia.

15 e) to, co zostalo wymienione

wyłączrue w punktach

a) i b)

6 Twoja odpowiedź. Wszystkie te fragmenty skierowane są do ludzi, zachęcają ich, by coś uczynili Gdyby ludzie, w odpowiedz: na te wezwania, nie mieli mozliwości działania, wówczas te nakazy nie byłyby zawarte w Słowie.
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16 a gotowość na

d czuwający

przyjście Pana

b abyśmy byli uwazni

I

e roztropni

czujni

I trzeźwi
i trzeźwi.

c obojętnymi

7
2,14-41

Jezus
a Proroctwo

Dawida

3,12-26

10,34-43

13,16-41

w 30

w 22

b Bezgrzeszne zycie

w 22

w 14

w 39

w 28

c Przyjęta z Bożej łaski usługa

w 22

w 25

w 38

w 30-31

d Z góry postanowione
ukrzyzowarue

w 2:1

w

e Zmartwychwstanie

w 24-32

w 15

w 40-41

w 30,33-37

f \XlnIebOWSl~plenle

w 33-36

w 13,21

w 36

w 34

w 38-39

w 19-20,
22-23

w 43

w 38-40

o przyjściu Jezusa

g \Xl odpowiedzi

wzywał

do

w 23-25

B-15.1E

w 28-29

17 b) ŚWiadomość Jego przyiścia.
c) Nadzieja na Jego powtórne ..
d) Świadomość przyjścia Chrystusa ..
8 b) gdy ludzie wyrażają skruchę.
18 a) Chrześcijanie

rozpoczynają

9 TWOja odpowiedź.
Się

swoje zycie duchowe ...

Dowiadujemy

się, ze jest ogromną

radością,

gdy

pojednamy

19 Twoja odpowiedź.

Ja zanotowałem, że skoro chrześcijanie będą rozhczać SIę ze swoich uczynków, mają oni wszelkie powody po temu, by
wiernie stosować nakazy Pana, a więc: ewangelizować,
żyć w czystości,
służyć z właściwych pobudek. Fakt, iz niewierzący będą skazant na
wieczne potępienie powinien motywować chrześcijan do tego, by nawracać zagubionych z całą swą mocą, ponieważ wielu, to nasza własna
rodzina, krewni i przyjaciele.

