Jaki jest Bóg?

Mój krok z Jezusem
Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby
zastosować w swoim życiu to, czego się nauczyłeś?

Co Biblia mówi o istocie Boga

Kroki z Jezusem #2
Głównym bohaterem Biblii jest Bóg. Biblia nawet nie próbuje udowadniać istnienia Boga. Ona
wychodzi z założenia, że Bóg jest. Głównym celem Biblii jest zapoznanie nas z Bogiem. Przyjrzyjmy
się temu, jak Biblia Go opisuje!
Księga Rodzaju 1,1
Od jakich słów zaczyna się Biblia?

Biblia odpowiada na pytanie o pochodzenie życia jasnym stwierdzeniem, że to Bóg stworzył życie.
Nasz świat nie jest produktem Wielkiego Wybuchu i ewolucji, ale twórczą pracą kochającego
Stwórcy. My, ludzie, nie jesteśmy dziećmi przypadku, ale upragnionymi dziećmi Boga.
Jakie uczucia wywołuje u ciebie ta myśl?

Psalm 103,13
Jak Dawid opisuje Boga?

Biblia opisuje Boga nie tylko jako Stwórcę, Władcę i Sędziego, ale także jako Ojca, który zna, kocha
i wzywa każdego człowieka osobiście. Jezus także wielokrotnie podkreślał, że możemy przyjść do
Boga jako naszego Ojca. Ludzcy ojcowie mogą mieć ogromne wady i braki, ale Bóg jest
uosobieniem jedynie najlepszych cech ojca. W przypowieści o synu marnotrawnym Jezus opisuje
Ojca, który jest obrazem naszego Ojca Niebieskiego.
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Ewangelia Łukasza 15,1-2

Wersety 17-19

Kto przyszedł do Jezusa, aby go słuchać?

Co działo się w sercu syna?

Jak zareagowali na to faryzeusze i uczeni w Piśmie?
Wersety 20-24
W jaki sposób ojciec przyjął syna?
Faryzeusze uskarżali się na to, że Jezus spędzał czas z ludźmi, dla których oni mieli tylko pogardę.
Jezus opowiedział trzy przypowieści, aby im pokazać, jakie myśli ma Bóg o tych ludziach. Były to
przypowieści o zagubionej owcy, o zgubionej monecie i o synu marnotrawnym.
Co mówi o Jezusie fakt, że spędzał czas z celnikami i grzesznikami?
Wersety 25-32
Jak zareagował starszy syn? Co jego słowa mówią o jego relacji z ojcem?

Ewangelia Łukasza 15,11-24
O co syn poprosił ojca?

Dlaczego ojciec się na to zgodził i dał mu jego część dziedzictwa?

Młodszy syn reprezentuje poborców podatków i grzeszników, a starszy uczonych w Piśmie i
faryzeuszy. Tak jak oni nie chcieli się cieszyć z tego, że ludzie, którymi gardzili, odnajdywali Boga
dzięki Jezusowi, tak starszy syn nie chciał się cieszyć z tego, że jego brat powrócił. On nawet nie
uważał go za swojego brata, ponieważ nie powiedział „mój brat”, ale „twój syn”. Historia
pozostawia otwartą kwestię tego, czy starszy syn dał się przekonać do wejścia. Wygląda to tak,
jakby Jezus mówił do nich: „Wy sami decydujecie o tym, jak ta historia się zakończy”.
Czego ta przypowieść uczy o tym, jaki jest Bóg i jak się do nas odnosi?

Ojciec uszanował wolną wolę syna i pozwolił mu odejść. Miłości i wierności nie można wymusić,
muszą one być darowane dobrowolnie. Nawet Bóg nie może i nie chce zmuszać nas do kochania
Go i pozostania z Nim.
Wersety 14-16
Jak radzi sobie syn w obcym kraju?

Dla Żyda pasienie świń było ostatnią i najbardziej poniżająca rzeczą, jakiej mógł się podjąć. Niżej
nie dało się upaść.
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