Ewangelia Jana 14,1-3

Plan zbawienia

Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia i 40 dni później wstąpił do nieba na oczach swoich
naśladowców. Co będzie kolejnym wielkim wydarzeniem?

Jezus obiecał, że przyjdzie ponownie, aby wziąć do domu w niebie ludzi, którzy mu zaufali.
Następnie stworzy nową ziemię, na której będziemy z nim żyć na zawsze.
Księga Jeremiasza 29,11

Motyw przewodni Biblii
Kroki z Jezusem #3
Dziś będziemy odpowiadać na pytanie, dlaczego Bóg dopuścił do tego, by Jezus Chrystus umarł na
krzyżu. Bóg jest przecież wszechmogący i mógł łatwo temu zapobiec. A tak w ogóle to co śmierć
Jezusa ma wspólnego z nami? Poszukując odpowiedzi na te pytania, zobaczymy również co jest
motywem przewodnim Biblii.
Księga Rodzaju 1,1.31

Jaki plan ma Bóg dla twojego życia? Jakie to ma znaczenie dla ciebie?

Jak wyglądał nasz świat, kiedy Bóg go stworzył? Których negatywnych elementów dzisiejszego
świata wtedy nie było?

Bóg stworzył nasz świat doskonałym. Nie było grzechu, chorób, wojen, rozwodów, głodu... po
prostu niczego, co sprawia, że życie na tym świecie jest tak trudne.
Apokalipsa Jana 21,1-5
Co Bóg w końcu stworzy? Jak tam będzie?
Mój krok z Jezusem
Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby
zastosować to w swoim życiu?
Biblia opisuje podróż ludzkości od raju do raju, od Edenu do Edenu. Pozostaje jednak pytanie: skoro
na początku wszystko było bardzo dobre i w końcu też takie będzie, to co się stało, że nasz świat
dziś jest tak daleki od bycia bardzo dobrym?
Księga Rodzaju 2,15-17
Co Bóg dał ludziom i czego im zabronił? Dlaczego?

4
1

Oczywiście w drzewie poznania dobra i zła chodziło o coś więcej niż tylko o owoce. Biblia opowiada
o tym, jak przed stworzeniem naszego świata najwyższy anioł zbuntował się przeciwko Bogu
i opowiadał kłamstwa na Jego temat. Ponieważ Bóg jest miłością, a miłość nie może istnieć bez
wolności, Bóg dał aniołom w niebie, a także ludziom na ziemi możliwość opowiedzenia się za lub
przeciw Niemu.

List do Rzymian 6,23
Jakie inne straszne konsekwencje ma grzech?

Dlaczego tak ważne jest to, że Bóg stworzył nas z wolną wolą? Czym bylibyśmy bez wolnej woli?

Księga Rodzaju 3,1-7
Upadły anioł, zwany także szatanem i diabłem, przybył do raju, aby przeciągnąć Adama i Ewę na
swoją stronę i odciągnąć ich od Boga. Używa do tego węża jako medium. Za pomocą jakich
kłamstw diabeł zwiódł Ewę?

Bóg jest nie tylko kochającym Ojcem. Jest również Sędzią i Prawodawcą. Nie może łamać własnych
praw, ponieważ są one odzwierciedleniem jego charakteru. Grzech jest jak nowotwór, który coraz
bardziej się rozprzestrzenia. Dlatego musi zostać zniszczony. Bóg nie może zamiatać grzechu pod
dywan. Jego sprawiedliwość domaga się kary. Jednak Bóg znalazł się w rozterce. Jego
sprawiedliwość domagała się ukarania grzesznika, a jego miłość pragnęła go uratować. Bóg
musiał znaleźć sposób, by zadośćuczynić żądaniom zarówno sprawiedliwości jak i miłości. I o to
właśnie chodzi w zbawieniu.
Ewangelia Jana 3,16
Jaki sposób znalazł Bóg, abyśmy mogli znowu żyć wiecznie?

Diabeł twierdził, że Bóg pozbawił ich czegoś, co byłoby dla nich dobre. A to po to, by ich krótko
trzymać. Gdyby Bóg naprawdę taki był, to nie miałby nic wspólnego z kochającym i sprawiedliwym
Ojcem. Niestety diabeł odniósł sukces w swoich staraniach. Adam i Ewa odczuli nagle wstyd oraz
poczucie winy i ukryli się przed Bogiem.

Księga Izajasza 53,4-6
W jaki sposób opisano tutaj to, co Jezus uczynił, aby nas uratować?

Księga Izajasza 59,1-2
W jaki sposób prorok Izajasz opisuje konsekwencje grzechu?

Grzech stworzył przepaść między Bogiem a nami, której nie możemy pokonać o własnych siłach.
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Biblia mówi nam, że Jezus Chrystus jest jak Bóg Ojciec. Dlatego w Chrystusie Bóg wziął grzechy na
siebie. W ten sposób udowodnił swoją miłość i sprawiedliwość. Przez Jezusa Chrystusa mamy
ponownie dostęp do Ojca.
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