Mesjasz
Nadchodzący Zbawiciel

Kroki z Jezusem # 7
Adam i Ewa zostali stworzeni na obraz Boga i byli przez to dziećmi Bożymi. Mieli przekazywać
podobieństwo do Boga swoim potomkom (Księga Rodzaju 1,26-28). Ziemia miała być pełna ludzi,
którzy byliby napełnieni Bożą miłością. Adam jako Syn Boży miał być głową rodziny ludzkiej (por.
Ewangelia Łukasza 3,38). Przez swój grzech Adam i Ewa zniszczyli ten plan. Jednak Bóg obiecał
posłać im Zbawiciela, który pokona diabła (Księga Rodzaju 3,15). Ten obiecany Zbawiciel, zwany
także Mesjaszem, miał się urodzić jako potomek kobiety i odzyskać to, co Adam i Ewa stracili.
Tym potomkiem jest Jezus. Urodził się jako syn, w pełni odzwierciedlał obraz Boga i przez to zajął
miejsce Adama. Dlatego też Jezus jest nazwany drugim Adamem (List do Rzymian 5,12-19). Stał
się nową głową ludzkiej rodziny. Zwyciężył tam, gdzie Adam zawiódł. Nadzieja na przyjście
Mesjasza jest głównym tematem Starego Testamentu. W każdym pokoleniu ludzie wierzący
mieli nadzieję, że Mesjasz narodzi się w ich czasach. Abraham odegrał tu szczególną rolę.
Księga Rodzaju 12,1-3
Jakie obietnice Bóg dał Abrahamowi?

Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i obiecał, że w Nim wszyscy ludzie będą błogosławieni
(Księga Rodzaju 17,1-8). To mogło się stać tylko przez Mesjasza, który miał się urodzić jako
potomek Abrahama. Począwszy od syna Abrahama Biblia zaczyna opowiadać historię
pierworodnych, z których linii miał się narodzić Mesjasz.
•

Izaak jest nazywany jedynakiem, choć Abraham miał również syna Ismaela, który był
starszy od Izaaka. Jednak to Izaak był synem obietnicy i jednym z przodków Mesjasza
(Księga Rodzaju 22,2.18; List do Galacjan 4,28; List do Hebrajczyków 11,17-19).

•

Jakub staje się pierworodnym, choć jego brat Ezaw był starszy (Księga Rodzaju
25,23.29-34).

•

Jakub otrzymał później nowe imię, Izrael i został protoplastą narodu Izraelskiego. Bóg
nazywa cały naród swoim pierworodnym synem (Księga Wyjścia 4,22).

•

Później Dawid, choć był najmłodszy z rodzeństwa, został uczyniony pierworodnym,
kiedy Bóg mianował go na króla Izraela (Psalm 2,6-7; 89,21.28).
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Wszyscy ci synowie Boga byli obrazami Mesjasza, który przez swoje narodziny jako człowiek miał
zająć miejsce Syna Bożego, aby zwyciężyć tam, gdzie oni zawiedli.

Księga Izajasza 53,10-12
Co Mesjasz miał osiągnąć poprzez swoje cierpienie?

Księga Izajasza 7,14
W jaki sposób Mesjasz miał przyjść na świat?

Księga Izajasza 9,5-6
Co te dwa wersety mówią o tożsamości Mesjasza?

Izajasz wyjaśnia, że Mesjasz nie jest nikim mniejszym niż sam Bóg. Ta myśl jest doniosła. Bóg nie
wysyła stworzonej istoty, aby ocalić ludzkość. On sam staje się człowiekiem, aby dotrzymać
przymierza, którego Adam, Abraham, Jakub, Izrael i Dawid nie dotrzymali. Poprzez swoje
wcielenie Jezus stał się Synem Bożym i zastąpił Adama (Ewangelia Łukasza 1,31-35). Stał się
nową głową ludzkości i pokonał dla nas zło. On jest Synem Bożym, ponieważ jest taki jak Bóg
(odzwierciedla jego obraz) i jest też Synem Człowieczym, ponieważ jest taki jak my. On jest
mostem łączącym Boga z człowiekiem.

Tutaj jest przepowiedziane zmartwychwstanie Jezusa. Po cierpieniu będzie „żył długo” (w. 10).
„Ujrzy owoc, którym nasycon będzie” (BG) i „wielu usprawiedliwi” (w. 11).
To jest historia, którą opowiada Biblia. Sam Bóg staje się człowiekiem i bierze na siebie karę, na
którą zasługujemy my, ludzie (Ewangelia Jana 3,16; 2 List do Koryntian 5,19-21). Zrobił to,
ponieważ jest absolutną i bezinteresowną miłością i kocha nas całym sobą, tak bardzo, że wolał
sam umrzeć niż pozwolić nam zginąć na wieki. Jezus jest drogą powrotną do Boga. Dzięki Niemu
stajemy się dziećmi Bożymi (Ewangelia Jana 1,12; List do Galacjan 3,26-29; 4,4-7). W ten sposób
Bóg realizuje w nas to, co obiecał Abrahamowi. Poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad
tym, jak bardzo Bóg cię kocha i podziękuj Mu za to!

Księga Izajasza 53,1-9
Izajasz przepowiedział, że Mesjasz będzie cierpiał i umrze. Dlaczego Jezus musiał tak bardzo
cierpieć? Jakie powody są podane w tekście?
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Mój krok z Jezusem
Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby
zastosować to w swoim życiu?
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