
• Jak myślisz, jaki będzie dalszy ciąg tej historii? Czy starszy syn zostanie 
z ojcem, czy historia się powtórzy? 

• Czego ta przypowieść uczy o tym, jaki jest Bóg i jak się do nas odnosi? 

• Która z cech Boga, ukazana przez Jezusa w tej przypowieści, najbardziej ci 
się podoba?  

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć z tej historii do swojego osobistego życia wiary?  

• Jaki wpływ chcesz, aby to miało na twoje życie? Jakie decyzje pragniesz 
podjąć, aby zastosować w swoim życiu to, czego się nauczyłeś? 

Uwaga: W tej lekcji biblijnej ważne jest, aby podzielić się kilkoma 
podstawowymi informacjami na temat Biblii i by pokazać, jak można ją czytać. 
Warto również polecić jakiś plan czytania Biblii, np. „365 historii nadziei” czy 
„52 tematy Biblii” (do pobrania na poludnie.adwent.pl/grupy-uczniowskie). 
Ważne jest, by podkreślić, że nasza wiara najbardziej wzrasta wtedy, kiedy 
sami osobiście czytamy Biblię.  
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LB 01: JAKI JEST BÓG? 

Cele: 

• Pokazać ważne cechy charakteru Boga, aby osoba mogła wytworzyć 
pozytywny obraz Boga. 

• Pomóc osobie zrozumieć, że Bóg zna ją osobiście i kocha oraz, że każdy 
może do Boga przyjść, bez względu na to, jak wiele popełnił błędów.  

• Wzbudzić pragnienie lepszego poznania Boga.  

Wprowadzenie 

Głównym bohaterem Biblii jest Bóg. Biblia nawet nie próbuje udowadniać Jego 

istnienia. Ona wychodzi z założenia, że Bóg jest. Głównym celem Biblii jest 

zapoznanie nas z Bogiem. Przyjrzyjmy się temu, jak Biblia Go opisuje! 

Psalm 103,13 

• Jak Dawid opisuje Boga?  

• Jakie cechy posiada dobry ojciec?  

Biblia opisuje Boga jako Ojca, który zna, kocha i powołuje 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.  

Ewangelia Łukasza 15,1-2 

• Kto przyszedł do Jezusa, aby go słuchać? 

Celnicy i grzesznicy przyszli, aby posłuchać Jezusa. Wielu innych przyszło, aby 
doświadczyć cudu, zaspokoić ciekawość lub skrytykować Jezusa.  

• Jak zareagowali na to faryzeusze i uczeni w Piśmie? 

Faryzeusze uskarżali się na to, że Jezus spędzał czas z ludźmi, dla których oni 
mieli tylko pogardę.  
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• Co mówi o Jezusie fakt, że spędzał czas z celnikami i grzesznikami? 

Jezus opowiedział trzy przypowieści, aby pokazać faryzeuszom, jakie myśli ma 
Bóg o tych ludziach. Były to przypowieści o zagubionej owcy, o zgubionej 
monecie i o synu marnotrawnym. (Tu warto streścić pierwsze dwie przypo-
wieści i pokazać jaką radość odczuwa Bóg, kiedy jakiś człowiek do niego 
przyjdzie). 

Ewangelia Łukasza 15,11-32 

Jezus porównuje tutaj Boga do Ojca. Zobaczmy, czego możemy się nauczyć 
o Bogu jako naszym Ojcu. 

Wersety 11-13 

• Dlaczego młodszy syn chciał opuścić dom ojca? 

• O co syn poprosił ojca? 

• Dlaczego ojciec się na to zgodził i dał mu jego część dziedzictwa? (Co by 
było, gdyby odmówił synowi?) 

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.  

• Dlaczego Bóg daje nam swobodę decydowania o tym, czy chcemy żyć 
z Nim, czy bez Niego? 

Wersety 14-16 

• Jak radzi sobie syn w obcym kraju? 

• Jak myślicie, co on przeżywał, pilnując świń? 

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

Wersety 17-19 

• Co działo się w sercu syna? 

• Co dało mu odwagę, by wrócić do ojca? 

• Co to nam mówi o tym Ojcu? 

• A co to nam mówi o Bogu?           
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Wersety 20-21 

• Tu jest powiedziane, że ojciec widział syna, gdy był on jeszcze daleko. Co 
to mówi nam o tym Ojcu? 

• A o Bogu? 

Bóg nas wypatruje i tęskni! 

• Jak myślisz, jak syn pachniał i wyglądał, kiedy wrócił do domu po pasieniu 
świń? 

• W jaki sposób ojciec przyjął syna? 

• Czego możemy się z tego nauczyć o Bogu? W jakim stanie możemy przyjść 
do Boga? 

Możemy przyjść tacy, jacy jesteśmy!  

Wersety 22-24 

• Jak czuł się Ojciec, kiedy jego syn do niego wrócił? 

• Jak go potraktował?  

• Jak czuje się Bóg, kiedy do Niego wracamy? 

Wersety 25-32 

• Jak zareagował starszy syn? Dlaczego zareagował w ten sposób? 

• Co jego słowa mówią o jego relacji z ojcem? 

• Co mówi nam sposób postępowania ojca ze starszym synem o tym, jakie 
ojciec żywił do niego uczucia? 

Młodszy syn reprezentuje poborców podatków i grzeszników, natomiast 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 dla was 
zakończy”. 
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