
LB 08: BÓG STAJE SIĘ CZŁOWIEKIEM 

Cele 

• Przedstawić, że Bóg nie posłał podporządkowanej mu istoty, aby stała 
się człowiekiem i poniosła winę ludzkości, lecz sam to zrobił. 

• Pokazać, że wcielenie Jezusa było wypełnieniem proroctw Starego 
Testamentu. 

• Pomóc osobie poznać okoliczności narodzin Jezusa. 

• Wyjaśnić, że wcielenie Jezusa jest podstawą zbawienia człowieka i co to 
oznacza dla nas osobiście. 

Wprowadzenie 

Zaraz po upadku Bóg obiecał przysłać Zbawiciela, który pokona diabła. Ten 
Zbawiciel, zwany także Mesjaszem, nie miał przyjść na ziemię jako potężny 
anioł z nieba, lecz miał się narodzić jako syn kobiety (Księga Rodzaju 3,15). 
Nadzieja na Jego nadejście jest wyrażana w całym Starym Testamencie. 
Izajasz prorokował, że Mesjasz narodzi się z dziewicy i że nie będzie nikim 
mniejszym niż sam Bóg (Księga Izajasza 7,14; 9,5). Micheasz przepowiedział, 
że Mesjasz narodzi się w Betlejem (Księga Micheasza 5,1). Z pokolenia na 
pokolenie ludzie wierzący czekali, aż Mesjasz w końcu przyjdzie na świat. 
Czekali i umierali, nie doświadczając spełnienia obietnicy. Gdy w końcu 
nadszedł czas wyznaczony przez Boga, narodził się Jezus (List do Galacjan 
4,4). W ten sposób wszedł On w miejsce Adama, aby wygrać tam, gdzie Adam 
zawiódł. 

Ewangelia Łukasza 1,26-38 

• Z jakim przesłaniem przyszedł anioł do Marii? Co nam to mówi 
o Mesjaszu? 

• Jak Maria na to zareagowała? Co mogła wtedy czuć? 

Jezus został poczęty w nadprzyrodzony sposób z Ducha Świętego. Nie miał 
ludzkiego ojca, dlatego został nazwany Synem Bożym. Dla przypomnienia, 
Jezus jest nazywany Synem Bożym, ponieważ jest taki jak Bóg, i Synem 
Człowieczym, ponieważ stał się taki jak ludzie. 
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Ewangelia Mateusza 1,18-25 

• Jakie przesłanie miał anioł dla Józefa? 

• Jak Józef mógł się czuć z tym co usłyszał? Jak na to zareagował? 

To sprawozdanie wymienia dwa imiona Zbawiciela: Immanuel i Jezus. 
Immanuel oznacza „Bóg z nami”, a Jezus oznacza „Jahwe zbawia”. Jezus mógł 
stać się Zbawicielem tylko dlatego, że wcześniej stał się człowiekiem.  

Ewangelia Łukasza 2,1-20 

• W jakich okolicznościach narodził się Jezus? 

• Jakie przesłanie mieli aniołowie dla pasterzy? 

• Co mogli czuć pasterze, kiedy to usłyszeli? 

• Jak zareagowali na przesłanie aniołów? 

Ewangelia Jana 1,1-14 

• W jaki sposób Jan opisuje pozycję Jezusa przed Jego wcieleniem? 

• Jak opisuje jego wcielenie? 

Jezus był taki jak Bóg i stał się taki jak ludzie (List do Filipian 2,6-7). Bóg nie 
posłał anioła, aby stał się człowiekiem i wziął na siebie winę ludzi. 
W Chrystusie sam Bóg stał się człowiekiem. Dzięki Jezusowi widzimy, jaki Bóg 
jest naprawdę (Ewangelia Jana 14,9). W Nim niewidzialny Bóg stał się 
widoczny (List do Kolosan 1,15). Kiedy przyglądasz się temu, jak Jezus żył, to 
widzisz dokładnie, jaki jest Bóg. 

List do Hebrajczyków 2,17-18; 4,14-16 

• Co wcielenie Jezusa oznacza dla nas praktyczne? 
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Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Czego nauczyłeś się o charakterze Boga? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

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