
 
 

LB20: TAK WIELKI JEST JEZUS 

Cele 

• Pokazać, że Jezus jest Bogiem w najwyższym znaczeniu tego słowa, 
równym Bogu Ojcu we wszystkim.  

• Wyjaśnić, co to oznacza w kontekście planu zbawienia. 

• Pomóc osobie przyjąć i czcić Jezusa jako Pana i Boga. 

Wprowadzenie 

Jak wielki naprawdę jest Jezus? Oczywiście wiemy, że przyszedł od Boga, jest 
nazywany Synem Bożym i był potężnym nauczycielem oraz prorokiem. Biblia 
jednak mówi, że jest on kimś więcej: że jest Bogiem w najwyższym znaczeniu 
tego słowa, równym Bogu Ojcu we wszystkim. Jezus jest Stwórcą nieba i ziemi, 
który stał się człowiekiem, aby nas zbawić. 

Ewangelia Jana 1,1-14 

• Co Jan mówi o boskości Jezusa? 

Jezus jest Słowem (w. 14)! Kiedy w tym fragmencie zamienimy „słowo” na 
„Jezus”, stanie się dla nas jeszcze jaśniejsze, co Jan chce nam powiedzieć: „Na 
początku był Jezus, a Jezus był u Boga, a Bogiem był Jezus. Jezus był na początku 
u Boga. Wszystko przez Jezusa powstało, a bez Jezusa nic nie powstało, co 
powstało... A Jezus stał się ciałem i zamieszkał wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę 
jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy" (wg Ewangelii 
Jana 1,1-3.14). 

• Co Jezus zrobił, aby nas zbawić? 

• Jak ludzie przyjęli Jezusa? 

• Jak możemy stać się dziećmi Bożymi? 

Ewangelia Jana 20,28 

• Jak Jezus pozwolił się nazwać Tomaszowi? 

Jezus pozwolił się uczcić jako Pan i Bóg. Także przy innych okazjach 
przyjmował cześć (por. Ewangelia Jana 9,35-38), której nie mógłby przyjąć, 
gdyby był istotą stworzoną (por. Apokalipsa Jana 22,8-9). 
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Księga Izajasza 9,5 

• Jak Izajasz nazwał zapowiedzianego Mesjasza? 

List do Filipian 2,5-11 

• Jak Paweł wyjaśnia pozycję Jezusa: a) przed wcieleniem, b) jako człowieka 
i c) po jego wniebowstąpieniu? 

Jezus był równy Bogu i stał się równy ludziom poprzez swoje wcielenie. Dlatego 
jest nazywany Synem Bożym i Synem Człowieczym. Jezus jest Synem Bożym, 
ponieważ jest równy Bogu oraz jest Synem Człowieczym, ponieważ stał się 
podobny do nas, ludzi.  

List do Kolosan 1,15-18; 2,9 

• Jak Paweł opisuje boskość Jezusa? 

Jezus jest nazywany w Biblii Synem Bożym, ponieważ został spłodzony przez 
Ducha Świętego (Ewangelia Łukasza 1,31-35). Zajął miejsce Adama, 
pierwszego Syna Bożego na ziemi, który zawiódł. Fakt, że Jezus jest nazywany 
pierworodnym, wynika z jego zmartwychwstania (por. Dzieje Apostolskie 
13,30-33). Dlatego Paweł pisze, że Jezus jest pierworodnym z umarłych. To, że 
Jezus jest Synem Bożym, nie oznacza, że Bóg go spłodził lub stworzył dawno 
temu. „Syn Boży” to tytuł, który Jezus nosi jako Mesjasz, ponieważ stał się 
człowiekiem i pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. 

List do Hebrajczyków 1,7-12 

• W jaki sposób sam Bóg Ojciec wyjaśnia, jak wielki jest Jezus? 

Sam Bóg Ojciec nazywa Jezusa Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi oraz zaświadcza, 
że istnieje On od zawsze. Bóg Ojciec jest jedynym, który może o tym 
zaświadczyć i czyni to bardzo wyraźnie. Tak więc Ewangelią jest to, że sam Bóg 
stał się człowiekiem i wziął na siebie winę swoich stworzeń. To jest miłość! 
Absolutna, bezinteresowna miłość! 
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Osobiste zastosowanie  

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

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co to oznacza dla ciebie osobiście, że Jezus jest Bogiem w najwyższym 
znaczeniu tego słowa? 

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

• Czy chcesz, aby Jezus był Twoim osobistym Panem i Bogiem? 
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