Studium 1 - Nowy Człowiek

Kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, wiele bardzo waŜnych spraw wydarzyło się w
Twoim Ŝyciu. MoŜe nie odczułeś nic nadzwyczajnego - chrześcijanie mają zwykle
bardzo róŜne doświadczenia, od bardzo intensywnych przeŜyć emocjonalnych do
prawie Ŝadnych - moŜe nawet nie jesteś w stanie powiedzieć kiedy to się tak
naprawdę stało. Jednak jednego moŜesz być pewny, Ŝe Jezus z historii stał się Twoim
Zbawicielem i Bogiem.
JeŜeli naprawdę zwróciłeś się do Jezusa jako do swojego Zbawiciela - niezaleŜnie od tego
co odczułeś lub nie odczułeś w momencie nawrócenia - moŜesz być przekonany, Ŝe to
studium odnosi się do Ciebie. Fragmenty Słowa BoŜego wyjaśnią Ci Twoje nowe lub
odnowione połoŜenie przed Bogiem. Są one wyjęte z listów Nowego Testamentu, napisanych
do pojedynczych osób lub młodych zborów.
Tekst - List do Rzymian 5, 1 – 11
Paweł napisał List do Rzymian podczas swego trzymiesięcznego pobytu w Koryncie, aby
przedstawić się tamtejszej wspólnocie i wytłumaczyć swą naukę do końca. Tekst ten składa się z
dwóch części: pięć pierwszych wierszy pokazuje niektóre z konsekwencji wiary w Boga. Wiersze 6 - 11
tłumaczą w jaki sposób śmierć Chrystusa ma wpływ na nasz stosunek do Boga i związek z Nim.
Tekst - 1 List Jana 1,8 - 2,6
List Jana jest pewnego rodzaju kompendium prawdziwej wiary chrześcijańskiej, zwrócone do
wszystkich w momencie kryzysu i niepewności. Apostoł Jan przedstawia tu autentyczne kryteria
wspólnoty człowieka z Bogiem. 1 J stanowi rodzaj pouczenia i Jan kieruje go do chrześcijan jako
świadek wydarzeń zbawczych, aby pogłębić ich wiarę.
Praca z tekstem:
W pracy nad tymi dwoma tekstami moŜesz skorzystać z podanego poniŜej komentarza, aby w
lepszy sposób zrozumieć to, co tłumaczy Paweł i Jan.
Rz 5,1 – usprawiedliwienie
Jako ludzie zasługujemy na to, aby zapłacić za swój grzech. Jednak dlatego, Ŝe Jezus został
ukarany za nas; umierając na krzyŜu, Bóg "usprawiedliwia" nas - uwalnia od kary za grzech, ogłasza
nas niewinnymi i stawia nas na właściwym gruncie w relacji ze sobą. Usprawiedliwienie z wiary
realizuje się więc tam, gdzie człowiek bez zastrzeŜeń przyjmuje BoŜą ofertę zbawienia w Chrystusie.
Rz 5,2 - BoŜa chwała
Jest ona wspaniałym zamanifestowaniem Boskiego charakteru i mocy. Tutaj: oznacza ona
niebo. To właśnie w niebie Bóg będzie w pełni objawiony.
Rz 5,2 - łaska
W Nowym Testamencie obrazuje dobroć Boga względem człowieka. Inaczej: oznacza
niezasłuŜony dar i jest wolnym, podyktowanym miłością zwróceniem się Boga do człowieka, które
przez Jezusa Chrystusa przynosi zbawienie. Jej podstawową cechą jest dobrowolna przychylność
Boga, do której człowiek nigdy nie moŜe rościć sobie Ŝadnego prawa.

Rz 5,5 - Duch Święty
W Biblii nie ma odrębnego słowa na określenie ducha; pojęcie to wyraŜono za pomocą dwóch
metaforycznych słów, które dosłownie znaczą wiatr i oddech. Kiedy stajemy się wierzącymi Bóg
zamieszkuje w nas przez osobę Ducha Świętego. Duch BoŜy jest zawsze tym, co przychodzi, co jest
udzielane, moŜliwe - nigdy czymś co pozostaje do naszej dyspozycji.
Rz 5,8 – grzesznicy
Na podstawie Biblii grzech to nie tylko pewien rodzaj działania (np. niemoralność seksualna),
ale to takŜe świadome przeciwstawienie się woli Boga i Ŝycie nie dostosowane do Jego wymagań.
Rz 5,9 – krew
Chodzi tu o śmierć Jezusa Chrystusa za nas na krzyŜu; osobowy akt ofiary Jezusa, który stał
się "posłusznym aŜ do śmierci - i to do śmierci krzyŜowej"(Flp 2,8). Tu w pewien sposób częściowo
tłumaczy się związek krwi ze śmiercią.
Rz 5,9 - gniew BoŜy
Nie chodzi tu o porównanie gniewu do naszych własnych wybuchów emocjonalnych czy
uczuć, lecz jest to odpowiedź Boga na nieposłuszeństwo człowieka. Dokładnie w Nowym Testamencie
gniew BoŜy jest wyraŜeniem określającym przyszły sąd BoŜy. Według Pawła oznacza on sąd
ostateczny i tylko wiara w Jezusa moŜe ocalić chrześcijanina od groŜącego sądu zagłady.
1 J 1,9 – nieprawość
Oznacza uchybienie wobec prawa ustanowionego przez Boga. Jeśli ktoś w jakikolwiek sposób
łamie to prawo - dopuszcza się nieprawości.
1 J 2,2 – pokuta
Wyznanie winy pozwala człowiekowi zrozumieć, Ŝe staje przed Bogiem "brudny i pusty".
Świadomość tego jest zarazem początkiem jego nawrócenia. Pokuta oznacza nawrócenie (gr.
metanoia) i odstąpienie od grzechu oraz zwrócenie się do Boga, który nie chce śmierci grzesznika,
lecz oczekuje jego nawrócenia; zmiany świadomości.
Pytania k tekstu - List do Rzymian 5, 1-11
1. Chrześcijanin to człowiek, który został "usprawiedliwiony" tzn. uniewinniony przed Bogiem. Jakie są
rezultaty naszego usprawiedliwienia?
2. Jakie znaczenie ma ucisk w Ŝyciu wierzącego?
3. W jaki sposób poprzez te uciski rozwija się nasz charakter?
4. Za jakiego rodzaju człowieka umarł Chrystus?
5. Na jakiej podstawie moŜesz stwierdzić, Ŝe Ty teŜ jesteś takim człowiekiem?
6. Jakie dzieło Chrystusa czyni moŜliwym fakt, Ŝe moŜemy być przyjaciółmi Boga i dostąpić
zbawienia?

Pytnia k tekstu - 1 List Jana 1,8-2,6
7. Dlaczego nie moŜemy powiedzieć, Ŝe w naszym Ŝyciu nie ma grzechu?
8. Co dzieje się, gdy wyznajemy swoje grzechy?
9. Dlaczego moŜesz mieć całkowitą pewność, Ŝe twoje grzechy będą zawsze przebaczone?
10. Jaką rolę odgrywa tutaj Jezus?
11. Jak Biblia określa człowieka, który nie przestrzega przykazań?
12. Jakie znaczenie ma przestrzeganie BoŜych przykazań?
13. Co jest konsekwencją podjętej decyzji Ŝycia z Bogiem?
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