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„W Jego ślady" - to materiał zawierający lekcje, które mogą pomóc 
chrześcijanom chodzić z Bogiem tak jak Jezus Chrystus. Materiał 
ten ma na celu pomóc gorliwym poszukiwaczom prawdy, nauczyć 
ich kroczyć śladami naszego Zbawiciela.

Najważniejszym celem życia na tej ziemi i w wieczności jest na
uczyć się chodzić z Bogiem jak z przyjacielem. Myśl ta jest jasno wy
rażona w całej Biblii. W 1 Mojżeszowej rozdz. 3 czytamy o Bogu szu
kającym Adama i Ewy, aby przechadzać się z nimi w chłodzie dnia.

W 1 Mojżeszowej 5 rozdziale czytamy o Henochu, pierwszym 
człowieku zabranym do nieba z tej ziemi. „Henoch chodził z Bogiem, 
a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg” (wiersz 5). Noe, jeden z 
członków rodziny, którą Bóg wybrał z potopu, „był mężem 
sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził 
z Bogiem.” (1 Mojż. 6,9)

Abraham, wielki patriarcha, spośród tych, którzy wierzyli w 
Boga, chodził i rozmawiał z Bogiem, aż dostąpił przywileju zostania 
przyjacielem Boga.

W Nowym Testamencie Jezus mówi o doświadczeniu chodzenia 
z Bogiem jako „trwanie” w Nim. „Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak 
latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w 
krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie” (Jan 
15,4).

Jedna z obietnic Jezusa dotycząca nagrody dana sprawiedliwym 
brzmi: „chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni” 
(Obj. 3,4).

Dalszy rozdział tej samej księgi opisuje zbawionych jako tych, 
którzy „podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie” (Obj. 14,4).

Naszym największym przykładem jest Jezus, który chodził z 
Bogiem. Podczas pobytu naziemi Jezus posiadał zwyczaj regularnego 
uczęszczania na nabożeństwo do synagogi (Luk. 4,16). Ale ponadto 
często wstawał wcześnie rano, opuszczał swoich uczniów i szedł na 
ustronne miejsce, aby się modlić (Mar. 1,35).

Oto przykład Jezusa, który powinniśmy naśladować. Mamy 
chodzić z Nim i pozwolić Jego duchowi trwać w nas i dać nam moc, 
aby żyć i chodzić z Bogiem tak jak Jezus. „Kto mówi, że w nim 
mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował” (1 Jana 
2,6). Mamy nie tylko naśladować życie Jezusa, ale także pozwolić, 
by Jego życie przez wiarę było naszym udziałem (Gal. 2,20).

W prowadzenie



Jak korzystać z tych lekcji?
Studiując lekcje czytaj biblijne teksty, które znajdują się obok 

każdego zdania, a jeżeli twoje oczekiwania zostały spełnione i 
zrozumiałeś zagadnienie przedstawione w danym punkcie, to możesz 
postawić odpowiedni znak (v), na marginesie.

Kurs ten jest przeznaczony do studiowania przy pomocy 
instruktora. Jeżeli masz jakieś pytania do któregokolwiek punktu, 
zaznacz to sobie i w odpowiednim czasie zapytaj nauczyciela. 
Każda lekcja zakończona jest deklaracją przyjęcia prawdy, 
przedstawionej w lekcji. Jeśli umieścisz odpowiednie pozytywne 
słowo w nawiasie na końcu stwierdzenia, będzie to oznaczało, że nie 
tylko zgadzasz się z prawdą przedstawioną w tej lekcji, ale również 
przyjmujesz Boga, któiy ci tę prawdę objawił.



1. Pismo Święte

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest słowem pisanym przez 
mężów Bożych pod natchnieniem Ducha Świętego. W tym Słowie Bóg 
przekazał ludziom wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest 
nieomylnym objawieniem woli Bożej. Jest ono wzorcem charakteru, 
sprawdzianem doświadczenia, autorytatywnym przedstawieniem nauki 
wiary i godnym zaufania sprawozdaniem działania Boga w historii.

Sześćdziesiąt sześć ksiąg Starego i Nowego Testam entu tworzy 
Pismo Święte. Bóg dał nam Biblię, aby objawić Swoją wolę, jak 
również, aby wskazać nam drogę zbawienia.

Pismo Święte jest:
□  Źródłem wiedzy potrzebnej do zbawienia (2 Tym. 3,16.17);
□  Nieomylnym objawieniem nauki i woli Bożej (Jan 17,17; Izaj.

8 ,20 );

□  Sprawozdaniem o Bożym postępowaniu z ludzkością (1 Kor.
10 , 11 );

□  Całe Pismo Święte jest chrystocentryczne (Jan 5,39);
Teksty do dalszego studium: (Ps. 119,81-136; Hebr. 4,12).

Pismo Święte jest natchnionym  przez Boga i nieom ylnym  
poselstwem  dla ludzkości, dlatego m usi być studiowane pod 
Bożym kierownictwem. Nie wolno nam nic dodać ani ująć ze 
Słowa Bożego.
□  Pismo Święte posiada Boży autorytet, nie ludzki (2 Piotra 1, 

20 .21 );

□  Ludzie potrzebują kierownictwa Ducha Świętego, aby zrozumieć 
Boga, tak jak został On objawiony w Piśmie Świętym (1 Kor. 2,9
14);

O Aby odnaleźć prawdę powinniśmy studiować wszystkie części 
Pisma Świętego (Łuk. 24,27.44);

□  Codzienne studiowanie Pisma Świętego jest konieczne, aby 
ustrzec się zwiedzenia (Dz.Ap. 17,11).
Teksty do dalszego studium: (Przyp.Sal. 30,5.6; 1 Tesal. 2,13; 
Obj. 22,18.19).

W stęp



Osobiste zastosowanie.
Ponieważ Bóg, największa Istota Wszechświata, poświęcił czas dla 
mnie, aby objawić samego siebie, jak dużo czasu każdego dnia 
powinienem poświęcić, aby z modlitwą studiować Jego Słowo?

Jak powinienem postąpić, kiedy odkryję studiując Słowo Boże, że 
potrzebuję coś zmienić w moim życiu, aby żyć w zgodzie z wolą Bożą.
Kto z moich przyjaciół, członków rodziny, sąsiadów byłby pokrzepiony 
przez odkrycie, że Bóg objawił samego siebie i swój plan w Biblii?

Dobrze jest wiedzieć, że Bóg nie pozostawił mnie, abym dryfował bez 
celu przez życie bez żadnego kierownictwa. Ponieważ posiadam 
Pismo Święte, mogę je studiować, aby znać Boga jako swego 
przyjaciela i pomocnika i mogę badać (poznawać) Jego mądrość i 
wolę.

Poświęcenie
Jestem wdzięczny Bogu, że objawił samego siebie i swoją wolę w 
Jego natchnionym Słowie - Biblii. Będę studiował stronice tej księgi, 
aby poznać prawdę. Dzięki łasce Boga będę prowadził życie w 
harmonii z Jego objawioną wolą. (...)



2. Trójca

JestjedenBóg: Ojciec, Syn, Duch Święty, tworzący jedność trzech wiekuiście 
współistniejących osób. Bóg jest nieśmiertelny, wszechmogący - istniejący 
przed wszystkim i wszechobecny. Jest On nieskończony i niepojęty przez 
ludzkie zrozumienie, a jednak znany dzięki objawieniu samego siebie. 
Godzien jest On wiecznej czci, chwały i służby całego stworzenia.

Jest tylko jeden Bóg, a jednak znamy Go jako trzy Osoby, które 
zostały objawione w Piśmie Świętym jako Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Biblia nie czyni próby rozwiązania zagadki Trójcy, 
trzech Istot w jednej.
□  Pan jest jedynym Bogiem (5 Mojż. 6,4).
□  Wszystkie trzy Osoby Bóstwa były zaangażowane w stworzeniu 

(1 Mojż. 1,1.2; Jan 1,1.14).
□  Wszystkie trzy Osoby Bóstwa były uwidocznione przy chrzcie 

Jezusa (Mat. 3,16.17).
□  Chrześcijanie są chrzczeni w imieniu trzech Osób Bóstwa (Mat. 

28,19.20).
□  Apostolskie błogosławieństwo uznaje trzy Osoby Bóstwa (2 Kor.

13.13) .
Teksty do dalszego studium: (Efez. 4,4-6; 1 Mojż. 20; 1 Piotra 1,2).

Bóg jest poza zasięgiem  naszego zrozumienia, ale On uznał 
uczynić samego siebie znanym dla tych, którzy Go szukają.
□  Musimy szukać Boga, aby Go znać (Jer. 29,13).
□  Szukanie Boga powinno być pierwszą sprawą w naszym życiu 

(Mat. 6,33).
□  Najwyższe objawienie samego siebie przez Boga jest w Jezusie 

Chrystusie (Hebr. 1,1.2; Jan 1,18; 14,9).
Teksty do dalszego studium: (Kol.3,1-3; 2 Mojż.34,5-7).

Bóg jest wszystkowiedzący, wszechm ogący i jest godny naszej 
czci. On jest;
□  Wieczny. Bóg zawsze istniał i zawsze będzie istniał (Psalm 90,2).
□  Wszechobecny. Bóg jest wszędzie i w każdym czasie (Psalm 

139,7-10).
□  Wszechmogący. Bóg posiada wszelką moc (Mat. 19.26; Filip.

4.13) .
□  Wszechwiedzący. Bóg zna wszystko, a szczególnie jest 

zainteresowany sprawami dotyczącymi ludzkości (Izaj. 46,9.10; 
Mat. 6,8).

W stęp



□  Niezmienny. Bóg nigdy nie zmienia się (Jakub 1,17).
□  Zainteresowany każdą osobą łącznie z drobnymi sprawami życia 

(Mat. 10,29.30).
□  Godny czci Obj.4,11.

Teksty do dalszego studium: (Izaj. 57,15; Ps. 23,4; 147,4.5; 
Obj. 14,7; 1 Tym. 1,17; Izaj. 40,26-31).

Osobiste zastosowanie
Czy jest możliwe, że Bóg objawiając samego siebie jako trzy Istoty, 
pragnie pomóc nam w zrozumieniu Jego wielkości?

Czy nasza cześć dla Boga jest bardziej korzystna dla nas czy Boga?

Jeśli nawet nie jestem w stanie w pełni zrozumieć Bożej wielkości ani 
pojąć, że jedyny Bóg to trzy osoby, jednak mogę Go czcić i być pełen 
podziwu dla Niego za sposób, w jaki objawił nam samego siebie. 
Cieszę się, widząc, że Bóg zna w pełni moje życie i troszczy się o 
wszystko.

Poświęcenie
Ponieważ zrozumiałem, że Bóg jest bardzo wielki, ale równocześnie 
stale zainteresowany moim życiem, będę oddawał Mu cześć i będę 
Mu służył. Dzięki prowadzeniu (kierownictwu) Ducha Świętego 
będę dążył do poznania Boga tak, jak został On objawiony przez 
Jezusa Chrystusa; pragnę również, pomóc innym przyjść do poznania 
Boga. (...)



3. Bóg - Ojciec

Bóg wiekuisty, Ojciec - jest Stworzycielem, Źródłem, Wspomożycielem i 
Władcą stworzenia. Jest On sprawiedliwy i święty miłosierny i dobrotliwy, 
nieskory do gniewu i obfitujący w niezachwianą miłość i wierność. Przymioty 
i przejawy mocy ukazane w Synu i Duchu Świętym są także objawieniem 
Ojca.

Bóg Ojciec jest Stworzycielem , Źródłem, W spom ożycielem  i 
Władcą całego stworzenia. On nie jest daleko od swoich stworzeń  
i ich potrzeb, lecz codziennie obdarza je życiem .
□  On stworzył wszystkie rzeczy (1 Mojż. 1,1; Obj. 4,11).
□  Jest źródłem wszelkiego życia (Dz.Ap. 17,28.29; Psalm 36,9).
□  On utrzymuje wszelkie życie (Psalm 104, 24-30).
□  Jest wiecznym Władcą nad całym wszechświatem (IKor. 15,28).
□  Jest pełen nieskończonej miłości (5 Mojż. 7,9; 2 Mojż. 34,6).
Boża spraw iedliw ość i św iętość  domaga s ię  zn iszczen ia  
grzeszników, lecz połączona z Bożą m iłością, m iłosierdziem  i 
łaską sprawia, że przebaczenie i zbawienie staje się możliwe dla 
tych, którzy je przyjmują.
□  On jest sprawiedliwy, święty i miłosierny (2 Mojż. 34,6).
O On okazuje nam swoją łaskę (1 Jan 1,9; Jan 3,16).

Teksty do dalszego studium: (Rzym. 3,24-26; 1 Piotra 1,15.16; 
Izaj. 6,3; 1 Jana 4,8; Ps. 97,2; 1 Tym. 1,17).

Cechy Ojca są również objawione w Synu i Duchu Świętym.
□  Charakter Ojca został objawiony przez Jezusa (Jan 14,9; Hebr. 

1,2.3).
O Duch Święty objawia nam Ojca i Syna (Jan 16,13-15). 
Osobiste zastosowanie
Co powoduje, że myślę o Bogu raczej jako o Ojcu niż o Stworzycielu?

Skoro Bóg uważa mnie za swoje dziecię, jak powinienem traktować 
Jego inne dzieci - moich braci i siostry?

Nie jestem sierotą pozostawioną, aby iść przez życie swoją własną 
drogą, bez anielskiego Ojca. Pragnę lepiej poznać Go i być Jego 
godnym dzieckiem i właściwie reprezentować Jego rodzinę w tym 
świecie.

W stęp



Poświęcenie
Przyjmuję Boga jako mojego Ojca i dzięki Jego łasce będę żył jako 
godne Jego dziecko. (...)



4. Bóg - Syn

Bóg wieczny Syn ucieleśnił się w postaci Jezusa Chrystusa. Przez Niego 
zostały stworzone wszystkie rzeczy objawiony został charakter Boży, 
dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat. Prawdziwy 
Bóg na wieki stał się także prawdziwym człowiekiem - Jezusem Chrystusem. 
Poczęty z Ducha Świętego, zrodzony został przez dziewicę Marię. Żył i 
doświadczył wszelkich pokus jako istota ludzka, dał jednak przykład 
doskonałej sprawiedliwości i miłości Boga. Przez cuda ukazał moc Bożą, 
zaświadczył, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Cierpiał i dobrowolnie 
zmarł na krzyżu za nasze grzechy i na naszym miejscu; powstał z martwych 
i wniebo wstąpił oraz podjął służbę w świątyni niebieskiej w naszej intencji. 
Powróci znowu w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swego 
ludu i wszystko odnowić.

Bóg objawi! swoje zainteresowanie ludzkością przez posianie 
Syna, Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza, aby dla naszego  
zbawienia żył na ziem i jako istota  ludzka.
□  Został poczęty z Ducha Świętego i urodzony przez dziewicę Marię 

(Łuk. 1,26.27.35).
□  On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. (Kol. 

1,19; 2,9; Hebr. 2,14).
□  Jest naszym Stworzycielem (Jan 1,1-3,10.14; Kol. 1,15.16).
□  Jest naszym Zbawicielem i Sędzią (Rzym. 6,23; Jan 3,16; 5,22). 

Teksty do dalszego studium: (Jan 10,30; Filip. 2,5-11; Hebr. 
2,9-18; 2 Kor. 5,17-19).

Jezus Chrystus podczas pobytu na ziem i odniósł zwycięstwo  
nad szatanem , objawił prawdziwy Boży charakter i umarł dla 
nas.
□  Doświadczy! pokus, ale nie zgrzeszył (Hebr. 4,15; 1 Jana 3,5).
□  Zamanifestował moc Bożą (Jan 6,14; 20,30.31).
□  Doskonale zademonstrował Boży charakter. (Jan 14,9).
□  Dobrowolnie umarł na naszym miejscu z powodu naszych 

grzechów (1 Kor. 15,3.4).
Teksty do dalszego studiowania: (1 Piotra 2,22.23; Jan 2,11; 
Hebr. 1,3).

Jezus zmartwychwstał, powrócił do nieba, przyjdzie znowu w 
chwale zabrać swój lud, aby był z Nim.
□  Jego zmartwychwstanie zapewnia wieczne życie dla wszystkich, 

którzy przyjęli Go jako Zbawiciela (1 Kor. 15,20-23).

W stęp



□  Teraz służy jako nasz najwyższy kapłan w niebie (Hebr. 8,1.2; 
7,25; 9,24).

□  Przyjdzie znowu, aby wybawić swój lud (Dz.Ap. 1,10.11: Jan 
14,1-3).

□  On odnowi ziemię do jej pierwotnej doskonałości (Obj. 21,1.5). 
Teksty do dalszego studium: (1 Tesal. 4,16; Obj. 1,7; 2 Piotra 
3,13; Mat. 24,30.31).

Osobiste zastosowanie
Czego mogę nauczyć się o Bożym charakterze z faktu, że był On 
gotowy opuścić niebo i żyć na ziemi, aby zbawić takich ludzi jak ja?

Dlaczego Jezus pragnie powrócić na tę ziemię?

Ponieważ Jezus był kuszony we wszytkim podobnie jak my, On 
zrozumie moje potrzeby i może mi pomóc. Jego życie doskonałego 
posłuszeństwa jest przykładem i zachętą dla mnie, aby postępować 
tak, jak On postępował, a wtedy z nadzieją mogę patrzeć wprzyszłość, 
czekając na Jego powrót.

Poświęcenie
Wierzę, że Bóg Syn - Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żył i umarł, 
aby zbawić grzeszników takich jak ja, i że On teraz służy jako mój 
najwyższy kapłan w niebie. Spoglądam w przyszłość, czekam na 
Jego chwalebny powrót i pragnę powitać Go z radością (...)



5. Bóg - Duch Św ięty

Wstęp
Bóg wieczny Duch współdziałał wraz z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, 
wcielenia i odkupienia. To On inspirował pisarzy Pisma Świętego. On 
napełniał życie Chrystusa mocą. On wciąż działa na człowieka i przekonuje 
go. a tych, którzy odpowiadają na jego działanie - odnawia i przemienia na 
podobieństwo Boga. Posłany przez Ojca i Syna, aby zawsze pozostać z Jego 
dziećmi, przekazuje kościołowi dary duchowe, obdarzając go mocą 
świadczenia o Chrystusie i w harmonii z Pismem Świętym prowadzi do pełni 
prawdy.

Duch Święty jest jedną z Osób Bóstwa. Byi On czynnym  w 
odniesieniu do tego świata zanim Bóg stworzył życie na ziem i.
□  Był czynnym w dziele stworzenia (1 Mojż. 1,1.2).
□  On był czynnym w inkamacji (wcieleniu) Chrystusa (Łuk. 1,35). 
O Odegrał czynną rolę w zbawczym dziele Chrystusa na ziemi (Łuk.

4,18).
□  On natchnął tych, którzy pisali Pismo Święte (2 Piotrl.20.21). 

Teksty do dalszego studium: (Job 33,4; Rzym. 8,11-16; Dz.Ap. 
10,38).

Obecnie Duch Święty jest zaangażowany w prowadzeniu ludzi 
do Boga oraz w towarzyszeniu chrześcijanom  w ich życiu.
□  On pociąga ludzi do Boga (Obj. 22,17).
□  Przekonuje ludzi o ich grzeszności i potrzebie przyjęcia Bożego 

przebaczenia (Jan 16,7-13).
□  On realizuje nowonarodzenie (Jan 3,3-8).
□  On odnawia obraz Boży w ludziach (2 Kor. 3,18).
□  On prowadzi kościół do całej prawdy (Jak. 14,26; 15,26-27).
□  Prawda, do której prowadzi Duch Święty pozostaje w zgodzie z 

Pismem Świętym (Izaj. 8,20).
□  On jest zawsze z nami, pociesza i pomaga nam (Jan 14,16-18).
□  On daje dary duchowe kościołowi (Efez. 4,11.12; 1 Kor. 12,4-11).
□  On wyposaża kościół, aby mógł stać się świadkiem dla Jezusa 

(Dz.Ap. 1,8).
□  Może być zasmucony, jeżeli ignorujemy Jego wpływ (Efez. 4,30). 
O Ciało chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego (1 Kor.

6,19.20).
□  Jesteśmy zapięczętowani jako dzieci Boże przez Ducha Świętego 

(Efez. 1,13.14).
Teksty do dalszego studium: (Ezech. 36,26.27; Gal. 5,22.23; 
Joel 2,28; 1 Tesal. 1,5; Łuk. 12,11.12).



Osobiste zastosowanie
Jakimi duchowymi darami obdarzył mnie Bóg i jak mogę je użyć dla 
Jego chwały?

Jakim zabezpieczeniem obdarzył mnie Bóg, abym mógł sprawdzić, 
czy odczucia, jakie posiadam pochodzą od Ducha Świętego, czy też 
nie?

Duch Święty jest Bożym darem dla mnie. On jest zawsze obecnym 
Przyjacielem, który mnie słyszy i pomaga mi. Nie muszę być 
zniechęcony, jeżeli wiem, że zaprosiłem Go do mojego życia. On 
będzie mnie prowadził i wyposażał tak, jak czynił to w życiu Jezusa, 
podczas gdy był On na ziemi.

Poświęcenie
Jestem wdzięczny Bogu, że obiecał obdarzyć mnie Duchem Świętym. 
Pragnę, aby Duch Święty odnowił we mnie Boży obraz. Codziennie 
będę zapraszał Go do mojego życia, szukając Jego kierownictwa w 
Piśmie Świętym i przez rozmyślanie i modlitwę. Będę ufał w Jego 
moc. Będę dążył do rozpoznania moich darów duchowych, aby użyć 
ich dla Bożej chwały (...)



6. Stworzenie

Bóg jest Stworzycielem wszechrzeczy, objawiającym na kartach Pisma 
Świętego autentyczny opis swego twórczego dzieła. W sześciu dniach 
uczynił Pan „niebo i ziemię" i wszystkie istoty żyjące na ziemi i odpoczął w 
dniu siódmym pierwszego tygodnia. W ten oto sposób ustanowił sobotę 
wieczną pamiątką swego dokończonego dzieła stworzenia. Pierwszy 
mężczyzna i kobieta uczynieni zostali na podobieństwo Boga jako koronne 
dzieło aktu stworzenia, otrzymujący władanie nad ziemią i obowiązek troski 
o nią. Stworzony świat objawiający chwałę Boga był „bardzo dobry".

Bóg stworzył w szystkie rzeczy przez Syna, a Pismo Święte 
przedstawia autentyczny opis Jego twórczego dzieła podczas 
tygodnia stworzenia. Sobota upamiętnia Boże dzieło i powstanie 
naszego świata.
□  Bóg stworzył wszystkie rzeczy przez Syna (Hebr. 1,1).
□  Bóg stworzył wszystkie rzeczy przez swoje słowo (Psalm 33,6.9; 

Hebr. 11,3).
□  Wszelkie życie, na ziemi zostało stworzone w ciągu sześciu dni 

tygodnia stworzenia, jak zostało to opisane w 1 Mojżeszowej (1 
Mojż. 1 i 2).

□  W pierwotnym stworzeniu wszystko było doskonałe (1 Mojż. 
1,31).

□  Sabat jest pamiątką dokończonego Bożego dzieła stworzenia (1 
Mojż. 2,1-3; 2 Mojż. 20,8-11).
Teksty do dalszego studium: (Psalm 19,1-6; Psalm 104).

Ludzie stworzeni na obraz Boży, są ukoronowaniem Bożego 
dzieła stworzenia. Ludzie zostali um ieszczeni na ziem i, aby się 
troszczyć o nią.
□  Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży (1 Mojż. 1,26.27).
□  Dano nam panowanie nad światem (Psalm 8).
Osobiste zastosowanie
Czy jakiś mój problem jest zbyt duży do rozwiązania przez Stwórcę 
Wszechświata?

Jaki rodzaj aktywności może pomóc mi otrzymać pełne 
dobrodziejstwo w dniu, który Bóg ustanowił jako pamiątkę 
stworzenia?

W stęp



Czy będę żył inaczej, kiedy całkowicie przyjmę fakt, że Bóg umieścił 
mnie tu na ziemi i obdarzył odpowiedzialnością troszczenia się o 
Jego stworzenie?

Świadomość, że Bóg stworzył ludzi jako szczególne swoje stworzenia 
i uczynił mnie zarządcą ziemi, pomoże mi szanować samego siebie 
oraz wszelkie życie na ziemi. Znajomość mojego początku daje mi 
poczucie bezpieczeństwa na przyszłość.

Poświęcenie
Wierzę, że Bóg stworzył cały Wszechświat. Wierzę, że Bóg stworzył 
mnie dla szczególnego celu. Dlatego oddaję samego siebie Jemu, aby 
wypełnić Jego dobre dzieło (...)



7. Natura człowieka

Wstęp
Mężczyzna i kobieta stworzeni zostali na podobieństwo Boga jako istoty 
osobowe o własnej indywidualności, obdarzone mocą i wolnością myśli i 
czynu. Stworzeni jako istoty wolne, stanowiące niepodzielną jedność ciała, 
umysłu i duszy, zależni są jednak od Boga we wszystkim co dotyczy życia, 
gdyż zaprzeczyli swej zależności od Niego i stracili wysokie stanowisko, jakie 
z łaski Boga piastowali. Obraz Boga w nich ulegał zatarciu, zaczęli podlegać 
śmierci. Ich potomni dzielą tę ich upadłą naturę i jej konsekwencje. Rodzą 
się ze słabościami i tendencjami do czynienia zła. Lecz Bóg w Chrystusie 
pojednał świat z sobą i przez działanie swojego Ducha przywraca pokutującym 
śmiertelnikom podobieństwo Stwórcy. Ludzie bowiem, stworzeni na chwałę 
Boga, wezwani są do miłowania Boga i siebie nawzajem, jak również do 
troski o swe otoczenie.

Ludzie są szczególnym  Bożym stworzeniem  - uczynieni na Jego  
własny obraz. Tak jak Bóg posiadamy wolność wyboru. Bóg 
pragnie, abyśmy wybrali m iłość do Niego oraz zauważali Jego  
troskę o nasz świat i jego mieszkańców.
□  Zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz (lMojż. 1,26.27).
□  Bóg tchnął dech życia, czyli ducha w nas, czyniąc nas istotami 

żywymi (duszami żyjącymi), stanowiącymi jedność ciała i ducha. 
Nie posiadamy duszy, która mogłaby istnieć bez tej jedności ciała 
i ducha (1 Mojż. 2,7).

□  Bóg dał nam prawo wyboru lecz pozostajemy uzależnieni od 
Niego (Dz.Ap. 17,24-28).

□  Bóg pragnie nauczyć nas kochać tak jak On kocha (Mat. 22,35
40).

□  Powinniśmy troszczyć się o Boże stworzenie (Psalm 8,4-8). 
Teksty do dalszego studium: (1 Jana 4,7.8.11.20; 1 Mojż. 
2,15).

Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli w Edenie obraz Boży w ludziach  
został zniekształcony. Teraz rodzimy się ze skłonnościam i do 
zła i jesteśm y poddani grzechowi i śm ierci.
□  Złe wykorzystanie wolności wyboru przez Adama i Ewę, 

spowodowało pragnienie stania się niezależnymi od Boga 
(1 Mojż. 3).

□  Z powodu ich grzechu wszyscy ich potomkowie są poddani 
śmierci (Rzym. 5,12-17).

□  Nasze naturalne wrodzone skłonności są skierowane ku złu 
(Psalm 51,5; Efez. 2,3).



Chociaż rodzimy się z grzesznym i skłonnościam i, Bóg nie 
odrzuca nas. On widzi kim m ożem y się stać przez Jego łaskę.
□  Życie i śmierć Jezusa jednają nas z Bogiem (Rzym. 5,6-11; 2 Kor. 

5,19.20).
□  Bóg daje nam Ducha Świętego, aby odrestaurował w nas Jego 

obraz (Psalm 51,10.11; Gal.5,22.23; Kol. 3,10; Jan 3,5).
Osobiste zastosowanie
Dzięki czemu mogę nauczyć się kochać tak jak kocha Bóg?

Jakie kroki podjął Bóg, by mi pomóc zwyciężyć moje naturalne 
skłonności do zła?

Zostałem stworzony na obraz Boży! Możliwości dla wzrostu są 
nieograniczone. Jestem wdzięczny Bogu, że sprawił iż dzięki Duchowi 
Świętemu Jego Boski obraz może być we mnie odnowiony.

Poświęcenie
Ponieważ zrozumiałem, że jestem szczególnym Bożym stworzeniem, 
deklaruję moją zależność od Niego. Codziennie będę szukał 
odnawiającej mocy Ducha Świętego, aby odtworzył Boży obraz we 
mnie (...)



8. Wielki bój

Cala ludzkość jest włączona w wielki konflikt rozgrywający się między 
Chrystusem a szatanem, a dotyczy on charakteru Boga, Jego prawa i 
władzy nad wszechświatem. Konflikt ten powstał w niebie, kiedy to stworzona 
przez Boga istota, obdarzona wolnością wyboru, przez wywyższenie samej 
siebie stała się szatanem - przeciwnikiem Boga i doprowadziła do buntu 
część aniołów. Szatan gdy zwiódł Adama i Ewę w grzech, wprowadził na ten 
świat ducha buntu. Ten ludzki upadek spowodował zniekształcenie obrazu 
Boga w ludzkości, nieporządek w stworzonym świecie i w końcu zniszczenie 
świata przez potop. Całe stworzenie świadczy o tym, że świat stał się areną 
powszechnego (uniwesalnego) konflitku, z którego Bóg miłości wyjdzie w 
pełni usprawiedliwiony. Jako pomoc dla swego ludu w czasie wielkiego boju 
- Chrystus posyła Ducha Świętego i wiernych aniołów, aby prowadzili, 
strzegli i podtrzymywali go na drodze zbawienia.

Korzeniem wszelkiego zla, które widzimy dzisiaj na ziem i jest  
b u n t s z a ta n a  p rzec iw k o  B ogu , k tó ry  p row ad zi do 
wszechświatowego konfliktu.
□  Konflikt rozpoczął się w niebie (Obj. 12,4-9).
□  Szatan był stworzony przez Boga doskonałym (Ezech .28,12-18).
□  Duma szatana doprowadziła go do tego, że chciał być równym 

Bogu (Izaj. 14,12-14).
Gdy szatan został wyrzucony z nieba, przybył na ziem ię i kusił 
Adama i Ewę, aby przyłączyć ich do jego rebelii. Upadek 
pierwszej pary ludzkiej przemienił ziem ię z raju w pole bitwy. 
W szyscy m ieszkańcy wszechświata są świadkami następstw  
dzieła szatana tu na ziem i.
□  Kiedy Adam i Ewa poszli za buntem szatana, cała ludzkość 

została splamiona grzechem (1 Mojż. 3; Rzym 5,12-14).
□  Grzech zniekształcił obraz Boży w człowieku (Rzym. 1,19-32).
□  Grzech spowodował, że piękne stworzenie Boże, stało się tak 

nikczemne, że Bóg musiał zniszczyć je przez potop (1 Mojż. 6-8; 
2 Piotra 3,6).

□  Całe stworzenie oczekuje na końcowe wybawienie dzieci Bożych 
(Rzym. 8,19-22; Efez. 3,8-10; 1 Kor. 4,9).

□  Bóg posyła swojego Syna, Ducha i aniołów, aby pomogli nam w 
naszej walce ze złem (Rzym. 5,15-21; 8,26.27; Hebr. 1,14).

W stęp



W końcu cały wszechświat zobaczy, że Boża droga jest słuszna 
a droga szatana jest zła. Jako wynik tego, Bóg dowodzi, że jest  
jedynym  sprawiedliwym władcą wszechświata.
□  Ostatecznie każde kolano skłoni się przed Chrystusem (Filip. 

2,5-11).
□  Wszyscy uznają Chrystusa godnym czci (Obj. 5,11-14). 
Osobiste zastosowanie.
Czy sądzisz, że ktokolwiek we wszechświecie, po zapoznaiu się z 
następstwami dzieła szatana na tej ziemi, kiedy Bóg zakończy 
historię grzechu, będzie dążył do buntu przeciwko Bogu?

Kto cierpiał więcej z powodu następstw grzechu, Bóg czy ludzie?

Zrozumienie, że wszelkie zło jest następstwem buntu szatana, 
pomaga mi patrzeć „poza scenę” i zrozumieć, że zło, które dzisiaj 
widzę w świecie, jest czymś chwilowym i że Bóg nie jest za nie 
odpowiedzialny. To zrozumienie pomaga mi stać po stronie Bożej, a 
nie szatana.

Poświęcenie
Wiedząc, że toczy się wielka walka pomiędzy Bogiem a szatanem, 

zdecydowałem stać po Bożej stronie, ale równocześnie proszę Boga 
o pomoc w mojej osobistej walce ze złem (...)



9. Życie, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa

Wstęp
W doskonałym posłuszeństwie Chrystusa wobec woli Bożej, w Jego 

cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Bóg przewidział jedyną możliwość 
zadośćuczynienia za ludzkie grzechy, dzięki czemu ci, którzy w wierze 
przyjmą to zadośćuczynienie, mogą otrzymać życie wieczne, a cale stworzenie 
może lepiej zrozumieć nieograniczoną i świętą miłość Stworzyciela. Owo 
doskonale zadośćuczynienie wywyższa sprawiedliwość prawa Bożego 
i łaskawość Bożego charakteru, potępia bowiem ono nasze grzechy 
i jednocześnie niesie przebacznie. Śmierć Chrysusa miała charakter 
zastępczy, ekspiacyjny, pojednawczy i przekształcający. Zmartwychwstanie 
Chrystusa ogłasza zwycięstwo nad mocami zła, a tym, którzy przyjmują 
pojednawczą ofiarę Chrystusa, daje zapewnienie ostatecznego zwycięstwa 
nad grzechem i śmiercią. Ogłasza nadto, że Jezus Chrystus jest Panem, 
przed którym skłoni się każde kolano na niebie i ziemi.

Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa objawia spra
wiedliwy charakter Boży i czyni życie wieczne dostępnym  dla 
w szystkich, którzy je przyjmują.
□  Tylko Chrystus mógł dokonać zbawienia (Dz.Ap. 4,12; Hebr. 

7,26.27).
□  Ci, którzy przyjmują Chrystusajako Pana i Zbawiciela, otrzymują 

życie wieczne (Jan 3,16).
□  Życie i śmierć Chrystusa pokazały, że Bóg postępuje z nami 

sprawiedliwie (Rzym. 3,23-26).
Teksty do dalszego studium: (Izaj. 53; Rzym. 1,4; Hebr. 2,9).

Przez swoją m iłość Jezus dokonał dla nas pojednania i objawił 
wielką m iłość Bożą do nas.
□  Jezus umarł na moim miejscu (1 Kor. 15,3.4; 2 Kor. 5,19-21).
□  Jezus poniósł karę za moje grzechy, w moim zastępstwie (Rzym. 

3,25.26; 4,25; 8,3; 1 Jana 2,2).
□  Jezus odniósł triumf nad szatanem przy swoim zmartwychwstaniu 

(Kol. 2,15).



Życie dosk on a łego  p osłu szeń stw a  C hrystusa oraz Jego  
pojednawcza śm ierć pokazały, że posłuszeństwo jest możliwe 
tylko wówczas, kiedy Duch Święty wzmacnia nas. Zmartwych
w stanie Chrystusa dostarcza pewności życia wiecznego dla 
Jego dzieci.
□  Jezus przestrzegał prawa Bożego (Jan 15,10; 1 Piotra 2, 21.22).
□  Posłuszeństwo Jezusa i wzmacniająca moc Ducha Świętego 

czyni możliwym nasze posłuszeństwo (Rzym. 8,3.4).
□  Kiedy rozumiemy wielką Bożą ofiarę poniesioną w naszym imieniu, 

pragniemy Mu służyć (2 Kor. 5,14.15).
□  Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją naszego 

zmartwychwstania (1 Kor. 15,20-22).

Osobiste zastosowanie
Dlaczego Bóg pragnie dać mi życie wieczne?

Dlaczego nikt inny nie mógł dokonać tej misji, którą wykonał Jezus 
Chrystus, Syn Boży?

Dziękuję codziennie Bogu za Jego cudowny dar. Myśl, że Jezus był 
chętny opuścić chwałę niebios, aby przyjść i żyć na tej ziemi, 
zbawiając grzeszników takich jak ja, napełnia moje serce miłością 
do Niego. A Jego zwycięstwo w życiu i śmierci dodaje mi otuchy, aby 
„toczyć dobry bój wiary”.

Poświęcenie
Oddaję Jezusowi swoje życie, ponieważ wielka Jego miłość jest 
objawiona w Jego ofierze dla mnie. Przyjmuję Jego życie i śmierć w 
moim zastępstwie. Ufam Mu, że poprowadzi mnie do wiecznego 
życia (...)



10. Doświadczenie zbawienia

Wstęp
W swej nieograniczonej miłości i łasce Bóg uczynił Chrystusa, który nie znał 
grzechu, grzechem za nas - tak, że my w Nim możemy się stać sprawiedliwością 
Bożą. Prowadzeni przez Ducha Świętego odczuwamy nasze potrzeby 
uświadamiamy sobie swą grzeszność, porzucamy przewinienia i żyjemy 
życiem wiary w Jezusa jako Pana i Chrystusa, Zastępcę i Wzór. Tę 
przyjmującą zbawienie wiarę otrzymujemy dzięki Bożej mocy Słowa Bożego, 
jako dar Bożej łaski. Przez Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni, a także 
przyjęci za synów i córki Boże, wyzwoleni spod panowania grzechu. Dzięki 
mocy Ducha jesteśmy nowo narodzeni i uświęceni. Duch Święty odnawia 
nasze umysły, wpisuje Boże Prawo miłości w nasze serca i uzdalnia nas do 
prowadzenia świętego życia. Będąc w Nim uczestniczymy w Jego świętej 
naturze i mamy pewność zbawienia - teraz i podczas sądu.

Cała ludzkość potrzebuje zbawienia. Jesteśm y grzeszni w swojej 
naturze, dlatego powinniśmy przyznać się do naszych grzechów  
oraz przeżyć skruchę z powodu naszych win. Równocześnie 
potrzebujemy przyjąć Chrystusa jako naszego bezgrzesznego  
Zastępcę.
□  Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej (Rzym. 3,23).
□  Nasza grzeszność oddziela nas od Boga, a oddzielenie od Boga 

prowadzi do dalszych grzechów (Rzym. 8,5).
□  Duch Święty prowadzi nas do pokuty (Jan 16,7.8).
□  Potrzebujemy rozpoznania i wyznania swoich grzechów (1 Jana

1,8 - 10).

□  Potrzebujemy pokuty (Dz.Ap. 2,38).
□  Nie możemy zbawić samych siebie, potrzebujemy Zbawiciela 

(Tytus 3,3-7).
Teksty do dalszego studiowania: (Gal. 3,13.14; 1 Piotra
2 ,21 .22).

Przez wiarę przyjmujemy naszego Zbawiciela, który przebacza 
nam nasze przeszłe grzechy, dając nam pewność życia wiecznego, 
przyjmując nas przez adopcję za córki i synów Bożych, jak 
również obdarzając nas mocą do prowadzenia św iętego życia.
□  Wiara i zbawienie są Bożym darem dla nas (Efez. 2,5-10; Łuk. 

17,5).
□  Wiarę otrzymujemy przez słuchanie Słowa Bożego (Rzym. 10,17).
□  Przez wiarę przyjmujemy naszego Zbawiciela (Jan 3,16).



□  Przez wiarę otrzymujemy przebaczenie i usprawiedliwienie (Rzym. 
3,21-26).

□  Przez wiarę jesteśmy przyjęci jako dzieci Boże (Jan 1,12; Gal. 
4,4-7).

□  Przez wiarę jesteśmy wybawieni od złego i otrzymujemy pewność 
życia wiecznego (Gal. 1,4; 1 Jan 5,13).

□  Przez wiarę dostępujemy nowonarodzenia do nowego życia (Jan 
3,3-8; 1 Piotra 1,23).

□  Przez wiarę jesteśmy przemienieni, aby stać się bardziej 
podobnymi do Boga (Rzym. 12,2; 2 Kor. 5,17-21; 2Piotra 1,3.4).

□  Przez wiarę otrzymujemy moc, aby żyć świętym życiem (Ezech. 
36,25-27; Rzym. 8,1-4).

□  Bóg obiecał wypisać swoje prawo miłości na naszych sercach, 
aby pomóc nam wypełniać je „z serca” Hebr (8,7-12).

□  Bóg także obiecał przebaczyć nam grzechy, jeżeli je wyznamy (1 
Jana 1,7-9).
Teksty do dalszego studium: (Mar. 9,23.24; Kol. 1,13; Rzym. 
5,6-10; 8,14-17; Gal. 3,26).

Osobiste zastosowanie
Dlaczego chrześcijańskie życie nazwane jest nowym życiem? 

Dlaczego jest rzeczą niemożliwą żyć świętym życiem bez mocy Bożej?

Poświęcenie
Przyznaję, że z natury jestem oddzielony od Boga, a życie wieczne 
mogę otrzymać tylko dzięki Zbawicielowi. Przez wiarę przyjmuję 
Jego przebaczenie, oczyszczenie i wybawienie od grzechu. Przyjmuję 
Jego cudowną ofertę przyjęcia mnie do Jego rodziny; także Jego 
moc, aby żyć świętym życiem. Patrzę w przyszłość, aby z Bogiem 
spędzić wieczność (...)



11. Kościół

Wstęp
Kościół jest społecznością wierzących, którzy wyznają Jezusa Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela. Podobnie jak lud Boży czasów Starego Testamentu, 
my również jesteśmy powołani ze świata i łączymy się celem wspólnego 
uczestniczenia w nabożeństwie, braterstwie, społecznym studiowaniu Słowa 
Bożego, obchodzeniu pamiątki Wieczerzy Pańskiej, służbie dla całej ludzkości 
i ogólnoświatowym zwiastowaniu Ewangelii. Autorytet kościoła pochodzi 
od Chrystusa, który jest wcielonym Słowem, i z Pisma Świętego, które jest 
spisanym Słowem Bożym. Kościół jest Bożą rodziną. Przyjęci przez Niego 
jako dzieci, wierni Jego kościoła żyją na zasadach „nowego przymierza". 
Kościół jest ciałem Chrystusowym, wspólnotą wiary, której Głową jest sam 
Chrystus. Kościół jest oblubienicą, za którą Chrystus umarł, aby ją 
uświęcić i oczyścić. Podczas swego zwycięskiego powrotu przyjmie ją 
Chrystus jako wspaniały kościół wierzących wszystkich wieków, 
odkupionych przez swą cenną krew.

Kiedy stajem y się chrześcijanami, stajem y się częścią  kościoła  
Bożego. Kościół jest nazwany ciałem  Chrystusa, którego On jest  
Głową. Członkowie kościoła winni utrzymywać ścisły  kontakt 
z Chrystusem i nawzajem m iędzy sobą przez system atyczne  
spotkania na nabożeństwie.
□  Kościół jest ciałem Chrystusa (1 Kor. 12,12.13).
□  Chrystus jest głową (Efez. 1,22.23).
□  Kościół jest również określonyjako oblubienica Chrystusa, którą 

Jezus przygotowuje na wielką ucztę weselną w niebie (2 Kor. 
11,2; Obj. 19,7.8).

□  Przyjęcie Jezusa Chrystusa wprowadza nas do rodziny Bożej 
(Jan 1,12.13; Efez. 2,19-22).

□  Przyjęcie Chrystusa oddziela nas od światowych praktyk (1 Jana 
2,15; 2 Kor. 6,16-18).

□  Bóg także miał szczególny zbór (kościół) w czasie Starego 
Testamentu (1 Mojż. 12,3; Dz.Ap. 7,38).

□  Chrześcijanie potrzebują spotkań na nabożeństwach dla 
wspólnego zbudowania (Hebr. 10.24.25).

□  Powinniśmy poświęcić (zainwestować) nasze dary, energię i 
możliwości w budowaniu kościoła (1 Kor. 12,4-11; Efez. 4,11
15).
Teksty do dalszego studium: (Efez. 3,8-11; 5, 23-27; Kol. 1
17.18).



Chrystus obdarzył swój kościół autorytetem  i posłannictwem  
na ziem i. Autorytet teraz jest zbudowany na Jezusie jako 
Słowie Bożym, i na Jego słowie, czyli Piśmie Świętym.
□  W odpowiedzi na modlitwy członków kościoła, Chrystus daje 

swojemu kościołowi możliwość podejmowania decyzji zgodnych 
z Jego wolą (Mat. 16,13-20; 18,18).

□  Moim zadaniem jako członka kościoła jest prowadzić innych ze 
świata do „ciała Chrystusowego” (Mat. 28,19.20).

Osobiste zastosowanie
Jaką rolę odegrał kościół w przyprowadzeniu mnie do poznania 
Chrystusa jako mojego Zbawiciela?

Dlaczego społeczność z innymi wierzącymi jest ważna? 

Poświęcenie
Dlatego, że cieszę się perspektywą przyjęcia mnie do rodziny Bożej, 
z radością przyjmuję Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. 
Pragnę być zjednoczony z Jego ciałem, być częścią Jego rodziny, 
pozwolić Mu oczyścić mnie dla wiecznego połączenia z Nim i dzielić 
Jego łaskę i społeczność kościoła z innymi (...)



12. Ostatki i ich posłannictwo

Wstęp
Powszechny kościół Boży składa się z tych, którzy prawdziwie wierzą w 
Chrystusa, jednakże w czasach końca, podczas ogólnego odstępstwa, 
powołane są ostatki zachowujące przykazania Boże i wiarę Jezusa. Te 
właśnie ostatki zwiastują nadejście godziny sądu, ogłaszają zbawienie w 
Chrystusie i zapowiadają bliskie jego powtórne przyjście. Poselstwo to 
występuje w symbolu trzech aniołów z Objawienia r. 14 i związane jest 
nierozerwalnie z dziełem sądu w niebie, na ziemi zaś uwidacznia się w dziele 
pokuty i odnowy. Każdy wierzący wezwany jest do osobistego uczestnictwa 
w tym ogólnoświatowym posłannictwie.

W czasach końca Bóg ma szczególny lud zwany „ostatkami" lub 
„resztą”. Ostatki to ci, którzy pozostali wierni Bogu w czasie  
straszliwego odstępstwa.
□  Objawienie przepowiada, że ostatki (reszta) będą istnieć po 

ciemnych wiekach prześladowania (Obj. 12,13-17).
□  Bóg wzywa swój szczególny lud w czasie straszliwego odstępstwa 

(Obj. 18,1-4).
□  Ostatki są wierne wobec przykazań Bożych (Obj. 12,17; 14,12).
□  Ostatki posiadają świadectwo Jezusowe - ducha proroctwa - dar 

proroctwa (Obj. 12,17; 19,10).

Ostatki ogłaszają poselstwo nie cierpiące zwłoki o rozpoozęciu  
się sądu Bożego, o zbawieniu w Chrystusie i b liskości drugiego 
przyjścia Chrystusa.
□  Ostatki ogłaszają, że zbawienie jest wyłącznie przez Chrystusa 

(Obj. 12,10.11).
□  Ostatki zwiastują poselstwo o godzinie sądu (Obj. 14,6-12).
□  To poselstwo odnosi się do sądu, który ma miejsce w niebie przed 

powrotem Chiystusa na ziemię (Daniel 7,9.10.13.14).
O Ostatki zwiastują bliskość powrotu Chrystusa (2 Piotra 3,10-14). 

Teksty do dalszego studium: (Judy 3,14; Obj. 12,1-14; 2 Kor. 
5-10).

Osobiste zastosowanie
Dlaczego reszta potrzebuje szczególnie silnej wiaiy?

Jaka jest zależność pomiędzy wiarą Jezusa a posłuszeństwem 
względem Boga?



Na jakiej podstawie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego może być 
utożsamiany z ostatkami czasów końca?
Żyć w czasach końca to szczególna odpowiedzialność, ale 
odpowiedzialność ta łączy się z przywilejem uczestnictwa w 
rozgłoszeniu ostatniego Bożego poselstwa i w pomocy udzielonej 
ludziom, aby przygotować ich na spotkanie z Chrystusem przy Jego 
drugim przyjściu.

Poświęcenie
Pragnę być częścią reszty ludu Bożego w czasie końca. Odpowiem na 
Jego wezwanie i będę naśladował Jezusa w życiu wiary i 
posłuszeństwa. Będę również ogłasza! Jego szczególne poselstwo na 
czas końca (...)



13. Jedność w ciele Chrystusa

Wstęp
Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami, powołanymi z każdego 

narodu, pokolenia, języka i ludu. W Chiystusiejesteśmy nowym stworzeniem. 
Nie może być między nami różnic rasowych, kulturowych, oświatowych i 
narodowościowych, ani też podziału na mniejszych i większych, bogatych 
i biednych, mężczyzn i kobiety. Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, który 
przez jednego Ducha połączył nas w jedną wspólnotę z sobą i każdym z nas. 
Powinniśmy zatem usługiwać i przyjmować usługiwanie bez wyróżnień i 
ograniczeń. Dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym dzielimy 
wspólnie tę samą wiarę i nadzieję i uczestniczymy w tym samym posłannictwie 
dla wszystkich. Ta wspólnota ma swoje źródło w jedności Trójjedynego 
Boga, który przyjął nas za swoje dzieci.

Jedność jest jednym  z Bożych darów dla swego kościoła.
□  Członkowie kościoła powinni być tak zjednoczeni z sobą, jak 

jedno stanowią Ojciec, Syn i Duch Święty (Jan 17,20-23).
□  Jako dzieci Boże jesteśmy zjednoczoną rodziną (Efez. 4,1-6). 

Teksty do dalszego studium: (Efez. 4,14-16; Kol. 3,10-13).

Chrześcijanie pomimo ich różnego pochodzenia są nowymi 
stworzeniam i zjednoczonym i w pełnej równości w Chrystusie.
□  Niezależnie od tego, jakimi byliśmy, zanim przyjęliśmy Chrystusa, 

stajemy się częścią jednego ciała w Nim (Rzym. 12,4.5; 1 Kor. 
12,12-14).

□  W oczach Bożych nie ma żadnych różnic klasowych (2 Kor. 
5,16.17; Dz.Ap. 17,26.27).

□  W Chrystusie wszystkie klasowe różnice zanikają i stajemy się 
jednym ludem, połączonym Bożymi obietnicami, danymi 
Abrahamowi (Gal. 3,27-29).

□  Miłość wzajemna powinna cechować członków ciała 
Chrystusowego (Jan 13,34.35; 1 Jana 3,14).
Teksty do dalszego studium: (Mat. 28,19.20; Ps. 133,1).

Osobiste zastosowanie.
Wjaki sposób mogę się przyczynić do jedości mojego kościoła? (Efez.
4,1-3).

Czy jest możliwe utrzymanie przyjaźni z Chrystusem, gdy 
równocześnie jedno z Jego dzieci traktuje sięjak wroga? (Mat. 5,44).



Być częścią rodziny Bożej to wielki przywilej. Gdziekolwiek znajdę 
się w świecie, mogę spotkać się z braćmi i siostrami, którzy przyjmą 
mnie z miłością i potraktują jako równego w Chrystusie.

Poświęcenie
Ponieważ jestem wdzięczny za Boże dzieło uczynienia mnie ponownie 
Jego dzieckiem, będę traktował innych jak moich braci i siostry w 
Chrystusie. Będę szukał pomocy Ducha Świętego, aby podtrzymać 
pokój, jedność i miłość w kościele (...)



17. Dar proroctwa

Wstęp
Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar ten, będący znakiem 
wyróżniającym ostatni kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. 
Pisma jej - służebnicy Pańskiej - są stałym i autorytatywnym zasobem 
prawdy, dostarczając kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek 
i szansy poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według 
której winny być oceniane wszystkie kierunki i doświadczenia.

Proroctwo jest ważnym darem Ducha Świętego, który Bóg dał, 
aby przewodzić kościołowi. Bóg obiecał kontynuować posyłanie 
proroków aż do czasu końca. Bóg szczególnie obiecał swojej 
reszcie (ostatkom) ducha proroctwa.
□  Bóg posyła proroków, aby objawił nam Jego plany (Amos 3,7).
□  Dar proroctwa będzie istniał do czasu, aż kościół osiągnie pełnię 

doskonałości i jedności (Efez. 4,11-13).
□  Duch Święty przynosi pocieszenie, kierownictwo i napomnienie 

(Jan 16,7-14).
□  Prorocy będą działać również w czasach ostatecznych (Joel 

2,28.29).
□  Boża „reszta” posiada dar proroctwa (Obj. 12,17; 19,10).
□  W czasach biblijnych nie wszyscy prorocy pisali księgi Pisma 

Świętego. Niektórzy pisali księgi lub oddzielne poselstwa, które 
nie stały się częścią Pisma Świętego (2 Sam. 7,3-11; Łuk 2,36; 
1 Kron.29,29; 2 Kron. 9,29).

Poselstwa, które otrzymała E.G. White w wizjach i snach, 
wytrzymają biblijny sprawdzian oparty na wierze w Jezusa, 
spełniają swoje zadanie, jak również są zgodne z Pismem  
Świętym.
□  Boży prorok wyznaje, żeJezus Chrystus przyszedł w ciele (1 Jana

4.1- 3).
□  Wypełnienie proroctwa jest innym sprawdzianem daru proroctwa 

(Jeremiasz 28,9).
□  Boży prorocy otrzymują widzenia i sny. To było również 

doświadczeniem E.G. White (4 Mojż. 12,6; Dz.Ap. 2,14-21).
□  Prawdziwy prorok nie podważa poprzedniego Bożego poselstwa, 

które zostało dane przez proroków i Jezusa Chrystusa (Hebr.
1.1- 3; Izaj. 8,20; Łuk. 24,25-27).



□  Prawdziwi prorocy są poznani przez dobre owoce, które przynoszą 
ich poselstwa (Mat. 7,15-20).
Teksty do dalszego studium: (1 Tesal. 5,20.21; 2 Kron. 20,20). 

Osobiste zastosowanie
Dlaczego Bóg uznał za konieczne posłanie proroka w czasie końca?

W jaki sposób mogę wiedzieć, czy osoba, która uważa się za proroka 
Bożego, jest nim naprawdę?

Jak ludzie powinni zareagować na poselstwo proroka, które prowadzi 
do jedności?

Jestem wdzięczny Bogu, że pokazał swoje zainteresowanie dla 
swojego kościoła i że posłał szczególnego posłańca dla mnie w 
dniach ostatecznych.

Pośw ięcenie
Wierzę, że Bóg dalej pragnie komunikować się ze swoim kościołem 
przez dar proroctwa. Będę studiować pisma E.G. White i szukać 
zrozumienia Bożego poselstwa dla Jego ostatków (...)



18. Prawo Boże

Wielkie zasady prawa Bożego zawarte są w dziesięciorgu przykazaniach, a 
ujawnione w praktyce w przykładnym życiu wyrażają one miłość Boga, Jego 
wolę i cel, dotyczący ludzkiego postępowania i stosunków międzyludzkich 
i obowiązują wszystkich ludzi wszystkich stuleci. Normy te są podstawą 
przymierza Boga ze swym ludem i probierzem na sądzie Bożym. Dzięki 
Duchowi Świętemu wskazują na grzech i budzą uczucie potrzeby zbawienia. 
Jest ono w całości darem łaski, nie wynikiem uczynków, jednakże jego 
owocem jest posłuszeństwo wobec przykazań. Posłuszeństwo to rozwija 
charakter chrześcijański i prowadzi do pomyślności. Jest dowodem naszej 
miłości wobec Pana, jak również naszego zainteresowania bliźnimi. 
Posłuszeństwo wiaiy ukazuje Chrystusową moc przekształcającą życie i 
tym samym wzmacnia chrześcijańskie świadectwo.

Boże prawo jest wiecznym  wyrażeniem m iłości i woli Boga. 
Prawo jest podstawą Bożego przymierza z ludzkością jak 
również podstawą do sądu. Życie Chrystusa objawia, czym  jest  
doskonałe posłuszeństwo Prawu Bożemu.
□  Boże prawo jest wyrażone w dziesięciu przykazaniach (2 Mojż.

20,1-17).
□  Boże prawo wyraża miłość i wolę Boga względem ludzi (Jan 

15,12; Rzym. 13,8-10).
□  Boże prawo nie może być zmienione (Mat. 5,17-20).
□  Prawo jest podstawą Bożego starego i nowego przymierza (5 

Mojż. 28,1-14; Hebr. 8,8-10).
□  Prawo jest podstawą sądu (Kazn. Sal. 12,13; Jakub 2,8-12).
□  Doskonale życie Chrystusa jest przykładem posłuszeństwa 

względem prawa Bożego (Jan 15,10).
Teksty do dalszego studium: (Mat. 22,36-40; Ps. 40,7.8).

Prawo uwydatnia naszą grzeszność, jak również objawia nam  
naszą potrzebę Zbawiciela. Nie m ożem y być zbawieni przez 
przestrzeganie prawa ale kiedy uświadomimy sobie, że Bóg dal 
nam zbaw ienie to  nasza  w d zięczn ość  b ędzie  w yrażona  
posłuszeństwem .
□  Prawo uwydatnia naszą grzeszność (Rzym. 3,20; 7,7).
□  Widząc swój grzech, zwracam się do mojego Zbawiciela (Rzym. 

7,24.25).
□  Jesteśmy zbawieni przez naszego Zbawiciela, a nie przez uczynki 

(Efez. 2,8-10).

W stęp



□  Bóg wypisuje swoje prawo w naszych sercach i to prowadzi nas 
do wdzięcznego posłuszeństwa (Hebr. 8,10).

□  Posłuszeństwo rozwija chrześcijański charakter i daje pomyślność 
(Ps. 19,7-14).

□  Przez posłuszeństwo objawiamy moc Bożą i pokazujemy naszą 
wierność względem Boga (Rzym. 8,3.4; 1 Jana 5,3).

□  Nasze posłuszeństwo jest świadectwem dla świata (2 Kor. 3,2.3). 
Teksty do dalszego studium: (Jan 16,7-10; Obj. 14,12).

Osobiste zastosowanie
Jak wyglądałby świat, jeżeli nie byłoby prawa?

Jakie światło rzuca życie Jezusa na prawo Boże?

Dlaczego Bóg napisał dziesięć przykazań na tablicach kamiennych?

Prawo Boże obdarza mnie kierownictwem w moim życiu, trzymając 
mnie z dala od pułapki grzechu. Mimo, iż prawo Boże wytyka moją 
grzeszność, to jednak nie zniechęca mnie, ponieważ równocześnie 
kieruje mnie do mojego Zbawiciela.

Poświęcenie
Prawo Boże dopomogło mi w rozpoznaniu mojej grzeszności. 
Przyjmuję prawo Boże jako obowiązujące dzisiaj. Widzę moją potrzebę 
Zbawiciela dla przebaczenia grzechów i wzmocnienia mnie, aby żyć 
zgodnie z wolą Bożą. Poświęcam samego siebie, aby żyć dla Jezusa 
jako świadectwo Bożej miłości i mocy (...)



19. Sobota

Dobroczynny Stwórca po sześciu dniach dzieia stworzenia odpoczął w 
siódmym dniu, ustanawiając sobotę dla wszystkich ludzi pamiątką 
stworzenia. Czwarte przykazanie niezmiennego prawa Bożego nakazuje 
przestrzeganie soboty, siódmego dnia jako dnia odpoczynku, czci i służby, 
zgodnie z nauką i przykładem Jezusa, Pana sabatu. Sobota jest dniem 
radosnej społeczności z Bogiem i bliźnimi. Jest także symbolem naszego 
odkupienia w Chrystusie, znakiem uświęcenia, poręką naszej przynależności 
do Królestwa Bożego. Sobota jest ustanowionym znakiem wiekuistego 
przymierza między Bogiem a Jego ludem. Radosne przestrzeganie tego 
czasu od wieczora do wieczora, od zachodu do zachodu, jest uczczeniem 
Boskiego dzieła stworzenia i odkupienia.

Siódmy dzień, sabat, został dany przez Boga dla całej ludzkości 
w ostatnim  dniu tygodnia stworzenia. Znajduje się w dziesięciu  
przykazaniach, je s t  szczególn ie atakowany przez Bożych  
nieprzyjaciół, ale byl natom iast wiernie zachowywany przez 
Jezusa Chrystusa.
□  Bóg poświęcił sabat podczas tygodnia stworzenia (1 Mojż. 2,1-3).
□  Bóg powtórzył i uwiecznił sabat przez włączenie go do dziesięciu 

przykazań (2 Mojż. 20,8-11; 5 Mojż. 5,12-15).
□  Bóg dał sabat dla wszystkich ludzi, nie tylko dla Żydów (Izaj. 

56,6.7; Mar. 2,27).
□  Bóg przewidział i przepowiedział, że sabat będzie szczególnie 

atakowany przez Jego wrogów (Dan. 7,25).
□  Jezus dał właściwy przykład święcenia sabatu (Łuk. 4,16).
□  Naśladowcy Jezusa święcili sabat po Jego ukrzyżowaniu (Łuk. 

23,55.56).
□  Sabat trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w 

sobotę (3 Mojż. 23,32; Mar. 1,32).
□  Właściwe święcenie sabatu powinno być wolne od zajmowania 

się interesami, od pracy związanej z przygotowaniem posiłków i 
od wszystkiego, co mogłoby nas odprowadzić od rozkoszowania 
się w Panu (Neh. 13,15-19; 2 Mojż. 16,22-30; Izaj. 58,13.14).

W stęp



Sabat jest znakiem  naszego szczególnego kontaktu z Bogiem i 
Jego wybawionym ludem. Święcenie tego dnia objawia naszą 
wierność względem  Boga i jest znakiem Jego przymierza z 
nami. J est to  czas dla zjednoczenia się z Bogiem i czynienia  
dobrze.
□  Jest to znak naszego szczególnego kontaktu z Bogiem (2 Mojż. 

31,13-17).
□  Święcenie soboty wyraża wierność względem Boga (Ezech.

20 , 12 . 20 ) .

□  Jest to czas dla zdobycia wiedzy i radości w Bogu (Izaj. 58,13.14).
□  Jezus Chrystus, Pan sabatu, dal nam przykład czynienia dobrych 

uczynków w sabat (Mat. 12,1-12).
□  Sabat przypomina nam nasz duchowy odpoczynek w Jezusie 

(Hebr. 4,1-11).
□  Przywrócenie prawdy o sabacie jest częścią poselstwa kościoła na 

dni ostateczne (2 Mojż. 20,11; Obj. 14,7).
Osobiste zastosowanie
Jeżeli chrześcijanie żyją każdego dnia dla Pana, co szczególnego jest 
w sabacie?
Dlaczego Jezus chodził do synagogi w każdy sabat?

Sabat jest darem czasu, który Bóg mi dal, a który mogę z radością 
zwrócić Jemu przez nabożeństwo i czynienie dobrych uczynków w 
tym dniu.

Poświęcenie
Wierzę, że siódmy dzień, sabat został dany przez Boga dla całej 
ludzkości. Pragnę naśladować Jezusa przez święcenie dnia sobotniego 
i czynienia uczynków miłosierdzia w tym dniu (...)



20. Szafarstwo

Jesteśmy szafarzami dóbr Boga. On nas obdarzył czasem i możliwościami, 
uzdolnieniami i dobrami materialnymi, błogosławieństwami ziemi i jej 
zasobów. Jesteśmy wobec Niego odpowiedzialni za właściwe używanie tego 
wszystkiego. Boże prawo własności uznajemy poprzez wierną Jemu i 
bliźnim służbę oraz poprzez oddawanie dziesięcin i darów dla zwiastowania 
Jego ewangelii, jak również wsparcia i rozwoju Jego kościoła. Szafarstwo 
jest przywilejem danym nam przez Boga, abyśmy wzrastali w miłości i 
zwycięstwie nad egoizmem i chciwością. Szafarz cieszy się z błogosławieństw, 
które otrzymują inni dzięki jego wierności.

W dzisiejszej terminologii szafarz mógłby być nazwany zarządcą. 
Szafarz jest osobą, która troszczy się o czyjąś własność. Jesteśm y  
Bożymi szafarzami, ponieważ On powierzył nam opiekę nad 
tym  światem.
□  Szafarz nie jest właścicielem tego, nad czym sprawuje pieczę, 

dopóki żyje jego pan (1 Mojż. 15,2).
□  Bóg polecił nam troskę nad swoim stworzeniem (lMojż. 1,26-28; 

2,15).
□  Rzeczy, które nazywamy własnością, aktualnie należą do Boga (1 

Kron. 29,1-4).
□  Nawet moje własne ciało i duch należą do Boga, ponieważ Jezus 

dokonał mojego zbawienia swoją krwią (1 Kor. 6,19.20; 1 Piotra 
1,18.19).

Prawdziwe szafarstwo obejmuje poświęcenie każdego aspektu  
naszego życia dla Boga. Jesteśm y odpowiedzialni za troszczenie  
się o własność Pana i oddanie Jego części dla Niego w postaci 
dziesięciny (10% dochodów); za dawanie darów proporcjonalnych 
do Bożego błogosławieństwa; za rozgłaszanie ewangelii i dzielenie 
się z tym i, którzy są w potrzebie.
□  Powinniśmy ofiarować samych siebie Bogu, tak jak Chrystus 

ofiarował swoje życie dla nas (Efez. 5,2; Rzym. 12,2).
□  Bóg nie potrzebuje naszych darów, ale ofiaruje nam przywilej 

dzielenia się i uczenia się zaufania Jego trosce o nas (Ps. 50,12
15).

□  Musimy właściwie troszczyć się o własność Pana (Mat. 24,45
51).

□  Jesteśmy odpowiedzialni za troszczenie się o dom Pana (Ag. 1,3
11).

W stęp



□  Nie oddawanie dziesięciny i darówjest równoznaczne z okradaniem 
naszego Pana (Mai. 3,8-12).

□  Powinniśmy wspierać rozgłaszanie ewangelii (1 Kor. 9,9-14).
□  Powinniśmy chętnie dzielić się z potrzebującymi tym, czym Bóg 

nas obdarzył (2 Kor. 8,1-15; Rzym. 15,26.27).
□  Powinniśmy dawać chętnie i bez przymuszenia (2 Kor. 9,6.7).
□  Celem prawdziwego szafarstwa jest to, abyśmy stali się bardziej 

podobni do Boga, którego naturą jest dawanie (Jan 3,16).
Osobiste zastosowanie
Jaka jest różnica pomiędzy szafarzem a właścicielem?

Jaki jest najlepszy sposób zwyciężenia samolubstwa?
Zrozumienie prawdy, że jestem Bożym szafarzem, pomaga mi 
uświadomić sobie, j ak ważnyjestem we wszechświecie. To powoduje, 
że pragnę właściwie troszczyć się o wszystko co Bóg mi powierzył. 
Jego wielkie dary sprawiają, że pragnę stać się podobnym do Niego 
w dzieleniu się z innymi tym, co otrzymałem.

Poświęcenie
Wierzę, że Bóg jest właścicielem wszystkiego w tym świecie, i że On 
uczynił mnie zarządcą (szafarzem) talentów, czasu i środków 
materialnych. Pragnę być wiernym zarządcą i w dawaniu być 
podobnym do Niego. Będę wiernie oddawał Bogu dziesięciny i ofiary, 
które polecił mojej trosce, i uczynię wszystko, aby przyczynić się do 
rozgłaszania ewangelii (...)



21. Postępowanie chrześcijanina

Wstęp
Zostaliśmy powołani, aby stać się ludem pobożnym, myślącym, czującym, 
działającym zgodnie z zasadami nieba. Aby więc Duch Boży mógł w nas 
odtworzyć charakter naszego Pana, winniśmy poświęcić swe życie tym tylko 
sprawom, które wprowadzają w nasze życie chrześcijańską czystość, zdrowie 
i radość. Oznacza to, że nasze przyjemności i rozrywki powinny wyrażać 
najwyższy poziom chrześcijańskiego smaku i piękna. Uwzględniając różnice 
kulturowe powinniśmy przecież dbać o to, aby nasz ubiór odznaczał się 
prostotą, skromnością i czystością, był odpowiedni dla tych, których 
prawdziwe piękno nie leży w wystrój u zewnętrznym, lecz w niezniszczalnym 
klejnocie łagodnego i cichego ducha. Oznacza to także, iż ponieważ nasze 
ciała są świątyniami Ducha Świętego, powinniśmy rozumnie o nie dbać, 
dostarczając ciału odpowiedniego ruchu i odpoczynku. Mamy również 
stosować możliwie najzdrowszą dietę i wstrzymywać się od pokarmów 
określonych w Piśmie Świętym jako nieczyste. Ponieważ napoje alkoholowe, 
tytoń, narkotyki i niewłaściwe stosowanie środków leczniczych, jest szkodliwe 
dla naszego ciała, mamy się od nich wstrzymywać. Powinniśmy w zamian 
włączyć się w to wszystko, co prowadzi nasze myśli i ciało do posłuszeństwa 
Chrystusowi, który pragnie, aby nasze życie było pełnowartościowe, 
szczęśliwe i dobre.

Nasze zachowanie w tym  św iecie jako chrześcijan powinno być 
wzrorowane na Chrystusie.
□  Nasze postępowanie powinno dostarczać dowodu, że żyjemy dla 

Boga, a nie dla świata (Rzym. 12,1.2; 2 Kor. 7,1).
□  Jesteśmy Bożymi ambasadorami dla świata (2 Kor. 5,20).
□  Nasze życie powinno być podobne do życia Chrysusowego 

(1 Jana 2,6).
□  Odrzucenie świeckich rzeczy i oddanie się Panu wytworzy dobre 

owoce w naszym życiu (Efez. 5,1-21).
□  Rozrywka i rzeczy, o którzych myślimy, powinny być czyste i 

podnoszące na duchu (Filip. 4,8; 2 Kor. 6,14-18; 10,5).
□  Powinniśmy kontrolować nasze myśli, jak również szukać tego, 

co niebieskie, a nie ziemskie (Kol. 3,1.2; Mat. 6,31-33).
□  Powinniśmy ubierać się skromnie i w niewyszukanym stylu, 

unikając wystawności i biżuterii (1 Piotra 3,1-4; 1 Tym. 2,9.10).



Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, dlatego powinniśmy 
troszczyć się o nie w taki sposób, aby uwielbić Boga i polepszać 
zdrowie. Powinniśm y spożyać umiarkowanie to, co jest dobre i 
odrzucić w szystko, co jest szkodliwe.
□  Wszystko, co czynimy, powinno uwielbiać Boga (1 Kor. 10,31).
□  Powinniśmy troszczyć się o nasze ciała jako Bożą świątynię przez 

jedzenie i picie tylko zdrowych pokarmów i uczestniczenie w 
zdrowej aktywności. Alkohol, nikotyna, kofeina, narkotyki czy 
inne szkodliwe środki chemiczne nie mają miejsca w życiu 
chrześcijanina (1 Kor. 6,19.20).

□  Chrześcijan obowiązuje samokontrola (1 Kor. 9,24-27).
□  Aby spełnić Bożą wolę odnośnie naszego zdrowia, konieczna jest 

odpowiednia gimnastyka, odpoczynek i właściwea dieta (3 Jana 
2 ) .

□  Bóg nigdy nie zamierzał dać człowiekowi zwierząt nieczystych do 
jedzenia (3 Mojż. 11,1-47).

Pism o Św ięte wiele razy przedstawia zasadę, że Bóg powinien 
być pierwszym w naszym  życiu. Rozważ następujące pytania, 
przemyśl podane tek sty  i przedstaw swoje wnioski, jak Bóg 
pragnie, abyś żył.
□  Jaki rodzaj postępowania spowoduje Duch Święty w 

chrześcijańskim życiu? (Gal. 5,22.23).
□  Jaki powinien być nasz stosunek do otaczającego nas świata, 

jeśli będziemy świadomi faktu, że jesteśmy chrześcijanami? (Kol. 
3,1.2; Mat. 6,19-21).

□  Jak powinniśmy traktować innych? (Rzym. 12,14-21; 1 Tesal. 
5,15).

□  Jak powinienem odnosić się do ludzi, którzy zgrzeszyli przeciwko 
mnie? (Kol. 3,13; Mat. 18,15-17).

□  Jak powinienem traktować moich nieprzyjciół? (Mat. 5,44; 
Rzym. 12,20).

□  Czy powinienem oglądać sprośne ilustracje lub programy 
telewizyjne o tej treści, czytać tego rozdaju literaturę oraz słuchać 
muzyki o dwuznacznej treści? (Rzym. 13,14; 1 Piotra 2,11).

□  Czy mogę prosić Jezusa o błogosławieństwo w takich czynnościach 
jak gra hazardowa, chodzenie do teatru czy taniec? (1 Jana 2,15
17).

□  Czy chrześcijanin powinien pozwalać swoim myślom zagłębiać 
się w brutalnych sportowych wydarzeniach lub niemoralnych 
programach telewizyjnych? (Filip. 4,8).



□  Czy chrześcijanin powinien regularnie uczęszczać do kościoła? 
(Hebr. 10,24.25).

□  Czy chrześcijanin może czcić idoli? (2 Mojż. 20,4-6; 1 Jana 5,21).
□  Czy chrześcijanin może opowiadać „brudne” dowcipy? (Efez. 

4,29; 5,4).

Zwróć uwagę na n astęp u jące  ce ch y  ch rześc ija ń sk ieg o  
postępowania w świecie.
□  Miłość (Jan 13,34.35).
□  Modlitwa (1 Tym. 2,1.2; Efez. 6,18).
□  Chrześcijańskie świadectwo (1 Piotra 3,15; Obj. 12,17).
□  Uczciwość (Efez. 4,28; Kol. 3,9).
□  Gościnność (1 Piotra 4,9.10; Hebr. 13,2).
□  Pokora, uniżenie (Efez. 4,1.2).
□  Entuzjazm i pracowitość (Kol. 3,23).
□  Pokój (Mat. 5.9; Rzym. 12,17-19).
□  Przykładne zachowanie (Filip. 2,14.15).
□  Skromność w ubiorze i postępowaniu (1 Tym. 2,9; Filip. 2,3).
□  Szacunek dla autorytetów (Hebr. 13,17; Tytus 3,1).
□  Wdzięczność (1 Tesal. 5,18; Hebr. 13,15).

Następujące teksty wymieniają główne zasady chrześcijańskiego 
zachowania.
□  Rzymian 13,13.

□  Kolosan 3,12-17.

□  2 Tymoteusza 2,19-22.

□  1 Piotra 3,8-11.
□  2 Piotra 1,5-7.

W łaściwe postępow anie chrześcijańsk ie n ie  ma na celu  
zapracowania sobie na przychylność Bożą. Bóg daje nam m oc do 
życia w taki sposób, aby świadczyć o Jego dobroci.
□  Bóg realizuje swoją wolę w poddanym życiu chrześcijanina (Filip. 

2,13).
□  On może ustrzec nas od grzechu (Mat. 6,13; 2 Tesal. 3,3).
□  On może ustrzec nas od upadku (Judy 24).



Osobiste zastosowanie
W jaki sposób studiowanie Pisma Świętego i modlitwa pomogą mi 
być ambasadorem Bożym w świcie?

Jaki związek istnieje pomiędzy utrzymaniem dobrego zdrowia a 
reprezentowaniem Boga w tym świecie?

Poświęcenie
Wierzę, że Bóg pragnie, abym miał dobre zdrowie, i abym właściwie 
reprezentował Go w tym świecie. Będę dokładnie kontrolował moją 
duchową, umysłową i fizyczną dietę, aby zapewnić sobie najlepsze 
zdrowie. Będę szukał Jego łaski, by doprowadzić swoje życie do 
harmonii z życiem Chrystusa (...)



22. Małżeństwo i rodzina

Wstęp
Małżeństwo zostało przez Boga ustanowione w Edenie 1 potwierdzone przez 
Jezusa jako związek całego życia między mężczyzną i kobietą w partnerstwie 
i miłości. Dla chrześcijanina związek małżeński to połączenie się zarówno 
z Bogiem, jak i ze współmałżonkiem, toteż powinni się łączyć tylko tacy 
partnerzy, którzy dzielą wspólnotę wiary. Wzajemna miłość, godność i 
odpowiedzialność tworzą jakość tego związku, który przecież ma również 
odzwierciedlać miłość, świętość, bliskość i trwałość więzów, jakie łączą 
Chrystusa z Jego kościołem. Co się tyczy rozwodu, to Jezus pouczył, że 
strona, która rozwodzi się ze współmałżonkiem - zwyjątkiemwszeteczeństwa 
- i wstępuje ponownie w związek małżeński, popełnia cudzołóstwo. Chociaż, 
niektóre związki rodzinne dalekie są od idealnych, to jednak małżonkowie, 
którzy złączeni są z sobą w Chrystusie, mogą osiągnąć jedność miłości 
dzięki prowadzeniu przez Ducha Świętego i pomocy kościoła. Bóg błogosławi 
rodzinie i pragnie, aby jej członkowie nawzajem sobie pomagali, aż do 
osiągnięcia całkowitej dojrzałości. Rodzice powinni wychowywać swoje 
dzieci w miłości i posłuszeństwie dla Pana. Własnym przykładem i słowem 
powinni uczyć je, że Chrystus jest miłosiernym, ale wymagającym 
wychowawcą, że jest zawsze łagodny i opiekuńczy i pragnie, aby stały się 
członkami Jego ciała, a więc Bożą rodziną. Zacieśnienie więzów rodzinnych 
jest jedną z zasadniczych cech końcowego poselstwa ewangelicznego.

Bóg u stan ow ił m ałżeństw o a J ezu s  obdarzył je  sw oim  
błogosławieństwem. Związek m ęża i żony wskazuje na m iłość 
Chrystusa do Jego kościoła. Nie było zamiarem Boga, aby 
związek ten został złamany przez rozwód.
□  Bóg uczynił małżeństwo w Edenie (1 Mojż. 2,18-25).
□  Jezus obdarzył małżeństwo swoim błogosławieństwem i 

potwierdził jego trwałość (Jan 2,1-11; Mat. 19,3-9).
□  Rozwód i ponowne małżeństwo jest dozwolone tylko w przypadku 

wszeteczeństwa (Mat. 5,31.32).
□  W planowaniu małżeństwa powinniśmy uwzględnić fakt, aby 

osoba, którą pragniemy poślubić, posiadała te same przekonania 
religijne (2 Kor. 6,14).
Teksty do dalszego studium: (Marek 10,11.12; Łuk, 16,18; 1 
Kor. 7,10.11.39). '



Osobiste zastosowanie
Dlaczego Jezus pragnie powrócić?

Jaki powinien być nasz stosunek do tych współczesnych nauczycieli, 
którzy uważają się za Chrystusa?

Co oznacza czuwać i być gotowym?

Ponieważ wierzę w Jezusa i trwam w Nim codziennie, mogę oczekiwać 
Jego powrotu tak jak powrotu długo oczekiwanego przyjaciela.

Perspektywa spędzenia wieczności z Nim napełnia mnie 
entuzjastycznym oczekiwaniem.

Poświęcenie
Drugie przyjście Chrystusa jest moją błogosławioną nadzieją. Będę 
żył każdego dnia w oczekiwaniu Jego powrotu (...)



25. Śmierć i zmartwychwstanie

Wstęp
Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz Bóg, który jedynie jest nieśmiertelny, 
zapewnia życie wieczne swoim odkupionym. Aż do tego dnia śmierć jest dla 
ludzi stanem nieświadomości. Gdy Chrystus, który jest naszym życiem, 
pojawi się, sprawiedliwi zmartwychwzbudzeni i sprawiedliwi żyjący zostaną 
uwielbieni oraz wzięci do nieba, aby tam spotkać swego Pana. Drugie 
zmartwychwstanie - niesprawiedliwych - będzie miało miejsce tysiąc lat 
później.

Człowiek jest istotą  śm iertelną. W szyscy m usielibyśm y ponieść  
wieczną śmierć, gdyby Bóg nie udzielił przebaczenia grzechów  
i życia wiecznego tym, którzy szukają społeczności z Chrystusem  
i trwają w Nim.
□  Tylko Bóg jest nieśmiertelny (1 Tym. 6,15.16).
□  Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym jest życie wieczne 

(Rzymian 6,23).
□  W oddzieleniu od Chrystusa wszyscy ludzie musieliby umrzeć 

(Jan 15,6).

W szyscy, którzy umierają na tej ziem i, wchodzą w stan  
nieświadom ości, który Pismo Święte nazywa snem . Spawiedliwi 
umarli zmartwychwstaną przy drugim przyjściu Chrystusa. 
Zmartwychwstali razem ze sprawiedliwymi żyjącym i połączą 
się z Chrystusem w obłokach. Niesprawiedliwi umarli zmar
twychwstaną po tysiącleciu.
□  Śmierć, której doświadczamy na ziemi, jest czasowym snem 

(Kazn. Sal. 9,5.6; Psalm 146,3.4; Jan 11,11-14; Obj. 14,13).
□  Ponieważ umarli śpią, nie mogą powrócić, aby kontaktować się 

z nami. Bóg ostrzega nas przed czynieniem wysiłków w celu 
skontaktowania się z umarłymi (3 Mojż. 20,6,27; 5 Mojż. 18,9
12).

□  Próby kontaktowania się ze zmarłymi mogą prowadzić do 
zwiedzenia przez złe duchy (Efez. 6,12; Obj. 16,14).

□  Sprawiedliwi umarli zmartwychwstaną przy drugim przyjściu 
Jezusa (1 Kor. 15,51-54; Kol. 3,4).

□  Sprawiedliwi żyjący również połączą się wtedy z Chrystusem 
(1 Tesal. 4,13-17).

□  Niesprawiedliwi powstaną do życia w oddzielnym zmartwych
wstaniu (Jan 5,28.29).



□  Pomiędzy tymi dwoma głównymi zmartwychstaniami upłynie 
tysiąc lat (Obj. 20,1-10).

Osobiste zastosowanie
Dlaczego grzech powoduje śmierć?

Dlaczego są dwa zmartwychwstania?
Dlaczego umarli śpią snem śmierci zamiast natychmiast iść do 
nieba lub pieklą?

Nie muszę obawiać się śmierci, jeżeli trwam w Chrystusie. Wierzę, 
że On powróci znowu, aby wzbudzić mnie do wiecznego życia.

Poświęcenie.
Wierzę, że śmierć jest snem nieświadomości, z którego Jezus 
wzbudzi tych wszystkich, który zaufali Mu w tym życiu. Pragnę 
połączyć się z Jezusem w obłokach, gdy przyjdzie (...)



26. Millenium i koniec grzechu

Wstęp
Millenium, to tysiącletnie królowanie Chrystusa z Jego świętymi w niebie, 
w czasie pomiędzy pierwszym a drugim zmartwychwstaniem. Wówczas, gdy 
grzeszni umarli będą sądzeni, ziemia będzie opustoszała, bez żyjących 
mieszkańców; zajmowana będzie jedynie przez szatana i jego aniołów. Przy 
końcu tego okresu Chrystus wraz ze swoimi świętymi i Miastem Świętym 
zstąpi z nieba na ziemię. Wtedy też zostaną zmartwychwzbudzeni 
niesprawiedliwi umarli i wspólnie z szatanem i jego aniołami otoczą miasto, 
lecz wówczas ogień Boży pochłonie ich i oczyści ziemię. W ten sposób 
wszechświat na zawsze uwolniony zostanie od grzechu i grzeszników.

1000  la t rozpoczyna s ię  ogólnym  zm artw ychw stan iem  
sprawiedliwych i zakończy się ogólnym zmartwychwstaniem  
niesprawiedliwych. Podczas 1000 lat sprawiedliwi będą żyć i 
królować w niebie z Chrystusem uczestnicząc w sądzie nad 
niesprawiedliwymi umarłymi. Tylko szatan i jego aniołowie 
będą żyć na ziem i podczas millenium.
□  Millenium jest okresem 1000 lat, kiedy sprawiedliwi będą 

królować z Chrystusem w niebie (Obj. 20,4).
□  Sądzenie niesprawiedliwych umarłych będzie częścią dzieła 

królowania z Chrystusem (Obj. 20,6; 1 Kor. 6,2.3).
□  Millenium jest okresem pomiędzy dwoma zmartwychstaniami 

(Obj. 20,4-6).
□  Podczas tysiąca lat szatan będzie związany (Obj. 20,1-3.7).
□  Ziemia będzie zniszczona (Obj. 20,1; Jer. 4,23-26 (porównaj 

1 Mojż. 1-2); Obj. 6.14-17; 16,17-21).

Po millenium  Chrystus i sprawiedliwi w „Świętym M ieście” 
powrócą na ziem ię. Niesprawiedliwi zmartwychwstaną w tym  
czasie i szatan poprowadzi ich na „Święte M iasto”. Wtedy 
grzech i grzesznicy będą ostatecznie zniszczeni.
□  Chrystus i sprawiedliwi zstąpią z nieba, ze „Świętym Miastem” 

(Obj. 21,1-5).
□  Niesprawiedliwi zostaną zmartwychwzbudzeni (Obj. 20,5).
□  Oni połączą się z szatanem w wojnie przeciwko „Świętemu 

Miastu" (Obj. 20,7-10).
□  Armia szatana będzie pobita (Obj. 20,9).
□  Wtedy nastąpi wykonawcza faza sądu (Obj. 20,10-15).



□  Ziemia będzie oczyszczona ogniem ze wszystkich następstw 
grzechu. Ogień natychmiast zniknie, kiedy dokona swego 
oczyszczającego dzieła (2 Piotra 3,10-13; Mai. 3,19).

O Szatan i grzech będą zniszczeni (Ezech. 28,18.19).

Osobiste zastosowanie
Dlaczego Bóg pragnie, aby sprawiedliwi mieli udział w sądzeniu 
niesprawiedliwych?

Dlaczego szatan musi być całkowicie zniszczony?

Jak sądzisz, czy ktokolwiek i kiedykolwiek wystąpi ponownie 
przeciwko autorytetowi Bożemu, po zapoznaniu się z następstwami 
grzechu na tej ziemi?
Cieszę się, że Bóg przygotował okres millenium dla mnie, aby 
spędzić go ze mną w niebie rozważając przypadki tych, którzy nie 
mogą być zbawieni. To wzmocni moje zaufanie do Boga.

Poświęcenie
Planuję spędzić millenium w niebie z Chrystusem (...)



27. Nowa ziem ia

Wstęp
Na nowej ziemi, „w której sprawiedliwość mieszka”, Bóg da wieczny dom 
odkupionym, a otoczenie uczyni doskonałym dla wiecznego życia, miłości, 
szczęścia i nauki w Jego obecności. Tutaj bowiem sam Bóg zamieszka ze 
swym ludem, a ból i śmierć przeminą. Wielki bój zostanie zakończony i 
grzechu więcej nie będzie. Cała przyroda ożywiona i nieożywiona przyzna, 
że Bóg jest miłością; On też królować będzie na wieki. Amen.

Bóg planuje cudowny dom dla swoich dzieci, właśnie tutaj na 
ziem i. Nie będzie tam niesprawiedliwości, problemów czy  
niespełnionych potrzeb, ponieważ sam Bóg zaspokoi w szystkie  
potrzeby.
□  Jezus obecnie przygotowuje dom dla nas (Jan 14,3).
□  Wspaniałość tego, co Bóg przygotował, jest poza możliwością 

obecnego wyobrażenia (1 Kor. 2,9).
□  Święte Miasto, które On przygotował, zstąpi z nieba, przy 

zakończeniu millenium, i będzie stolicą nowej ziemi (Obj. 21,2
3, 10-27).

□  Będą tam tylko sprawiedliwi (2 Piotra 3,13).
□  Nie będzie tam problemów (Izaj. 35,65, 17-25).
□  Nie będzie śmierci, smutku ani bólu (Obj. 21,1-3).
□  Będzie tam sam Bóg (Obj. 21,1-3).
O Wszystko, czego potrzebujemy, będzie zapewnione, lecz 

równocześnie będziemy pracować, uczestniczyć w nabożeństwie, 
uczyć się, wzrastać i realizować swoje zamierzenia (Obj. 22,1-5; 
Izaj. 65,21.22).

Ta idealna sytuacja z Bożym panowaniem i zabezpieczeniem  
wszystkiego dla nas będzie trwała wiecznie.
□  Boże królestwo j est wieczne (Obj. 11,15).
□  Sprawiedliwi odziedziczą to królestwo i będą panować z 

Chrystusem (Mat. 5,5; 25,34; Obj. 3,21; Daniel 7,27).
□  Sam Bóg będzie z nami na tej ziemi (Obj. 22,1-4).
□  Cały wszechświat będzie cieszy! się ze zbawionymi (Obj. 19,6.7).



Osobiste zastosowanie
Dlaczego cały wszechświat będzie się cieszył, kiedy grzech zostanie 
wykorzeniony z ziemi?

Czy pragniesz żyć wiecznie z Bogiem? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli 
nie, to dlaczego?

Cieszę się, że Jezus przygotowuje dom dla mnie. Pragnę gorąco żyć 
z Nim. Nie chcę zawieść Jezusa i samego siebie, przez brak 
przygotowania do nowego życia, dla wieczności.

Poświęcenie
Poddaję obecnie swoje życie zupełnie pod kierownictwo Boże, abym 
mógł żyć z Bogiem wiecznie (...)




