Poziom 1 Lekcja 4
RELACJA Z BOGIEM
Opracował Andrew Wommack
Najważniejszą cechą relacji jest zrozumienie osoby, z którą chce się mieć relację. Dokładnie
to samo tyczy się relacji z Bogiem. Powinieneś zrozumieć podstawy natury i charakteru Boga,
by móc mieć z Nim zdrową relację. Niezrozumienie Jego natury i charakteru jest powodem, dla
którego wielu ludzi ma złą relację z Bogiem. Dokładnie to możemy zaobserwować w Ogrodzie Eden,
gdy Adam i Ewa byli kuszeni przez węża. Wdali się w pokusę, całkowicie sprzeciwili się Bogu
i pogrążyli całą ludzkość w grzechu. Ich niezrozumienie natury Bożej było częścią pokuszenia.
Wielu ludziom znana jest historia z 1 Ks. Mojżeszowej 3: 1-5: A wąż był chytrzejszy niż wszystkie
dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie
ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce
z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego
jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie lecz
Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
Szatan subtelnie stwierdza, że Bóg nie jest dobrym Bogiem..., że próbuje coś ukryć przed Adamem
i Ewą..., że Bóg nie chce, by wykorzystali cały potencjał..., że nie chce, aby byli jak sam Bóg i z tego
powodu zabronił im jeść z Drzewa Poznania Dobra i Zła, by ich powstrzymać przed czymś lub nawet
ich skrzywdzić. W pewnym sensie Szatan zaprzeczył naturze Boga, gdy oczernił Go mówiąc, że Bóg
nie chce tego co najlepsze dla ludzi. To samo dzieje się dzisiaj. Szatan mówi: „Jeśli pójdziesz
za Bogiem, a nie poeksperymentujesz z tym wszystkim, co jest sprzeczne z Bożym Słowem, nigdy
nie poznasz, co to prawdziwe szczęście. Życie będzie śmiertelną nudą”.
Niestety, doświadczenie pokazuje, że narkotyki, alkohol, seks, bunt, zaspokajanie własnych
zachcianek, sukces w pracy i wiele innych rzeczy wcale nie satysfakcjonują. Gdy ludzie sobie
w końcu zdają z tego sprawę, ich życie najczęściej jest już zniszczone, wraz z ich rodzinami
i zdrowiem.
Prawda jest taka, że Bóg jest dobrym Bogiem i pragnie dla nas jedynie tego, co dobre. Szatan
jednak używa tego samego oszustwa, którego użył na Adamie i Ewie w Edenie, w zasadzie poddając
w wątpliwość dobroć Boga. Ludzie z niewielkim poznaniem Biblii mogli odnieść takie wrażenie,
dlatego że w Słowie Bożym są miejsca, gdzie Bóg traktuje ludzi surowo i okrutnie. W 5 Księdze
Mojżeszowej 15:32-36 pewien człowiek zbierający chrust w Dzień Sabatu, został ukamienowany
na śmierć za nieprzestrzeganie go! Brzmi to ostro, ale za taką karą krył się pewien cel, który jednak
nie jest oczywisty dla ludzi czytających Biblię okazjonalnie. Dokładne studiowanie pokazuje,
że Prawo Starego Testamentu zostało dane, aby popełnione przez nas grzechy pokazały ogrom
swojej grzeszności, zgodnie z tym, co mówi Paweł w Liście do Rzymian 7:13. Celem Prawa było,
aby ludzie zdali sobie sprawę jak śmiertelne były ich przewinienia i jak bardzo godziły w Boga.
Ludzie popełniają błąd, porównując się między sobą i oceniając swoje czyny miarą czynów innych
ludzi.
Jeśli ktoś zgrzeszył i nie był powalony śmiercią, ludzie doszli do wniosku, że grzech wcale nie jest
taką straszną rzeczą, przez co opuścili swoje standardy. Stracili właściwą perspektywę tego co złe
i tego co dobre. Bóg musiał sprowadzić ludzi do porządku, do właściwego standardu życia, aby
mogli się sprzeciwić diabłu i jego pokusom, aby rozpoznali, jaki może być efekt ich wyborów. Kiedy
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już to uczynił, Bóg musiał wyciągać konsekwencje z Prawa, które nadał.
Bóg nie nadał Starotestamentowych przykazań w celu pokazania: „Dopóki nie wykonacie tego
wszystkiego, nie mogę was przyjąć i kochać was”. To nie jest Jego natura, ani charakter. Raczej
chciał w ten sposób wyostrzyć nasze poczucie zła i dobra, by nam uświadomić, że potrzebujemy
Zbawcy. Problem w tym, że ludzie pomyśleli, iż Bóg żąda od nich doskonałości, by mógł ich
pokochać, co doprowadziło do tego, że uzależnili Jego miłość od swoich uczynków. Pomyśleli,
że dopóki nie będą się starali robić wszystkiego tak jak należy, dopóty nie będą przez Boga
zaakceptowani. To w ogóle nie jest przesłanie Biblii.
Boże serce chce pojednania z ludźmi, a nie osądzania ich, zaliczenia im grzechów i trzymania ich
przeciwko nim. Takie jest serce Boga dla ludzi, opisane w Biblii i takim jest ono dzisiaj dla ciebie.
Potrzebujesz zrozumieć jakie jest Jego Serce, że Bóg jest miłością (1 List Jana 4:8). On chce zabrać
twój grzech i wszystko, co mogłoby cię od Niego oddzielić. Dokonał tego przez Jezusa i dzisiaj Bóg
oferuje Ci relację z Nim, nie opartą na twoich uczynkach, ale na twojej wierze i akceptacji Jezusa,
który poniósł twoje grzechy. Bez względu na upadki w twoim życiu, już dziś możesz mieć relację
z Bogiem. Jedyne o co prosi, to byś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa.

Pytania
1. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:1. O co zapytał Szatan Ewę?
_______________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:3. Jakie słowo lub słowa dodała Ewa do tego, co Bóg
powiedział Adamowi?
_______________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:6. Gdy Szatan był już wstanie wlać zwątpienie w umysł Ewy
podając w wątpliwość Słowo Boże, co zrobiła Ewa dalej w tym wersie?
_______________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:9-10. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, czy Bóg nadal się z nimi
komunikował, chcąc utrzymać relację z nimi?
_______________________________________________________________________________
5. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:22-24. Dlaczego Bóg wyprowadził Adama i Ewę z Ogrodu?
_______________________________________________________________________________
6. Czy widzisz że to był raczej akt Bożego miłosierdzia, niż kara?
_______________________________________________________________________________
7. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. W jaki sposób uzyskujemy obfitość Bożej łaski i dar
sprawiedliwości?
A. kupujemy ją
B. zarabiamy na nią
C. otrzymujemy ją
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8. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Na co tak naprawdę zasługujemy, jeśli grzeszymy?
______________________________________________________________________________
9. Co nam Bóg daje w zamian przez łaskę?
______________________________________________________________________________
10. Przeczytaj List do Rzymian 10:3. Jeśli próbujemy postawić przed Bogiem naszą własną
sprawiedliwość, to co robimy nie tak?
_______________________________________________________________________________________

11. Przeczytaj 1 List Jana 1:9 i List do Rzymian 4:3. Co Bóg obiecał zrobić ze WSZYSTKIMI
naszymi grzechami i przewinieniami jeśli tylko uwierzymy?
______________________________________________________________________________
12. Co ci to mówi o charakterze Boga?
______________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
1 Księga Mojżeszowa 3:1 - A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan
Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam
jeść?
1 Księga Mojżeszowa 2:17 - Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz
z niego, na pewno umrzesz.
1 Księga Mojżeszowa 3:3 - Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie
wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
1 Księga Mojżeszowa 3:6 - A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia
i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała
też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.
1 Księga Mojżeszowa 3:9,10 - Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?
A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem
się.
1 Księga Mojżeszowa 3:22,24 - I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło.
Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem
żył na wieki! Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący,
aby strzegły drogi do drzewa życia.
List do Rzymian 5:17 - Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą
w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
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List do Rzymian 6:23 - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot
wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 10:3 - Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując
ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
1 List Jana 1:9 - Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam
grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
List do Rzymian 4:3 - Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało
za sprawiedliwość.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj 1 Mojżeszową 3:1. O co zapytał Szatan Ewę? „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie
ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?”.
1. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:3. Jakie słowo lub słowa dodała Ewa do tego, co Bóg
powiedział Adamowi? Nie powinni go nawet dotykać.
2. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:6. Gdy Szatan był już wstanie wlać zwątpienie w umysł Ewy
podając w wątpliwość Słowo Boże, co zrobiła Ewa dalej w tym wersie? Wzięła i zjadła
z Drzewa.
3. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:9-10. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, czy Bóg nadal się z nimi
komunikował chcąc utrzymać relację z nimi? Tak.
4. Przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową 3:22-24. Dlaczego Bóg wyprowadził Adama i Ewę z Ogrodu?
Aby nie zjedli z Drzewa Życia a później żyli wiecznie w stanie grzechu.
5. Czy widzisz że to był raczej akt Bożego miłosierdzia, niż kara? Tak.
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. W jaki sposób uzyskujemy obfitość Bożej łaski i dar
sprawiedliwości? Otrzymujemy ją.
7. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Na co tak naprawdę zasługujemy, jeśli grzeszymy? Na śmierć.
8. Co nam Bóg daje w zamian przez łaskę? Życie wieczne w Jezusie.
9. Przeczytaj List do Rzymian 10:3. Jeśli próbujemy postawić przed Bogiem naszą własną
sprawiedliwość, to co robimy nie tak? Nie poddajemy się Jezusowi, który jest naszą
sprawiedliwością.
10. Przeczytaj 1 List Jana 1:9 i List do Rzymian 4:3. Co Bóg obiecał zrobić ze WSZYSTKIMI
naszymi grzechami i przewinieniami jeśli tylko uwierzymy? Obiecał je usunąć, zapomnieć,
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przebaczyć.
11. Co ci to mówi o charakterze Boga? Bóg jest miłosierny i kochający.
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