Poziom 1 Lekcja 5
PRAWDZIWA NATURA BOGA
Opracował Andrew Wommack
Aby mieć dobrą relację z Panem, musimy poznać jego prawdziwą naturę i charakter. Czy Bóg jest
zły z powodu naszych grzechów, czy może jest miłosiernym Bogiem, który pragnie dać nam Swoje
życie i błogosławieństwo, niezależnie od naszych uczynków? Pismo Święte pokazuje nam
w zasadzie dwa sposoby patrzenia na Boga. Jednak niezależnie od nich, Bóg się nie zmienił ani nie
robi niczego inaczej. Był taki czas, kiedy według terminologii użytej w Biblii, Bóg „trzymał ludzkie
grzechy przeciwko nim”.
Możemy to porównać do wychowywania dzieci. Kiedy dzieci są małe, wytłumaczenie
im czegokolwiek słowną argumentacją jest prawie niemożliwe. Choćby próba wytłumaczenia
im, dlaczego powinny zachowywać się dobrze, albo dlaczego nie powinny być samolubne, zabierając
zabawki swojemu rodzeństwu. One potrzebują znać zasady, a kiedy je złamią, muszą być
zdyscyplinowane. Zasady powinny być na nich wymuszane, nawet jeśli nie wiedzą o Bogu i diable
lub o tym, że przez samolubstwo dają diabłu przystęp. One mogą nie rozumieć tych pojęć, ale
zrozumieją, gdy po powtórzonej złej czynności, zostaną ukarane.
W pewnym sensie tak właśnie postępował Bóg w Starym Testamencie. Kiedy narodzenie na nowo
nie było jeszcze możliwe, ludzie nie mieli wglądu i rozeznania w sprawy duchowe. W czasach
Nowego Testamentu jest to możliwe. Bóg nadał Prawo i egzekwował je karą, a nawet śmiercią,
by odciągnąć ludzi od grzechu. Ponieważ Szatan niszczył ludzkość grzechem, grzech musiał zostać
powstrzymany ograniczeniami, które były egzekwowane. Z tego powodu powstało wrażenie, że Bóg
nigdy nas nie kochał ze względu na nasze grzechy. Słowo Boże tego nie uczy. List do Rzymian 5:13:
Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Już
przed zakonem oznacza czas przed Mojżeszem, kiedy to Bóg podyktował Dziesięć Przykazań i resztę
praw, które były nadane narodowi żydowskiemu. Aż do tamtego czasu, grzech był na świecie, ale nie
był liczony (ang. zaliczony). Znaczenie słowa zaliczyć to inaczej wpisać na czyjeś konto. Tak jak
w sklepie, kiedy kupujesz i mówisz: „Wpisz to na moje konto”. Kiedy coś jest wpisane na twoje
konto, jest naliczana zapłata, którą jesteś winien uiścić. Jeśli zakupu ci nie policzono, to znaczy,
że nie mogą za towar żądać od ciebie zapłaty.
Ten werset mówi, że do czasu nadania Dziesięciorga Przykazań, grzech nie był trzymany
przeciwko ludziom. To niezwykłe stwierdzenie. Popatrz na 1 Księgę Mojżeszową rozdział 3 i 4.
Większość ludzi myśli, że gdy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu, ponieważ On jest święty
a ludzkość teraz była grzeszna, Bóg nie mógł mieć z nimi już więcej nic do czynienia. Myślą, że Bóg
wypędził człowieka z Ogrodu, ponieważ chciał go usunąć sprzed swojej obecności, ponieważ Święty
Bóg nie mógł mieć nic wspólnego z nie świętym człowiekiem. Uważają, że do momentu,
aż uprzątniesz swoje życie poprzez dobre zachowanie, Bóg nie będzie mógł mieć z tobą żadnej
relacji. Jest to sprzeczne z przesłaniem Jezusa. List do Rzymian 5:8 mówi, że Bóg okazał swoją
miłość dla ciebie i dla mnie, a kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł; więc
Nowy Testament naucza, że Bóg okazał swoją miłość do ciebie w momencie, kiedy byłeś jeszcze
w grzechu, a nie po tym, jak poprawiłeś swoje zachowanie. Jedną z wielkich prawd Ewangelii, która
zmieni twoje życie, jest zrozumienie, że Bóg cię kocha takim jakim jesteś. Kocha cię tak bardzo,
że jeśli przyjmiesz jego miłość, nie będziesz chciał zostać takim, jakim jesteś. Zmienisz się, ale twoja
zmiana będzie rezultatem Bożej miłości, a nie sposobem jej zdobycia.
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W 1 Księdze Mojżeszowej 4 możesz zobaczyć, że Bóg nadal spotykał się z ludźmi. On wciąż
rozmawiał z Adamem i Ewą, nawet po ich upadku. Rozmawiał z Kainem i Ablem, a gdy składali
Mu ofiarę, przemawiał do nich słyszalnym głosem. Po ich reakcji widać, że byli przyzwyczajeni
do słuchania Jego głosu i wcale się go nie bali. Gdy Kain zabił swego brata Abla i stał się pierwszym
mordercą na ziemi, Boży słyszalny głos wyszedł z nieba: Gdzie jest twój brat Abel?. Kain skłamał
Bogu, jak widać bez skrupułów. Tak może się dziać jedynie wtedy, gdy ktoś jest przyzwyczajony
do słuchania Bożego głosu do tego stopnia, że nie wzbudza to w nim najmniejszego strachu.
Wszystko wskazuje na to, że Bóg nadal miał relację z ludźmi i nie przerwał jej, a tak się w to dzisiaj
wierzy. Bóg nie zaliczał ludziom ich grzechów. Czy to oznacza, że je akceptował lub to, że nie były
one czymś niewłaściwym? Nie. To z tego właśnie powodu Bóg nadał Prawo. Bóg musiał nadać
Prawo, by wprowadzić odpowiedni standard dla ludzkości. Bóg musiał uzmysłowić ludziom, że jest
im potrzebny Zbawiciel i że ludzkość potrzebuje się ukorzyć i przyjąć przebaczenie jako dar.
Niestety, religia zmanipulowała i przekręciła te rzeczy, by nauczać, że Prawo zostało dane, abyś
mógł je przestrzegać i dzięki temu zasłużyć na Boże przebaczenie i akceptację. Nie! Zadaniem
Starotestamentowego Prawa było powiększenie twojego grzechu do takiego stopnia, abyś przestał
próbować ratować samego siebie i byś zawołał: „Boże! Jeśli to jest Twój standard świętości, nie
mogę tego osiągnąć! Przebacz mi, zmiłuj się nade mną!”. Ogólnie, naturą Boga od zawsze jest
miłość.

Pytania
1. Przeczytaj List do Rzymian 5:13. Co znaczy słowo zaliczać?
______________________________________________________________________________
2. Przeczytaj List do Rzymian 7:7. Dlaczego Prawo zostało nadane?
______________________________________________________________________________
3. Przeczytaj List do Galacjan 3:24. Według tego wersetu, jakie było zadanie Prawa?
______________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ewangelię Jana 8:1-11. Jak Jezus postąpił z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie?
______________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ewangelię Jana 3:34. Czy czyny i słowa Jezusa odzwierciedlały prawdziwą naturę
Boga?
______________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 List Jana 4:8. Według tego wersetu, czym jest prawdziwa natura Boga?
______________________________________________________________________________
7. Przeczytaj List do Rzymian 5:6. Boża miłość była nam okazana, kiedy byliśmy...?
______________________________________________________________________________
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:8. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze?
______________________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Rzymian 5:10. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze...?
______________________________________________________________________________
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10. Gdybyś poprosił Jezusa Chrystusa o przebaczenie i stanie się twoim Zbawicielem, i Panem;
wierząc w Jego ofiarę za twoje grzechy, czy Bóg okazałby ci swoją prawdziwą naturę łaski
i miłości?
______________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
List do Rzymian 5:13 - Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie
liczy, gdy zakonu nie ma.
List do Rzymian 7:7 - Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym
grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie
pożądaj!
List do Galacjan 3:24 - Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary
zostali usprawiedliwieni.
Ewangelia Jana 8: 1-11 - A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni,
a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego:
Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam
takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go.
A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł
do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się,
pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając
od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc
nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona
odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.
Ewangelia Jana 3:34 - Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela
Ducha bez miary.
1 List Jana 4:8 - Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
List do Rzymian 5:6 - Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł
za bezbożnych.
List do Rzymian 5:8 - Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
List do Rzymian 5:10 - Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez
śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.
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Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Rzymian 5:13. Co znaczy słowo zaliczać? Obciążyć czyjeś konto.
2. Przeczytaj List do Rzymian 7:7. Dlaczego Prawo zostało nadane? By uświadomić ludziom
grzech.
3. Przeczytaj List do Galacjan 3:24. Według tego wersetu, jakie było zadanie Prawa? By pokazać
ludziom, że potrzebują Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.
4. Przeczytaj Ewangelię Jana 8:1-11. Jak Jezus postąpił z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie?
Okazał jej łaskę i miłosierdzie.
5. Przeczytaj Ewangelię Jana 3:34. Czy czyny i słowa Jezusa odzwierciedlały prawdziwą naturę
Boga? Tak.
6. Przeczytaj 1 List Jana 4:8. Według tego wersetu, czym jest prawdziwa natura Boga? Miłością.
7. Przeczytaj List do Rzymian 5:6. Boża miłość była nam okazana, kiedy byliśmy...? Bezsilni,
beznadziejni, bezbożni.
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:8. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze...? Grzesznikami.
9. Przeczytaj List do Rzymian 5:10. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze...? Wrogami.
10. Gdybyś poprosił Jezusa Chrystusa o przebaczenie i stanie się twoim Zbawicielem, i Panem;
wierząc w Jego ofiarę za twoje grzechy, czy Bóg okazałby ci swoją prawdziwą naturę łaski
i miłości? Tak.
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