
 

 Jezus — człowiek, jakim możesz być Ty 
(Jesus — A Man You Also Can Be) 

Wielka gra (The great Game)  

 

 

 

Stawka (Stake):1 Jak, dlaczego i po co Bóg stworzył człowie-

ka? (How, why and for what purpose God created a man?) 

Puchar — Główna Prawda (Cup — The Main Truth): Bóg 

stworzył człowieka na swój obraz z pierwiastków nieożywio-

nej materii, następnie ożywił go swoim tchnieniem po to, by 

człowiek — jako wolny — mógł dopełnić swego stworzenia w 

akcie wiary w Boga, w Jezusie Chrystusie; aby w swoich po-

rywach twórczych i rozkochany w Bogu, mógł żyć wiecznie z 

Nim w harmonii.2  

Ważne! Wyjątkowe w naszym podejściu do tematu jest to, że 

mówimy o stworzeniu człowieka w powiązaniu z możliwością 

dopełnienia tego stworzenia w Chrystusie. 

 

 

 

Wielka gra (The Great Game) 

Korzystamy z kilku ksiąg. Z informacjami 

wstępnymi dotyczącymi ksiąg nowotestamen-

towych można się zapoznać w Nowym Przy-

mierzu, informacje dotyczące Księgi Rodzaju 

zostały zamieszczone w PDF-ie tej Księgi.  

                                                   

1  Niedzielny Turniej jest trzecim z serii trzech rozważań o stworzeniu. 

Dział rozważań o człowieku nosi nazwę antropologii lub — jeśli dotyczy 

wyłącznie stworzenia — antropogonii. 

2  Jeśli Złota myśl jest dla Ciebie za krótka, możesz nauczyć się całego 

fragmentu 1Kor 15:45-49. Możesz też wybrać Tt 3:5. 

14 gru 2014  

MY: 

Chrześci-

jaństwo — 

stylem bycia 

ŚWIAT:  

Byt lokalny 

— wpływ 

globalny 

Chrystus: 

rdzeniem 

życia 

Złota myśl: Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak 

nośmy obraz niebieskiego (1Kor 15:49). 

 
 

Fragmenty główne: Rdz 1:26-28; 2:7, 15-16; 3:6; 5:3; 

1Kor 15:45-49; 2Kor 5:17; Rz 5:1 
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str. 2 Jesus Christ the Core of Our Life 

 

 Ważne zagrania (Important moves) 

Spostrzeżenie 1: Człowiek stworzony (Rdz 1). 

26Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz 

obraz, na nasze podobieństwo, i niech panuje nad rybami 

mórz, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą 

ziemią, i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. 27I 

stworzył Bóg człowieka3 na swój obraz, stworzył go na obraz 

Boga — stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
a
 28Potem błogo-

sławił im Bóg i powiedział im Bóg: Rozradzajcie się i rozmna-

żajcie się,
a
 i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie: 

panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios, i nad wszel-

kim zwierzęciem, które pełza po ziemi!  

7I ukształtował JHWH, Bóg, człowieka, proch z gleby,4 i 

tchnął w jego nozdrza dech życia5 — i człowiek stał się 

żywym tchnieniem. […] 15I wziął JHWH, Bóg, człowieka i 

sprawił, że spoczął [on] w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i 

aby go doglądał. 16I przykazał JHWH, Bóg, człowiekowi, mó-

wiąc: Z każdego drzewa tego ogrodu jedz do woli, 17ale z drzewa 

poznania dobrego i złego — nie będziesz z niego jadł,6 ponieważ 

w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz.  

Bóg jako wolny, twórczy, kochający i wieczny stworzył człowie-

ka na swój obraz i podobieństwo (Rdz 1:26-27) z pierwiastków 

nieożywionej materii, następnie ożywił go swoim tchnieniem po 

to, by człowiek — jako wolny — mógł dopełnić swego stworze-

nia w akcie wiary w Boga, tj. zaufania Słowu Bożemu.  

                                                   

3  człowieka, hbr. ָאָדם (’adam), określenie to staje się dalej imieniem wła-

snym (Rdz 2:20; 3:17, 21; 4:1; 5:1). 

4  gleby: hbr. ֲאָדָמה (’adamah) gra słów: człowiek — ziemia, adam — ada-

ma (ֲאָדָמה — ָאָדם), w rodzaju: ziemianin — ziemia. 

5  dech życia, hbr. ַמת ַחיִים  .zob. Jb 32:8; Prz 20:27 ,(niszmat chajjim) נִשְׁ

6  nie wolno ci z niego jeść, hbr. ּנּו  .Chodzi o stały zakaz .ֹלא תֹאַכל ִממֶּ

1 
27aRdz 5:1-2; Mt 19:4; Mk 

10:6 

28aRdz 9:1, 7; 17:20; 28:3; 

35:11; 48:4 

29aRdz 9:3 
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Jezus Chrystus sprawczą siłą życia str. 3 

Bóg stworzył człowieka, istotę z ciała duszy i ducha, aby w swo-

ich porywach twórczych i rozkochany w Bogu, mógł żyć wiecz-

nie w harmonii z Bogiem. Tymczasem… 

Spostrzeżenie 2: Człowiek skażony.  

4Wówczas wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie po-

mrzecie.7 […] 6Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo jest do-

bre na pokarm, że [rodzi] pragnienie dla oczu i że jest cenne 

to drzewo dla stania się rozumnym,
a
 wzięła z jego owocu i 

zjadła.
b
 Podała też swemu mężowi, który z nią był — i zjadł. 

3Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził [syna] na swoje po-

dobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set.8  

Człowiek dopełnił swego stworzenia w akcie wiary. Zaufał 

jednak nie temu przesłaniu, co trzeba. Akt jego wiary nie był 

jednak naprawialnym błędem, lecz dziedzicznym skażeniem natu-

ry. Człowiek stał się odwrotnie wolny, twórczy w złu, nienawist-

ny i nieufny i na wieki martwy.  Aż… 

Spostrzeżenie 3: Człowiek przetworzony (1Kor, zob. też 

2Kor 5:17 i Rz 5:1). 

45Jak też napisano: Pierwszy człowiek, Adam, powstał, 

by być duszą żyjącą,
a9 ostatni Adam — by być duchem 

ożywiającym.
b10 46Nie duchowe jednak jest pierwsze, 

lecz duszewne, potem duchowe. 47Pierwszy człowiek 

jest z ziemi,
a
 ziemski, drugi człowiek — z nieba.

b
 48Jaki ziemski, 

tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy.
a
 49I jak nosili-

śmy obraz ziemskiego [człowieka],
a
 tak też nośmy11 obraz nie-

bieskiego.  

                                                   

7  Podobna składnia Ps 49:8; Am 9:8 Lub: Nie jest pewne, czy pomrzecie. 

8  Set, hbr. ת  .czyli: dany ,(szet) שֵׁ

9  duszą żyjącą, gr. ψυχὴν ζῶσαν, hbr. ָּֽה ֶ֥פֶּש ַחָי נֶּ  .(Rdz 2:7) לְׁ

10  duchem ożywiającym, gr. εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν, hbr. ַחיֶּה רּוַח מְׁ  .לְׁ

11  nośmy, gr. φορεσωμεν (+ δη �46, tj. nośmy zaiste) �46… lub: będziemy 

nosili, gr. φορέσομεν B I 6. 630. 945v.l. 1881 sa. 

3 
6aPrz 1:7; 9:10; b2Kor 11:3; 

1Tm 2:14 

5 
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str. 4 Jesus Christ the Core of Our Life 

Jezus nazwany jest przez Pawła ostatnim Adamem (bo w Nim 

ma szansę skończyć się skażona ludzkość) i drugim człowiekiem 

(bo w Nim bierze początek druga ludzkość).  

Dzięki Chrystusowi człowiek skażony otrzymuje drugą możli-

wość dopełnienia swojego stworzenia w akcie wiary w Boga, w 

akcie zaufania Słowu, które stało się ciałem (J 1:1, 12-13). 

Otrzymuje on możliwość realizacji celu, dla którego został stwo-

rzony, tj. aby w swoich porywach twórczych i rozkochany w 

Bogu, mógł żyć wiecznie w harmonii z Bogiem — już tu na zie-

mi, od teraz. 

Decydująca chwila (Decisive Moment) 

SMS:12 W nawiązaniu do Spostrzeżenia 

3: Kiedy chcesz zakończyć swoje życie 

jako potomek Adama i w Chrystusie rozpo-

cząć swoje życie wieczne jako drugi, nowy 

człowiek? Rozpoczyna się to od uwierzenia, że Jezus jest tym 

Chrystusem, twoim osobistym Zbawcą.  

___________________________________________________ 

W nawiązaniu do słów: nośmy obraz niebieskiego: Od kiedy 

chciałbyś na przykład zacząć żyć w stylu Jezusa? 

___________________________________________________ 

Zadbaj o to, byś mógł powiedzieć, że: 

Wiem (I know): 

Jako człowiek w Chrystusie mogę realizować swoje podobieństwo do 

Boga, tzn. cieszyć się wolnością, żyć w sposób twórczy i przepojony 

miłością Boga i bliźniego. 

Umiem (I can):  

Wskazać kluczowe fragmenty uzasadniające to, co wiem. 

Potrafię (I am able): 

Przedstawić naukę o stworzeniu człowieka osobom trzecim. 

 

                                                   

12  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — 

Measurable — Searchable). 


