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Lekcja 4

EWANGELIA

Czytanie: Księga Izajasza 55

Dobra Nowina

Wszyscy cieszą się, gdy słyszą dobre wiadomości. A tym właśnie jest ewangelia. Słowo „Ewangelia”
znaczy „dobra nowina”.

Pierwsze cztery księgi  Nowego Testamentu nazywane są „Ewangeliami”  z powodu dobrej  nowiny,
którą zawierają. Jest to dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. Był on Synem Bożym i narodził się
z dziewicy Marii. 

To tylko część dobrej nowiny!

Jezus nie  tylko pokazał  nam cechy Boga oraz jak kochający i  pełen dobroci  jest  Bóg,  ale  także
pokazał wielką moc Boga w cudach, które czynił. Lecz najbardziej zdumiewające jest to, że Jezus
nigdy nie zgrzeszył. Ponieważ nie zgrzeszył, został wzbudzony z martwych. Jest jedyną osobą, która
została wzbudzona z martwych i pozostaje przy życiu. To dobra nowina nie tylko dla Pana Jezusa
Chrystusa,  ale  jest  to  także  dobra  nowina  dla  nas!  Przez  swą śmierć  i  zmartwychwstanie  Jezus
otworzył drogę dla nas, grzesznych ludzi, do uzyskania przebaczenia grzechów. Dał nam nadzieję
życia po śmierci. Dobra nowina jest więc taka, że nie musimy pozostawać w tym okropnym bałaganie,
w którym jesteśmy. Bóg zapewnił środki potrzebne do ucieczki od grzechu i śmierci.

Ale to nie wszystko!

Jezus Chrystus jest teraz w niebie, lecz wkrótce powróci na tę ziemię. Apokalipsa 1,7 zapowiada jego
powrót:

„Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go
opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen”.

Po powrocie na tę ziemię Jezus Chrystus założy Boże królestwo tu na ziemi. Świat będzie wówczas
zupełnie innym miejscem. Dowiadujemy się, że nie będzie już więcej:

1. wojny;
2. głodu;
3. smutku;

4. grzechu;
5. śmierci.

Z Jezusem Chrystusem jako wielkim władcą świata ustanowiona zostanie sprawiedliwość i będzie
pokój. Ziemia będzie rodzić obficie, więc nie będzie głodu:

„Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od
swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł” (Księga Izajasza 25,8).

Bóg oferuje nam miejsce w tym królestwie na ziemi. Jest to wspaniała oferta, którą On nam składa.
Oczywiście wiążą się z tym pewne warunki, i dlatego właśnie musimy czytać Słowo Boże, Biblię, aby
dowiedzieć się, co Bóg chce, abyśmy uczynili z naszym życiem teraz.

Ewangelia była znana ludziom w czasach Starego Testamentu

Czytamy,  że  Ewangelia  była  głoszona  Abrahamowi!  (List  do  Galatów  3,8).  Bóg  złożył  obietnice
Abrahamowi z powodu jego wiary i posłuszeństwa. Powiedział mu, że odziedziczy ziemię Izraela na
wieki. Abraham zestarzał się i umarł, nie posiadłszy ani kawałka ziemi, którą obiecał mu Bóg.

Wiemy jednak,  że Bóg dotrzymuje Swoich obietnic. Aby więc żyć w ziemi,  którą obiecał my Bóg,
Abraham  musi  zostać  wskrzeszony  z  martwych.  (Dowiadujemy  się,  że  Abraham  wierzył
w zmartwychwstanie – List do Hebrajczyków 11,19.) Tak więc obietnica życia po śmierci została także
złożona Abrahamowi.
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Ziemia, która została obiecana Abrahamowi będzie centrum przyszłego królestwa. Gdy powróci Pan
Jezus Chrystus, Abraham zostanie wzbudzony z martwych i będzie w Bożym królestwie na ziemi.
Abraham wiedział zatem o dobrej nowinie na temat królestwa i wyczekiwał go (List do Hebrajczyków
11,10).

Także król Dawid wyczekiwał czasu, gdy jego potomek będzie panował z Jerozolimy. Więcej o Bożych
obietnicach danych Abrahamowi i Dawidowi dowiesz się w późniejszych lekcjach.

Kiedy wróci Jezus Chrystus?

Nie znamy daty drugiego przyjścia Jezusa. Wiemy jednak, z tego, co dzieje się teraz na świecie, że
niewiele czasu upłynie, zanim powróci. Przez prawie 2000 lat Żydzi nie mieli własnego kraju. Teraz są
z powrotem w swoim pradawnym kraju, a w roku 1948 założone zostało państwo Izrael. Było to coś,
co musiało się wydarzyć przed powrotem Pana.

Dzisiaj  świat  jest  pełen  przemocy  i  przestępczości,  a  ludzie  robią,  co  im  się  podoba,  bez
pohamowania. Są wojny, jest głód i okropne choroby na całym świecie. Ludzie boją się przyszłości,
dokładnie tak jak, powiedział Jezus:

„Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi” (Ewangelia
Łukasza 21,26).

Dalej powiedział jeszcze, że gdy będą się działy wszystkie te rzeczy, jego powrót będzie bardzo bliski.
Dowiesz się więcej o tym w późniejszych lekcjach.

Jezus powróci, aby być Królem świata

Jezus powiedział Poncjuszowi Piłatowi, że urodził się, aby być Królem. Nad jego krzyżem napisano:
„Jezus z Nazaretu, Król Żydów”. Lecz nie będzie on tylko królem Żydów. Będzie królem nad całym
światem. Bóg mówił o tym tysiące lat temu. Powiedział:

„I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi” (Psalm 72,8).

Co się wydarzy, gdy Jezus Chrystus powróci na tę ziemię?

Wskrzesi  umarłych  i  osądzi  ich.  Tylko  ci,  którzy  są  prawi  wobec  Boga  otrzymają  życie  wieczne
i miejsce w owym Królestwie na ziemi. Będą potem pomagać Jezusowi rządzić światem. W tym czasie
Jerozolima będzie stolicą świata, a Jezus Chrystus będzie panował nad całą ziemią. Będzie to czas
wielkiej szczęśliwości. Jezus kazał uczniom modlić się za ten czas. Powiedział: Gdy będziecie się
modlić, mówcie:

„Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi […] albowiem twoje
jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków” (Ewangelia Mateusza 6,10-13 BW).

Po tysiącu lat  nie  będzie  już więcej  grzechu i  nie  będzie  już śmierci.  Bóg będzie  „wszystkim we
wszystkim " – dokładnie tak, jak zaplanował od początku.

Albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze (Księga
Habakuka 2,14).

Cudownym przesłaniem Ewangelii jest to, że my możemy być częścią tego Królestwa

Jak możemy otrzymać miejsce w przyszłym Królestwie Bożym na ziemi?

Musimy uznać, jak grzeszni są wszyscy ludzie i coś z tym zrobić. Przebywając w Atenach, apostoł
Paweł powiedział:

„…wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień,
w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył,  po
uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych” (Dzieje Apostolskie
17,30).

Bóg nakazuje wszystkim ludziom, by się nawrócili, czyli inaczej upamiętali. Nawrócić się to przestać
zadowalać samego siebie i starać się zadowalać Boga. Jesteśmy wszyscy grzeszni, więc wszyscy
musimy się nawrócić i zostać ochrzczeni w wodzie. Musimy starać się żyć tak jak Jezus powiedział, że
powinniśmy. Tym, którzy będą to czynić, Jezus Chrystus, gdy powróci, da życie wieczne.
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Na pewno zauważyłeś, że Ewangelia nie mówi o pójściu do nieba – to nie jest nauka biblijna. Mówi
o życiu wiecznym w Królestwie Bożym na ziemi.

Wersety do przeczytania

Księga Izajasza 45,18; Zachariasza 9,9; Ewangelia Mateusza 25,31-34; 1 List do Koryntian 15,28

Naucz się na pamięć

Księga Rodzaju 12,1-3

„Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci
ukażę.  Uczynię bowiem z ciebie  wielki  naród,  będę ci  błogosławił  i  twoje imię  rozsławię:
staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym,
którzy  tobie  będą  złorzeczyli,  i  ja  będę  złorzeczył.  Przez  ciebie  będą  otrzymywały
błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
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Podsumowanie

1. Cała Biblia jest o Ewangelii czyli o dobrej nowinie. Wierni ludzie w Starym 
i Nowym Testamencie rozumieli Ewangelię.

2. Aby zbawić ludzi, Jezus przeżył doskonałe życie i umarł dobrowolnie.
3. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a on nieco później wstąpił do nieba.
4. Pan Jezus powróci, aby założyć Boże królestwo tu na ziemi.
5. Wskrzesi umarłych i osądzi ich. Ci, którzy zostaną zaakceptowani, otrzymają 

życie wieczne w jego królestwie na ziemi.
6. Jeżeli wierzymy w Ewangelię, to powinniśmy starać się naśladować przykład 

Jezusa.


