LEKCJA 2.3
ZASADY BOŻEGO KRÓLESTWA
OJCIEC I JEGO KRÓLESTWO

Bóg jest Ojcem, a Jezus przyszedł na ziemię, by objawić Ojca ludziom. Boże
ojcostwo jest ilustracją tego, jak Bóg kocha, dba i daje nam przestrzeń do
rozwoju. Jak każdy dobry ojciec, Bóg opiekuje się nami, daje nam dziedzictwo i
zasoby do budowania przyszłości. Bóg nie jest odległy i zdystansowany jak w
innych religiach. Bóg jest "z nami", jak mówi jedno z imion Jezusa, Emmanuel.
PRZECZYTAJ: J 1,12; J 11,52; J 3,1-10
Kto jest dzieckiem Bożym? Kto może się nazywać dzieckiem Boga?

Każdy człowiek jest Bożym stworzeniem (Kol 1,16) a Bóg kocha cały świat (J
3,16), lecz tylko ci, którzy narodzeni są na nowo, są dziećmi Bożymi.
Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 2,3 mówi, że zanim zostaliśmy zbawieni
„byliśmy z natury dziećmi gniewu”, a w Liście do Rzymian 9,8 mówi, że „nie
dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo”.
Nie rodzimy się jako dzieci Boże, ale jesteśmy poczęci w grzechu (rodzimy się z
grzeszną naturą), oddzieleni od Boga i wraz z diabłem jesteśmy wrogami Bożymi
(Jk 4,4; 1J 3,8).
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W ewangelii Jana 8,44 Jezus mówi do faryzeuszy „ojcem waszym jest diabeł i
chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego”. Ci którzy nie są
zbawieni, nie są dziećmi Bożymi, co jest także wspomniane w 1 Liście Jana 3,10
„Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje
sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego”.
Stajemy się dziećmi Bożymi, gdy Bóg nas duchowo odradza, włączając nas do
rodziny Bożej przez relację z Jezusem Chrystusem (Ga 4,5-6; Ef 1,5). Ci, którzy są
zbawieni (nowo narodzeni) są dziećmi „Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa”
(Ga 3,26), ponieważ Bóg „przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania woli swojej” (Ef 1,5).
PRZECZYTAJ: Rz 8,14-16
Jak te słowa opisują relacje Boga względem nas? Jaka jest ich zażyłość oraz nasza
pozycja w Bożej rodzinie?
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Pozwól, że sparafrazuję:
Wszyscy, których napełnia Duch Święty, są synami i córkami Boga. Nie
otrzymaliśmy ducha religijnego obowiązku, który prowadzi nas z powrotem do
strachu i przekonania, że jesteśmy nieustannie niedostatecznie dobrzy. Za to
otrzymaliśmy ducha pełnej akceptacji, który nas przygarnia do Bożej rodziny. I
nigdy nie będziemy czuć się sierotami, bo gdy On jest w nas, nasz duch
przyłącza się do Niego w wypowiadaniu słów czułego oddania:

Ukochany

Tatusiu, Abba! Duch Święty pomaga nam zrozumieć Boże ojcostwo, gdy szepcze
do naszego wnętrza: Jesteś ukochanym dzieckiem Boga!
Słowo "Abba" oznacza wielką zażyłość i intymność ze swoim ojcem. Zostaliśmy
włączeni do Bożej rodziny i obdarzeni akceptacją, przychylnością i czułością.
Zostaliśmy nazwani, obdarowani i wyleczeni z sierocego odczuwania samotności
i

odrzucenia.

Nasza

tożsamość

na

zawsze

będzie

się

teraz

wiązała

z

przynależnością do Ojca.
ZADANIE:
Znajdź w Biblii inne wersety, które mówią o tym, że jesteśmy dziećmi lub
synami/córkami Boga. Wypisz je poniżej.
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PRZECZYTAJ: Rz 8,17-21
Zastanów się jak zmienia się Twoja pozycja jako dziecka w Bożej rodzinie zamiast
bycia jedynie wyznawcą czy sługą Boga. Jakie przywileje mają dzieci, których nie
mają słudzy? Jak Bóg traktuje swoje dzieci?
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