Rzymska Kanapka

Uwielbienie za EWANGELIĘ BOśĄ 16:25-27

Usługiwanie
15:14-16:24

Teoria

Ukształtowywanie
12:1-15:13

Ewangelia w Ŝyciu Jednostki
Człowiek BoŜy - Ŝycie do wewnętrz

Umiejscowienie
11:1-36

Praktyka

Upadek narodu
9:1-10:21

Uwielbienie
8:14-39

Uświęcenie
6:1-8:13

Usprawiedliwienie
3:21-5:21

Upadek człowieka
1:18-3:20

Teoria

Praktyka

Ewangelia w Ŝyciu Społecznym
Lud BoŜy - Ŝycie na zewnątrz

Ujawnienie EWANGELII BOśEJ 1:1-17

List do Rzymian

Mississauga 30.01.2011

Rzymian 1:1-17 oraz 16:25-27

Ewangelia według Pawła
Autor: Apostoł Paweł (1:1)
Adresaci: Święci w Rzymie (1:7)
Miejsce napisania: Korynt w Grecji (Rz. 16:23; por. z 1 Kor. 1:14)
Czas napisania: Podczas trzeciej podroŜy misyjnej - 57 rok.

Co to jest Ewangelia?

(Rz. 15:25-32; Dz. 19:21; 20:1-3)

Cel listu: Zaprezentować Ewangelię (usprawiedliwienia przez wiarę) jako BoŜą
moc dla Ŝycia jednostki i społeczności (w szczególności w relacji śydzi i poganie).
Dlatego list ten mówi o Bogu, który poprzez Ewangelię czyni synów z
grzeszników (śydów i pogan) w celu wyraŜenia Ŝyjącego Chrystusa w Ŝyciu
jednostki (poprzez podobieństwo do Jezusa) oraz Ŝyciu społeczności (gdzie w jednym
Ciele Chrystusowym razem słuŜą śydzi i poganie).

Treść i podział listu (B)

Co Bóg CZYNI?
Co Bóg uczynił dla mnie? 1-5r.
Co Bóg chce uczynić we mnie? 6-8r.
Co Bóg chce uczynić z Izraelem? 9-11r.
- przeszłość Izraela: wybór 9r.

Ewangelia usprawiedliwienia przez wiarę
1. Co to jest Ewangelia? 1:1-17
2. Dlaczego ludzie potrzebują Ewangelii?
1:18-3:20
3. Jak według Ewangelii grzesznik jest
usprawiedliwiony? 3:21-31
4. Czy Ewangelia zgadza się z S.T.? 4r.
5. Jakie są osobiste korzyści z Ewangelii? 5r.
6. Czy Ewangelia zezwala na grzeszne Ŝycie?
6r.
7. Czy Ewangelia dla świętego Ŝycia wymaga
trzymać się zakonu? 7r.
8. Jak więc mamy prowadzić świętobliwe
Ŝycie? 8r.
9. Czy Ewangelia uczy, Ŝe Bóg złamał
obietnice dla Izraela? 9-11r.
10. Jak według Ewangelii mamy Ŝyć w
społeczności usprawiedliwionych? 12-15r.
11. Zakończenie i pozdrowienia. 16r.
Rz. 1-8 r.
Prawdziwy śyd (2:29)
Upadek człowieka

śyć dla Boga

Bóg chce mieć
BoŜego człowieka

śycie wewnętrzne

Rz. 9-16 r.
Prawdziwy Izrael (9:6)

Usprawiedliwienie
Usługiwanie

Upadek narodu

SłuŜyć Bogu

Bóg chce mieć
BoŜy naród

śycie zewnętrzne

Ewangelia prowadząca do
prawdziwości wiary (1:5; 16:26)
I. Ujawnienie Ewangelii BoŜej 1:1-17
II. Ewangelia BoŜa dla Jednostki
1:18-8:39
1. Upadek człowieka i jego potępienie potrzeba zbawienia 1:18-3:20
2. Usprawiedliwienie - dokonanie
zbawienia 3:21-5:21
3. Uświęcenie - proces Ŝycia w
zbawianiu 6:11-8:13
4. Uwielbienie - cel zbawienia 8:14-39
III. Ewangelia BoŜa dla Społeczeństwa
9:1-16:24
1. Upadek narodu - wybór zbawczego
narodu 9:1-10:21
2. Umiejscowienie - odnowienie
zbawczego ludu 11:1-36
3. Ukształtowywanie - praktyka Ŝycia
w zbawieniu 12:1-15:13
4. Usługiwanie - ostateczne spełnienie
zbawienia 15:14-16:24
IV. Uwielbienie za Ewangelię BoŜą
16:25-27

Umiejscowienie

Opracował: Piotr Starzęba

Treść i podział listu (C)

Uświęcenie

- przyszłość Izraela: odnowa 11r.
Co Bóg chce uczynić przez nas? 12-16r.

Ukształtowywanie

- teraźniejszość Izraela: odrzucenie 10r.

Uw
iel
bie
nie

Treść i podział listu (A)

Dlaczego mówienie o niej jest waŜne? - Gal. 1:6-10.
Ujawnienie Ewangelii BoŜej 1:1-17
1. Posłaniec Ewangelii: Paweł 1:1 - sługa Chrystusa, a nie kościoła
2. Autor Ewangelii - Bóg 1:1
3. Przedmiot Ewangelii: Jezus 1:2-4
- obiecana w S.T. - prorocy 1:2
- osoba Ewangelii - Jezus 1:3-4
- Jego ludzka natura - człowiek 1:3
- Jego boska natura - Bóg 1:4
4. Ogłaszanie Ewangelii: posłani 1:5
5. Przyjęcie Ewangelii (jej wynik): powołani i święci 1:6-7
- poprzez posłuszeństwo wiary 1:6
- dla łaski i pokoju 1:7
6. Posłaniec Ewangelii: ap.Paweł 1:8-15
- jego modlitwa 1:8-10
- jego zamiary 1:11-15
- jego ogłaszanie Ewangelii: On słuŜył: - w duchu 1:9
- przez modlitwy 1:8-10
- z gorliwością 1:13-15
7. Podsumowanie Ewangelii 1:16-18
- objawia moc BoŜą 1:16
- objawia sprawiedliwość BoŜą 1:17
- objawia gniew BoŜy 1:18
Uwielbienie za Ewangelię BoŜą 1:1-17
1. Za Jego moc w Ewangelii (w.25-26), która jest
- BoŜym narzędziem działania
- zwiastowana, obwieszczana
- objawiona
- środkiem do realizacji BoŜego planu: by przywieść do posłuszeństwa
wiary wszystkie narody
2. Za Jego mądrość (w.27).
Zastosowanie:
1. Jaką Ewangelię ja zwiastuję?
2. Jakim jestem sługą Chrystusa i Jego Ewangelii?

A. BoŜe
objawienie
1:18-20

B. Powody
ich potępienia
1:18-23

2. Zepsucie człowieka

1. BoŜa kara
Bóg wydał ich na:

4. zdeprawowane
postępowanie

3. bezboŜna wiara

2. dobrowolna ślepota

1. tłumienie prawdy

Mississauga 12.02.2011

4. Sądu BoŜego 2:5

3. Samo objawienie się
Boga 1:19

Rzymian
1:18-32

2. Gniewu BoŜego 1:18

1. Sprawiedliwości BoŜej
1:17

Mississauga 6.02.2011

Rzymian
2:1-3:20

C. Rezultaty
ich potępienia
1:24-32

Potępienie niereligijnych ludzi pogan (Rz. 1:18-32)

Upadek człowieka i jego
potępienie 1:18-3:20

Przez:

1. przyrodę Rz. 1:18-32

1. Syna BoŜego
Jn. 1:14

2. sumienie Rz.2:14-15
3. historię Rz. 9-10

Potępienie
religijnych
2:17-3:8

Przez:

Potępienie
religijnych
hipokrytów 2:1-16

pełne

Potępienie
niereligijnych
(pogan) 1:18-33

częściowe

4. Potępienie
wszystkich ludzi
3:9-20

nadprzyrodzone

3. Potępienie
religijnego
2:17-3:8

naturalne

2. Potępienie
usprawiedliwiającego
2:1-16

Szczegółowe

1. Potępienie pogan
1:18-33

4. Potępienie
wszystkich ludzi
3:9-20

3. Potępienie
religijnego
2:17-3:8

2. Potępienie
usprawiedliwiającego
2:1-16

1. Potępienie pogan
1:18-33

Dwa typy Objawienia
Ogólne

ADAM

Upadek człowieka i jego
potępienie 1:18-3:20

Potępienie wszystkich ludzi
3:9-20

2. Pismo Święte
2 Tm. 3:16

jest jak świeczka

...jak Ŝarówka/laser

Poznania
Boga - Stwórcy

Poznania
Boga - Zbawcy

Potępienie wszystkich ludzi 3:9-20
1. Powszechność ludzkiego grzechu - zepsucia 3:9-10 (6 wyraŜeń)
2. BezboŜność ludzkiego grzechu - skaŜenie grzechem 3:11-18
3. Skutki ludzkiego grzechu - bezradność 3:19-20
a. usta zamknięte 3:19b
b. wszyscy pod sądem BoŜym 3:19c
c. brak usprawiedliwienia przez uczynki 3:20a
d. świadomość grzechu 3:20b

Potrójna grzeszność Człowieka

Opracował: Piotr Starzęba

Grzech

Podstawa

Dziedziczenie

Rezultat

Rozwiązanie

Własny
- Grzechy -

Rz. 3:23; 6:23;
1 Jn. 1:9

brak

utrata
społeczności

zastępstwo
i przebaczenie

Wrodzony
- Grzech -

Rz. 6:17-20;
Ef. 2:3

z pokolenia
w pokolenie

śmierć
duchowa

odkupienie i dar
Ducha Świętego

Przypisany
- Grzesznik -

Rz. 5:12,18-19

bezpośrednio
od Adama

śmierć fizyczna

przypisana
sprawiedliwość
Opracował: Piotr Starzęba

Mississauga 27.02.2011

Mississauga 5.03.2011

Rzymian 4:1-25

Rzymian 3:21-31

Usprawiedliwienie

3. BoŜy Plan Zbaw. jest rozsądny 3:27-31
- usuwa ludzką dumę 3:27-28
- usuwa podział rasowy i religijny 3:29-30
- usuwa ludzkie spekulacje 3:31

Opracował: Piotr Starzęba

3. Rezultaty
Usprawedliwienia
5:1-21

Usprawiedliwienie
Serce Ewangelii

Przykład Usprawiedliwienia
Czy Ewangelia zgadza się
ze Starym Testamentem?
1. Usprawiedliwienie NIE z UCZYNKÓW (nie
według własnej sprawiedliwości) ale przez wiarę
- Przykład Abrahama - załoŜyciela narodu
Izraelskiego
- Świadectwo Dawida - załoŜyciela królewskiej
dynastii Izraela
2. Usprawiedliwienie NIE z OBRZĄDKÓW jak obrzezanie (nie według własnej religijności) ale przez
wiarę
3. Usprawiedliwienie i Obietnica (bycia dziedzicem
świata) NIE z wypełniania PRAWA ale przez wiarę
4. Usprawiedliwienie z Wiary – obraz wiary Abrahama
a. Moc jego wiary w.17-21
- w jakiego Boga wierzył w.17
- jak wierzył w.17-21 (7 cech wiary Abrahama)
b. Skutek jego wiary w.22
c. Zastosowanie w.23-25

3. Rezultaty 5:1-21

2. BoŜy Plan Zbawienia jest sprawiedliwy 3:24-26
a. W stosunku do grzesznego stanu człowieka 3:24-26a
- obejmuje dar łaski 3:24
- obejmuje odkupienie 3:24
- obejmuje przebłaganie 3:25
- obejmuje sprawiedliwość 3:26
(sądowniczy termin oznaczający: NIE WINNY)
- obejmuje zastepstwo 3:26 (Iz. 53:4-5)
- obejmuje wiarę 3:22-31
(bezwarunkowe zobowiązanie ufania; 9 razy)
b. W stosunku do charakteru świętego Boga 3:26b
(Chrystus usunął nasz grzech oraz uczynił nas
sprawiedliwym 2 Kor. 5:21)

2. ST przykłady
Usprawiedliwienia
4:1-25

1. BoŜy Plan Zbawienia jest objawiony 3:21-23
- potwierdzony przez ST 3:21
- treść objawienia: usprawiedliwienie
przez wiarę w Jezusa Chrystusa 3:22a
- odbiorcy objawienia: wszyscy, którzy wierzą 3:22b
- potrzeba objawienia: wszyscy grzesznikami 3:23

sprawiedliwość BoŜa jest zamanifestowana
przez odkupienie w Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą).
2. Przykład ze ST 4:1-25 (Wiara Abrahama w Boga, a nie jego zasługi, została zaliczona mu jako sprawiedliwość przed Bogiem, mimo iŜ nie był obrzezany).

Usprawiedliwienie
Serce Ewangelii

- usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę

1. Definicja
Usprawiedliwienia
3:21-31

3. Rezultaty
Usprawedliwienia
5:1-21

2. Przykład ze ST
4:1-25

1. Definicja
Usprawiedliwienia
3:21-31

3:21-5:21

3:21-5:21

BoŜy Plan Zbawienia

1. Definicja 3:21-31 (NiezaleŜnie od prawa

Usprawiedliwienie

Gdyby usprawiedliwienie było z uczynków to:
- ile ich trzeba zrobić
- wiara wówczas jest niepotrzebna
- obietnica bezwartościowa bo nikt prawa
nie moŜe wypełnić
Opracował: Piotr Starzęba

Jak Bóg nas kocha 5:6-11
Jak wygląda BoŜa miłość?
1. Dowód BoŜej miłości, która jest:
a. bezwarunkowa w. 6
b. nieporównywalna w. 7 Mt. 9:13; 1 Tym. 1:15.
c. udowodniona w. 8
2. Skutek BoŜej Miłości w. 9-10
a. zbawienie od kary za grzech w. 9-10 Duch
b. zbawienie od mocy grzechu w. 10 Dusza
c. zbawienie od obecności grzechu 8:18-25 Ciało
3. Owoc BoŜej Miłości w. 11
a. chlubienie się Bogiem
b. pojednanie
Opracował: Piotr Starzęba

3. Rezultaty
Usprawedliwienia
5:1-21

Co mamy w Chrystusie poprzez wiarę 5:1-5
Co sprawia prawdziwa wiara?
1. Usprawiedliwienie w. 1
2. Otrzymaliśmy pokój z Bogiem w. 1
3. Mamy dostęp do łaski w. 2
4. Mamy powód do chluby (nie z uczynków) ale:
a. z bogactwa jakie jest w Chrystusie w. 2
b. z doświadczeń które prowadzą do
- duchowej dojrzałości w. 3-4
- i nadziei w. 4-5 która dotyczy równieŜ nieba (8:18-25)
c. z Boga w. 11
5. Otrzymaliśmy miłość BoŜą w. 5
6. Otrzymaliśmy Ducha Świętego w. 5
7. Otrzymaliśmy pojednanie z Bogiem w. 11

3:21-5:21
2. ST przykłady
Usprawiedliwienia
4:1-25

5:1-5
5:6-11
5:12-21

Usprawiedliwienie
Serce Ewangelii

Rzymian 5:12-21

Nasze nowa pozycja (status) r. 5
Jakie są korzyści z Ewangelii
w Ŝyciu jednostki (czyli w Ŝyciu osobistym)?
1. Co mamy w Chrystusie? (poprzez wiarę)
2. Jak Bóg nas kocha?
3. Na czym polega dostęp do łaski?

5:1-5
5:6-11
5:12-21

Na czym polega dostęp do łaski?
Dar w Chrystusie przewyŜsza dziedzictwo w Adamie
A. Dwóch ludzi:
1. Adam - BoŜe stworzenie bez boskiej natury; pierwszy
człowiek 1 Kor. 15:47; pierwszy Adam 1 Kor.15:45.
2. Chrystus - pełny boskiej natury i BoŜego Ŝycia; drugi
człowiek 1 Kor. 15:47; ostatni Adam 1 Kor. 15:45.
B. Dwa czyny:
1. Upadek Adama (przestępstwo) zrezygnował z Ŝycia
(drzewo Ŝycia), a wybrał śmierć (drzewa poznania dobra i zła).

2. Posłuszeństwo Chrystusa Flp. 2:8. PołoŜył kres człowiekowi poznania Rz. 6:6 i przywiódł człowieka z powrotem do
Ŝycia 1 Pt. 2:24; Jn. 3:14-15.

3. Rezultaty 5:1-21

3. Rezultaty 5:1-21

sprawiedliwość BoŜa jest zamanifestowana
przez odkupienie w Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą).
2. Przykład ze ST 4:1-25 (Wiara Abrahama w Boga, a nie jego zasługi, została zaliczona mu jako sprawiedliwość przed Bogiem, mimo iŜ nie był obrzezany).

1. Definicja 3:21-31 (NiezaleŜnie od prawa

Usprawiedliwienie
Serce Ewangelii

1. Co mamy w Chrystusie? (poprzez wiarę)
2. Jak Bóg nas kocha?
3. Na czym polega dostęp do łaski?

Usprawiedliwienie

sprawiedliwość BoŜa jest zamanifestowana
przez odkupienie w Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą).
2. Przykład ze ST 4:1-25 (Wiara Abrahama w Boga, a nie jego zasługi, została zaliczona mu jako sprawiedliwość przed Bogiem, mimo iŜ nie był obrzezany).

3. Rezultaty
Usprawedliwienia
5:1-21

2. ST przykłady
Usprawiedliwienia
4:1-25

1. Definicja
Usprawiedliwienia
3:21-31

3:21-5:21

Nasze nowa pozycja (status) r. 5
Jakie są korzyści z Ewangelii
w Ŝyciu jednostki (czyli w Ŝyciu osobistym)?

Mississauga 20.03.2011

1. Definicja
Usprawiedliwienia
3:21-31

Usprawiedliwienie

Rzymian 5:1-11

1. Definicja 3:21-31 (NiezaleŜnie od prawa

Mississauga 13.03.2011

C. Dwa rezultaty:
1. Przez upadek Adama:
- wszedł grzech 5:12
- grzech i śmierć zapanowała nad wszystkimi 5:14,21
- wszyscy zostali potępieni i skazani na śmierć 5:18
- wielu uzyskało status grzesznika 5:19
2. Przez posłuszeństwo Chrystusa
- przyszła łaska (a za nią Ŝycie) 5:15
- wielu otrzymało Ŝycie 5:18 bo 1 Kor.15:22
- wielu otrzymało sprawiedliwą naturę 5:19
- łaska zapanowała przez sprawiedliwość ku Ŝyciu 5:21

Opracował: Piotr Starzęba

Mississauga 20.03.2011

Usprawiedliwienie

3. Rezultaty
Usprawedliwienia
5:1-21

2. ST przykłady
Usprawiedliwienia
4:1-25

1. Definicja
Usprawiedliwienia
3:21-31

3:21-5:21

Nasze nowa pozycja (status) r. 5
Jakie są korzyści z Ewangelii
w Ŝyciu jednostki (czyli w Ŝyciu osobistym)?
1. Co mamy w Chrystusie? (poprzez wiarę)
2. Jak Bóg nas kocha?
3. Na czym polega dostęp do łaski?

5:1-5
5:6-11
5:12-21

Na czym polega dostęp do łaski?
Dar w Chrystusie przewyŜsza dziedzictwo w Adamie
A. Dwóch ludzi:
1. Adam - BoŜe stworzenie bez boskiej natury; pierwszy
człowiek 1 Kor. 15:47; pierwszy Adam 1 Kor.15:45.
2. Chrystus - pełny boskiej natury i BoŜego Ŝycia; drugi
człowiek 1 Kor. 15:47; ostatni Adam 1 Kor. 15:45.
B. Dwa czyny:
1. Upadek Adama (przestępstwo) zrezygnował z Ŝycia
(drzewo Ŝycia), a wybrał śmierć (drzewa poznania dobra i zła).

2. Posłuszeństwo Chrystusa Flp. 2:8. PołoŜył kres człowiekowi poznania Rz. 6:6 i przywiódł człowieka z powrotem do
Ŝycia 1 Pt. 2:24; Jn. 3:14-15.

3. Rezultaty 5:1-21

sprawiedliwość BoŜa jest zamanifestowana
przez odkupienie w Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą).
2. Przykład ze ST 4:1-25 (Wiara Abrahama w Boga, a nie jego zasługi, została zaliczona mu jako sprawiedliwość przed Bogiem, mimo iŜ nie był obrzezany).

1. Definicja 3:21-31 (NiezaleŜnie od prawa

Usprawiedliwienie
Serce Ewangelii

Rzymian 5:12-21

C. Dwa rezultaty:
1. Przez upadek Adama:
- wszedł grzech 5:12
- grzech i śmierć zapanowała nad wszystkimi 5:14,21
- wszyscy zostali potępieni i skazani na śmierć 5:18
- wielu uzyskało status grzesznika 5:19
2. Przez posłuszeństwo Chrystusa
- przyszła łaska (a za nią Ŝycie) 5:15
- wielu otrzymało Ŝycie 5:18 bo 1 Kor.15:22
- wielu otrzymało sprawiedliwą naturę 5:19
- łaska zapanowała przez sprawiedliwość ku Ŝyciu 5:21

Opracował: Piotr Starzęba

Mississauga 03.04.2011

Uświęcenie
2. Nasz nowy proces
rozwoju (stan) r. 6-8
Nasz stan jest niedoskonały, zmienny i w
duŜej mierze oparty na nas.

Nasz status jest doskonały, niezmienny
1. Nasza nowa pozycja
i oparty na Słowie BoŜym, dziele Chrystusa
(status) r. 5
i świadectwie Ducha Świętego.

6:1-8:13

Rzymian 6:1-23

Uświęcenie
Uświęcenie - (stawanie się świętym) jest to sprawa
naszej pozycji (oddzielenia od światowych rzeczy dla
Boga) oraz sprawa naszego stanu czyli zmiany od
naturalnego grzesznego stanu do duchowego
opisanego w Rz. 12:2; 2 Kor. 3:18. Jest to więc proces
rozpoczynający się od odrodzenia idącym przez całe
Ŝycie i kończącym się uwielbieniem podczas spotkania
się z Panem.

Wolność od Grzechu
Wolność od niewoli (panowania) grzechu Rz. 6
Kroki do wyzwolenia z mocy grzechu czyli
Jak mamy umrzeć (dla mocy grzechu)?
1. Identyfikacja z Chrystusem poprzez przypominanie
(w. 1-5) ROZUM (poprzez chrzest w Chrystusa zostaliśmy
ochrzczeni w śmierć Jego i rośniemy razem z nim w podobieństwo Jego zmartwychwstania)

2. Wiedząc poprzez objawienie (w.6-10) ROZUM
- (w.6) ginosko - zewnętrzna obiektywna wiedza
- (w. 9, 16) oida - wewnętrzna, subiektywna
świadomość (ta róŜnica jest widoczna w Jn. 8:55)
(powinniśmy wiedzieć, Ŝe umarliśmy z Chrystusem i jesteśmy
Ŝywi z nim; a więc moc grzechu jest złamana)

3. Uznaj się poprzez uwierzenie (w. 11) WIARA kontra
UCZUCIA (uznajmy się za martwych dla grzechu i za Ŝyjących
dla Boga w Chrystusie)

Duchowa walka zaczyna się od kontroli myśli
2 Kor. 10:3-6.
4. Oddawanie (stawanie się) i odrzucanie poprzez
współprace (w.12-23) WOLA
(Powinniśmy ofiarować, siebie Bogu i nasze członki dla
sprawiedliwości)

KaŜdy chrześcijanin musi dojść do miejsca,
gdzie raz na zawsze podda swoje Ŝycie Chrystusowi.
Opracował: Piotr Starzęba
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Rzymian 7:1-25

Wolność od Prawa (Zakonu)
Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Rz. 7:1-6
Jezus - Nowy MąŜ
1. Nowy mąŜ
- zmartwychwstały Chrystus (7:4)
2. Kondycja Ŝony
- duchowość (7:6)
Umarliście dla Zakonu
3. Jego słuŜba według
- nowości ducha (7:6)
przez Ciało
Chrystusowe
4. Jego wewnętrzna wolność
- prawo Ducha Ŝycia (8:2)
Rz. 7:4
Gal. 4:4-5 5. Jego owoce (dzieci)
- owoce dla Boga (7:4)
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Prawo - Stary MąŜ
1. Stary mąŜ
- prawo, które jest duchowe (7:14)
2. Kondycja Ŝony
- cielesność (7:14)
3. Jego słuŜba według
- przestarzałej litery (7:6)
4. Jego wewnętrzne związanie
- prawo grzechu (7:23)
5. Jego owoce (dzieci)
- owoce śmierci (7:5)

Uświęcenie
2. Nasz nowy proces
rozwoju (stan) r. 6-8

Uświęcenie Rz. 6-8
Nowe śycie w Jezusie Chrystusie
czyli droga do zwycięstwa nad grzechem Rz. 6-8
1. Wolność od niewoli grzechu Rz. 6
2. Wolność od roszczeń prawa BoŜego Rz. 7
3. śycie według Prawa Wolności Rz. 8

Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa stworzyło prawną moŜliwość dostępu do naszego:
nowego statusu sprawiedliwości oraz nowego Ŝycia poprzez związek z Jezusem Chrystusem.

Rzymian 7:1-25

Wolność od Prawa (Zakonu)
Wolność od roszczeń prawa BoŜego Rz. 7
Czy chrześcijanin jest pod prawem ST czyli
Co to znaczy umrzeć dla Prawa?

Ciało

1. Prawo i duchowy człowiek (1-6) – uwolniony od Prawa
Nasz stan jest niedoskonały, zmienny i w
duŜej mierze oparty na nas.

Nasz status jest doskonały, niezmienny
1. Nasza nowa pozycja
i oparty na Słowie BoŜym, dziele Chrystusa
(status) r. 5
i świadectwie Ducha Świętego.

6:1-8:13

kt
ó

Rz. 7:4

Czy wierzący jest pod Prawem ST?
- wie, Ŝe moc Prawa skończona - śmierć (1-3)
On nie stara się Ŝyć po chrześcijańsku tak samo jak
nie starał się zbawić samemu.
- praktykuje, Ŝe moc Prawa skończona (4-6)

2. Prawo i naturalny człowiek (7-13) - zgubiony przez Prawo
Czy Prawo jest złe?
- Prawo ujawnia ukrytą naturę grzechu (7-9)
Czy Prawo jest przyczyną śmierci?
- Prawo ujawnia obrzydliwą naturę grzechu (10-13)
ma moc objawić grzech ale równieŜ jest uŜywany przez grzech

3. Prawo i cielesny człowiek (14-25) - pokonany przez Prawo
Jak zrozumieć moją wewnętrzną walkę?
- objawienie duchowego konfliktu (14) Gal.5:17
- konflikt w postępowaniu (15-17)
- konflikt w pragnieniach (18-20)
- konflikt w prawach (zasadach) (21-24)
- Prawo BoŜe - prawo w naszym umyśle
- Prawo grzechu - prawo w członkach naszego ciała
- usunięcie konfliktu (25)
Opracował: Piotr Starzęba
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Prawo BoŜe

Podejście 1

Podejście 2

Ignorowanie Prawa i patrzenie na Ducha

Patrzenie przez Słowo na Chrystusa i Ducha

Słowo BoŜe

Prawo BoŜe

Wówczas:
- Przykazania i Prawa BoŜe widziane są jako legalizm i odrzucane.
- Duch staje się waŜniejszy niŜ Słowo BoŜe.
- Gdy odrzucam Słowo i jestem „prowadzony duchem” to zaczyna
być bezprawie w moim Ŝyciu.
- Zaczynam oceniać tych „pod Zakonem” jako słabszych, co
prowadzi do pychy i arogancji w naszym Ŝyciu. Prawdziwa
duchowość prowadzi do pokory.

Wówczas:
- Patrzę przez Słowo na Jezusa, który Jedynie ma moc przestrzegać wszystkich praw.
- Jezus mieszka Swoim Duch w moim sercu.
- ChociaŜ prawo nadal istnieje, to ja patrzę na niego przez Jezusa
który daje mi moc do Ŝycia na wyŜszych standardach niŜ prawo.
- NajwaŜniejszą rzeczą jest poddawanie się mojemu duchowi
(zamieszkanemu przez Ducha Świętego) i Ŝyć według niego.

Podejście 1

Podejście 2

śycie Chrześcijańskie oparte o własne „Ja”

Chrystus Ŝyje śyciem Chrześcijańskim we mnie

Doświadczanie 7 rozdziału listu do Rzymian
prowadzi do frustracja z powodu Prawa (Zakonu)
oraz kończy się słuŜbą potępienia i śmierci (2Kor. 3:9).

Doświadczanie 8 rozdziału listu do Rzymian
prowadzi do zwycięskiego Ŝycia w duchu oraz kończy się
słuŜbą sprawiedliwości (2Kor. 3:9), a nie potępienia (Rz.8:1).

Prawo BoŜe
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Mój cel:
Być poboŜnym przez przestrzeganie BoŜego Słowa, poprzez
ukrzyŜowanie ciała.

Mój cel:
Być przyobleczonym w Jezusa, przez rozmyślanie o pełni Jego
Ŝycia, która mieszka we mnie i odwoływania się do tej prawdy.

Doświadczam:
- wewnętrznej walki (Rz. 7:25) bo grzeszne ciało nieustanie
walczy przeciwko BoŜemu Prawu w moim umyśle.
- frustracji, zniechęcenia, depresji,
- zamysłem ciała jest śmierć (Rz. 8:6).

Doświadczam:
- wewnętrznej pokoju (Rz. 8:2) bo moc Jezusowego Ŝycia we mnie
uwalnia mnie od mocy grzechu w moim ciele.
- pełni siły, mocy, pokoju i radości,
- sprawiedliwości, bo jestem w nią przyobleczony (moja pozycja w
Chrystusie), ale równieŜ chodzę w sprawiedliwości bo pozwalam,
aby Jego moc była wyzwolona w mojej słabości

Następuje zmiana ...lub nie
Gdy patrzę na Słowo BoŜe oraz na siebie to dostrzegam, Ŝe chcę
wypełniać przykazania BoŜe, ale widzę równieŜ mój własny grzech
i upadek.

Następuje zmiana ...lub nie
Gdy patrzę na Słowo BoŜe oraz na siebie to dostrzegam, Ŝe chcę
wypełniać przykazania BoŜe, ale widzę równieŜ mój własny grzech
i upadek.
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Rzymian 8:1-17

Prawo BoŜe

Rzymian 8:1-17
Śmierć w Rz.6r jest dziełem Chrystusa i jest obiektywnym
faktem wymagającym naszej wiary, natomiast śmierć w Rz.8r
jest dziełem Ducha i jest subiektywnym doświadczeniem,
wymagającym naszej społeczności.

Proces walki z ciałem:
Słowo
- Pragnienie bezgrzesznego Ŝycia.
- Odkrywanie problemów z ciałem.
- Odkrycie, Ŝe nasze ciało juŜ zostało
ukrzyŜowane z Chrystusem.
- Pozwolenie Duchowi na wykonanie w nas
śmierci Chrystusa.

Duch

Duch

Dzieło Ducha :
- Pozwolić Duchowi mieszkać w nas.

Jak latać?

Pozwalamy mu swobodnie w nas przebywać. Im więcej
Duch się w nas zadomowi, tym więcej dzieła uśmiercania
ciała będzie w nas widoczne.

Dusza

czyli
Ŝyć ponad
przeciętnym Ŝyciem

Ciało

1. Amputacja (odcięcie)
Mat. 18:8-9

- Pozwolić Duchowi uśmiercać nas.
Niech Duch oczyszcza nas od wszystkich czynów
dobrych czy złych. KrzyŜ jest filtrem, który nie przepuszcza
ciała, zatrzymuje je i wszystko co z nim związane, by
przepuścić Boga i wszystko co z Boga. Jeśli bezustannie
będziemy Ŝyli w cieniu krzyŜ, wówczas ciało nie będzie
mogło podnieść głowy.

- Chodzenie według prawa Ducha.

śycie według Prawa Wolności
Jak Ŝyć ponad przeciętność?
czyli Jak Ŝyć według Ducha Świętego?
Jak Ŝyć według Nowego Prawa?
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1 Kor. 2:1
Duchowy człowiek
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Skutki zamieszkania Ducha Świętego
- Nowa wolność (w.1)
- Nowy zakon (w.2)
- Nowa moc (w.3)
- Nowe myśli i pragnienia (w.5)
- Nowe rezultaty (w.6)
śYCIE związane jest z:
- Nowy stosunek do Boga (w.7)
- Duchem (w.2)
- Nowa sfera Ŝycia (w.8-10)
- duchem ludzkim (w.9,10)
- Nowa gwarancja (w.11)
- umysłem (duszą) (w.6)
- Nowy obowiązek (w.12)
- ciałem (w.11)
- Nowa zasada Ŝycia (w.13)
- Nowe kierownictwo (w.14)
- Nowa więź (w.15)
- Nowa wewnętrzne świadectwo (w.16)
- Nowy przywilej - cierpienie (w.17)
- Nowa perspektywa przyszłości - uwielbienie (w.17)
Opracował: Piotr Starzęba
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1. Nowe Prawo (8:1-4)
- koniec potępienia (w.1)
- koniec panowania grzechu (w.2)
- koniec bezradności (w.3-4)
2. Nowy Pan (8:5-13)
- Duch kontroluje umysł (w.5-7)
- Duch kontroluje motywy (w.8-9)
- Duch kontroluje członki ciała (w.10-13)
3. Nowa Perspektywa - Nadzieja (8:14-17)

Dusza

1 Kor. 2:14
Duszewny człowiek

2. Nasz nowy proces
rozwoju (stan) r. 6-8

Ciało

Namiot dla duszy

ok
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Nasz stan jest niedoskonały, zmienny i w
duŜej mierze oparty na nas.

czyli droga do zwycięstwa nad grzechem Rz. 6-8
1. Wolność od niewoli grzechu Rz. 6
2. Wolność od roszczeń prawa BoŜego Rz. 7
3. śycie według Prawa Wolności Rz. 8

3. ZłoŜenie (odrzucenie)
Hebr. 12:1

Świat

W

Nasz status jest doskonały, niezmienny
1. Nasza nowa pozycja
i oparty na Słowie BoŜym, dziele Chrystusa
(status) r. 5
i świadectwie Ducha Świętego.

6:1-8:13

Uświęcenie Rz. 6-8
Nowe śycie w Jezusie Chrystusie

1 Kor. 3:1-2
Cielesny człowiek

Uświęcenie

2. Uśmiercanie (umartwianie)
Kol.3:5-10; Rz. 8:13

$

Nowe prawo, oparte na wierze, wprowadza nasz duchowy
status i pozycję do naszego subiektywnego doświadczenia.
Prawo to pozwala zobaczyć nasze ukrzyŜowanie i
zmartwychwstanie w praktyczny sposób.
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Słuch

Trzy postawy chrześcijańskie
1

Wzrok skupiony na
SOBIE SAMYM,
które jest śYWE

2

Wzrok skupiony na
SOBIE SAMYM,
które jest MARTWY

3

Wzrok skupiony na
CHRYSTUSIE
śYJĄCYM WE MNIE

(Ŝyje jak niechrześcijanin)

(Ŝyje w ciemności)

(Ŝyje w światłości)

Charakteryzuje się: własnymi wysiłkami,
obraŜaniem, złością, zemstą, samowolą,
niepokojem, strachem, ograniczoną
perspektywą oraz wzlotami i upadkami.

Jest jak bardzo religijny trup, znudzony,
bez Ŝycia, bez iskry, be osobowości, bez
radości Ŝycia i uśmiechu. Jego centrum
Ŝycia to religijne rzeczy.

Obfituje Ŝyciem Chrystusa, miłujący,
troskliwy, pełen wiary, mądry, otwarty,
wolny, uzdrowiony z własnych ran. Charakter Jezusa widziany w owocach Ducha.

Chrystus uwolniony WE MNIE przez śmierć i zmartwychwstanie

A1
Podatny na zranienia

B

A2
Podatny na
gniew i odwet

Nasze „JA” w akcji lub reakcji

Zmiana postawy:
„Jestem martwy na
osobiste reakcje”

C

Modlitwa:
„Panie Jezu
bądź moim Ŝyciem”.

Skupienie się na Jezusie

D

Nowa reakcja:
„Przebaczenie, miłość i
uzdrowienie wypływające
z Chrystusa we mnie”.

Jezus w działaniu
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Rzymian 8:18-39
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Rzymian 9:1-33
Lud BoŜy - Izrael według ciała

- kluczem BoŜa suwerenność

9 r. Przeszłość Izraela

- kluczem BoŜe zbawienie

10 r. Teraźniejszość Izraela

- kluczem BoŜa prawdomówność

Uwielbienie

Upadek Izraela:
A. Upadek Izraela spowodował usprawiedliwione działanie Boga - 9:1-29.
B. Upadek Izraela był z powodu niewiary 9:30-10:21.
C. Upadek Izraela NIE jest zupełny ani ostateczny 11:1-12.

Przygotowanie do Chwały
1. Nowe Prawo (8:1-4)
2. Nowy Pan (8:5-13)
3. Nowa Przyszłość (8:14-39) - Uwielbienie
Przygotowanie do Chwały poprzez:
a. wzrost w synostwie (w.14-17)
b. oczekiwanie chwały synostwa (w.18-27)
- przez stworzenie (w.18-22)
- przez chrześcijanina (w.23-25)
- przez Ducha (w.26-27)
c. BoŜą pomoc i współdziałanie (w.26-28)
d. objawienie przeznaczenia synostwa (w.29-30)
wierzący jest przeznaczony do chwały
e. objawienie polisy bezpieczeństwa i ochrony (w.31-39)
wierzący jest zachowany dla chwały
- fundament polisy (w.31-32)
- gwarancja polisy (w.33-34)
- ochrona polisy (w.35-39)
- polisa BoŜej miłości (w.35-39)

Upadek Izraela według ciała – Rz. 9
1. Pawła ból nad Izraelem (9:1-3)
2. Pawła analiza upadku Izraela (9:4-33)
a. Pokazanie upadku Izraela (w.4-29)
- BoŜa łaskawość względem Izraela (w.4-5)
Przywileje cielesnego Izraela
- BoŜy plan względem Izraela (w.6-29)
- oparty na Jego niezawodnych obietnicach (w.6-13)
- oparty na Jego suwerennym miłosierdziu (w.14-24)
- oparty na Jego Słowie (9:25-29)
b. Podsumowanie upadku Izraela (w.30-33)
- poganie otrzymali usprawiedliwienie z powodu wiary (w.30)
- śydzi minęli usprawiedliwienie z powodu braku wiary (w.31-33).

Synostwo:
- przeszłość - rozpoczęte w duchu poprzez odrodzenie
- teraźniejszość - kontynuowane w duszy poprzez przemianę
- przyszłość - zakończone w ciele poprzez odkupienie
Człowiek otrzymuje:
- przy swych narodzinach ze swoją duszą egzystencję bez końca,
- przy swym odrodzeniu ze swym duchem Ŝycie wieczne,
- przy swym zmartwychwstaniu ze swym ciałem nieśmiertelność.

11 r. Przyszłość Izraela

Czy Ewangelia stwierdza, Ŝe Bóg złamał swoje
obietnice w stosunku do Izraela? 9-11

Nowa Przyszłość

Opracował: Piotr Starzęba

Przywileje cielesnego Izraela Rz.9:4-5
1. Synostwo - adoptowani jako BoŜy lud.
2. Chwała - obłok chwały BoŜej podczas wędrówki i w namiocie.
3. Przymierza: - z Abrahamem, - z Izraelem; - z Jozue; - z Dawidem.
Poganie byli obcy przymierzom Ef. 2:3
4. Prawo (a z nim sabat) Bóg dał Izraelowi Prawo a nie poganom, aby oni byli Jego
ludem 2Mojz. 20.
5. SłuŜba - Ŝaden naród nie miał namiotu ani świątyni poświęconego dla Pana. 3Mojz.
6. Obietnice - Zbawiciela, zbawienia oraz bycia dziedzicem świata Rz.4:13.
7. Ojcowie - Abraham, Izaak, Jakub.
8. Syn BoŜy - potomek Dawida Rz.1:4.
9. Zbawienie Jn.4:22
10. Wyrocznie BoŜe Rz. 3:1-2.
11. Powód wyboru Izraela: - by byli świadkami dla narodów
Opracował: Piotr Starzęba
- by spisali Słowo BoŜe.
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Rzymian 10:1-21

Rzymian 11:1-36

Lud BoŜy - Izrael według ciała

- kluczem BoŜa suwerenność

9 r. Przeszłość Izraela

- kluczem BoŜe zbawienie

10 r. Teraźniejszość Izraela

- kluczem BoŜa prawdomówność

11 r. Przyszłość Izraela

Czy Ewangelia stwierdza, Ŝe Bóg złamał swoje
obietnice w stosunku do Izraela? 9-11
Upadek Izraela:
A. Upadek Izraela spowodował usprawiedliwione działanie Boga - 9:1-29.
B. Upadek Izraela był z powodu niewiary 9:30-10:21.
C. Upadek Izraela NIE jest zupełny ani ostateczny 11:1-12.
Upadek Izraela:
9 r. - Izrael (w/g ciała) jego potkniecie (w.32)
10 r. - Izrael (w/g ciała) jego zgubienie (w.1)
11 r. - Izrael (w/g ciała) jego tymczasowe odrzucenie (w.1,15)
Jak stać się członkiem BoŜego ludu? – Rz. 10
Poprzez Sprawiedliwość, która daje: zbawienie oraz członkostwo w ludzie BoŜym.

Jak ją osiągnąć?
1. Sprawiedliwość poprzez Prawo
Ludzka koncepcja sprawiedliwości i wejścia do ludu BoŜego
- Izrael zgubiony (nie zbawiony) (w.1)
- przyczyny zguby Izraela (w.2-5)
Naród odrzucił Jezusa więc teraz jest wezwanie do jednostek.

2. Sprawiedliwość poprzez Chrystusa czyli Ewangelię (usprawiedliwienia przez wiarę)
BoŜa koncepcja sprawiedliwości i wejścia do ludu BoŜego
- Ewangelia nie potrzebuje (w.6-7)
- ponownej inkarnacji Chrystusa (w.6)
- ponownego zmartwychwstania Chrystusa (w.7)
- Ewangelia potrzebuje (w.8-11) Słowa wiary o Chrystusie, które jest przyjęte poprzez:
- osobistą wiarę w Jezusa panowanie (w sercu)
- publiczne wyznanie Jezusa panowania (usta)
wyznanie idzie za wiarą; brak wyznania mówi o braku wiary
- Ewangelia dostępna dla kaŜdego (w.12-13)
- bo Jezus Panem wszystkich (w.12)
- bo Jezus Panem dla wszystkich (w.13)
- Ewangelia godna głoszenia (w.14-15)
- Ewangelia nie warta odrzucenia (w.16-21)
- Izrael mógł uwierzyć (w.16-18) bo było poselstwo indywidualne i uniwersalne
- Izrael powinien uwierzyć (w.19-20) skoro poganie mogą
- konsekwencje niewiary Izraela (w.21)
Opracował: Piotr Starzęba

Czy Ewangelia stwierdza, Ŝe Bóg złamał swoje
obietnice w stosunku do Izraela? 9-11
Jak stać się członkiem BoŜego ludu?
Poprzez Sprawiedliwość, która daje:
- zbawienie (10 r.) oraz
- Umiejscowienie w ludzie BoŜym (11 r.).
Umiejscowienie
A. Umiejscowienie - BoŜa Ekonomia tworzenia ludu BoŜego (11:1-32)
1. Naturalne Umiejscowienie (w.1-10) - Izrael według ciała - poprzez łaskę
Izrael NIE został zupełnie ani ostatecznie odrzucony
- przykład Pawła (w.1)
- przykład historii Izraela (w.2-10)
- wierząca mniejszość (w.2-6) resztka Izraela zachowana
- niewierząca większość (w.7-10)
2. Nienaturalne Umiejscowienie (w.11-22) - Poganie - poprzez potknięcie Izraela
- upadek Izraela błogosławieństwem dla pogan, a błogosławieństwo pogan
zwiastunem powstania Izraela (w.11-16)
- wszczepienie pogan poprzez wiarę (w.17-22)
3. Ponowne Umiejscowienie (w.23-32) - odnowiony Izrael - przez miłosierdzie
nad poganami
- odnowienie Izraela oparte na BoŜej mocy (w.23-24)
- odnowienie Izraela oparte na BoŜym czasie (w.25)
- odnowienie Izraela oparte na BoŜych obietnicach (w.26-27)
- odnowienie Izraela oparte na BoŜym powołaniu (w.28-29)
- odnowienie Izraela oparte na BoŜym miłosierdziu (w.30-32)
B. Uwielbienie za BoŜą Ekonomię postępowania (11:33-36)

Opracował: Piotr Starzęba
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Rzymian 12:1-21

Ukształtowanie
Ukształtowanie dokonuje się przez
przeobraŜenie w kilku sferach:
12 r. - PrzeobraŜenie w praktykowaniu Ŝycia Ciała
13 r. - PrzeobraŜenie w podporządkowaniu się, miłości i czujności
14-15:13 - PrzeobraŜenie w przyjmowaniu wierzących
PrzeobraŜenie w praktykowaniu Ŝycia Ciała
3 wielkie słowa: ofiarowanie, pokora i miłość
A. Poprzez prezentowanie naszych ciał (w.1)
- Wiele ciał a jedna ofiara
- Rozsądna słuŜba kapłańska
B. Poprzez odnowienie umysłu (w.2)
1. Nie upodobnieni do świata
2. Przemienieni przez odnowienie umysłu
3. Doświadczanie (praktykowanie) woli BoŜej
C. Poprzez pokorę w myśleniu stosownie do wiary (w.3-5)
1. Myśleć stosownie do wiary
2. Zrozumieć wielość członków w jednym ciele.
3. Zrozumieć wzajemną współpracę członków
D. Poprzez doświadczanie naszych darów stosownie do łaski (w.6-8)
E. Poprzez Ŝycie normalnym Ŝyciem Chrześcijanina (w.9-21)
1. W stosunku do innych (w.9,10,13,15,16)
2. W stosunku do Boga (w.11)
3. W stosunku do siebie samego (w.12)
4. W stosunku do przeciwników (w.14,17,19-21)
5. W stosunku do społeczeństwa (w.17-18)
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Rzymian 13:1-14

Ukształtowanie
Ukształtowanie dokonuje się przez
przeobraŜenie w kilku sferach:
12 r. - PrzeobraŜenie w praktykowaniu Ŝycia Ciała
13 r. - PrzeobraŜenie w podporządkowaniu się, miłości i czujności
14-15:13 - PrzeobraŜenie w przyjmowaniu wierzących
PrzeobraŜenie w podporządkowaniu się, miłości i czujności (13 r.)
Miłość zachowuje się moralnie
A. W podporządkowaniu się władzy
1. Władza - nasza odpowiedzialność w stosunku do niej (w.1-6)
2. Władza - ich prawa by byli poprzez nas wspierani: (w.7)
- finansowo (w.7a-c)
- moralnie (w.7d-e)
Mk.12:17; Dz.4:18-20; 5:29,40-42; 1Pt.2:13-17; 1Tm.2:1; Tyt.3:1;
Jn19:10-11; Dn.3:14-18; 6:11; 2Sm.12:8; Przyp.8:15-16.
B. W miłości do ludzi (w.8-10)
1. Dług miłości (w.8)
2. Obowiązek miłości (w.9)
Miłość
3. Pragnienie miłości (w.10)
C. W czujności (w.11-14)
1. Ŝycie w trzeźwości (w.11)
Miłość Miłość
2. Ŝycie w gotowości (w.12)
do Boga do ludzi
3. Ŝycie w unikaniu ciemności (w.13)
10 Przykazań
4. Ŝycie w Chrystusie (w.14)
Moralne Ceremonialne Cywilne

Praktyczne Ŝycie chrześcijańskie
Nowe Prawo - Obowiązki w stosunku do:
1. Boga (w.1-2)
2. siebie (w.3)
3. zboru (w.4-8)
4. świętych (w.9-13)
5. świata (w.14-21)
6. władzy (13:1-7)
7. bliźnich (13:8-10)
8. przyjścia Pańskiego (13:11-14)

248 zakazów
Oblec:
- w osobę Chrystusa Rz. 13:14
- w nową naturę Ef. 4:24; Kol. 3:10;
- w cnoty Kol. 3:12-15
- w duchową zbroję Ef. 6:11-17; 1Ts. 5:8; Rz. 13:12.
Opracował: Piotr Starzęba

365 nakazów

ZAKON - PRAWO
613 Przykazań
Opracował: Piotr Starzęba
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Rzymian 14-15:13

Ukształtowanie
Ukształtowanie dokonuje się przez przeobraŜenie w kilku sferach:
12 r. - PrzeobraŜenie w praktykowaniu Ŝycia Ciała
13 r. - PrzeobraŜenie w podporządkowaniu się, miłości i czujności
14-15:13 - PrzeobraŜenie w przyjmowaniu wierzących
PrzeobraŜenie w przyjmowaniu wierzących
Związek pomiędzy wolnością a miłością
1. W świetle panowania Chrystusa 14:1-9
2. W świetle sądu Chrystusowego 14:10-12
3. W świetle zasady miłości 14:13-16 więc:
- nie osadzaj (w.13a)
- nie bądź przedmiotem upadku (w.13b)
- nie bądź przedmiotem utrapień (w.15a)
- nie niszcz (w.15b)
- nie bądź przedmiotem bluźnierstwa (w.16)
4. W świetle priorytetów Królestwa B. 14:17-23
5 Zasady jedności w zborze
wówczas będziesz:
1. Przyjąć kaŜdego kogo Bóg przyjął 14:1-4
- znał istotę Królestwa BoŜego (w.17)
- akceptować ufnie (w.1)
- akceptować taktownie (w.2-4)
- właściwie słuŜył Chrystusowi (w.18)
jednolitość nie jest konieczna a jedność jest
- dąŜył do pokoju i zbudowania (w.19)
moŜliwa
2. Pozostać przy swoim przekonaniu 14:5-9
wówczas NIE będziesz:
3. Nie osądzać, sąd zostawić Bogu 14:10-12
- niszczył pracy Boga w bracie (w.20)
4. Nie być powodem gorszenia 14: 13-23
5. Znosić słabych słuŜąc im. 15:1-13
- przyprawiał o upadek brata (w.21)
- popisywał się wolnością w Chrystusie (w.22)
- postępował wbrew przekonaniu (w.23)
5. W świetle przykładu Chrystusa 15:1-13 który:
- kładł dobro innych ponad swoje (w.1-3)
- korzystał z BoŜej cierpliwości i pociechy (w.4-5)
- czynił wszystko dla chwały BoŜej (w.6-7)
- słuŜył w oparciu o Słowo BoŜe (w.8-12)
6. Nagroda za przyjmowanie wierzących 15:13
Opracował: Piotr Starzęba
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Rzymian 15:14-16:24

Usługiwanie - kulminacja Ewangelii
SłuŜba Jezusa 15:8-13
Miłość słuŜy
1. SłuŜba Chrystusa jej cel (w.8-9a)
2. SłuŜba Chrystusa oparta o Słowo (w.9b-12)
3. SłuŜba Chrystusa jej rezultaty (w.13)
SłuŜba Pawła 15:14-33
Miłość jest misyjna
1. SłuŜba Pawła w stosunku do Rzymian (w.14-15)
2. SłuŜba Pawła jej cel: (w.15-21)
Zwiastować Ewangelię by przywieść pogan do posłuszeństwa wiary
- odpowiedzialność słuŜby (w.16)
- odgraniczenia słuŜby (w.17-18a)
- środki słuŜby (w.18b-19)
- logika (metoda) słuŜby - biblijna (w.20-29)
- motyw słuŜby 2Kor. 5:14
3. SłuŜba Pawła jej wizja (w.22-29)
- planowanie w słuŜbie (w.22-25)
- ofiarność i troska w słuŜbie (w.26-28)
- grupowa modlitwa w słuŜbie (w.30-32)
4. SłuŜba Pawła jej rezultat (w.29,33)
SłuŜba Świętych 16:1-16
Miłość pamięta o współpracownikach
Pozdrowienia dla współpracowników (w.1-16)
Wiele pracował w PANU 1Kor.15:58; Dz.17:28.
Ataki na SłuŜbę 16:17-20
Miłość zwycięŜa ataki i jest ponad sporami
1. Ze strony sporów i zgorszeń (w.17-19)
- z zewnątrz (w.17-18)
- z wewnątrz (w.19)
2. Ze strony szatana (w.20)
SłuŜba troski między zborami 16:21-24
Miłość Ŝyczy najlepsze rzeczy
Opracował: Piotr Starzęba
Pozdrowienia od współpracowników (w.21-24)

