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Przegląd kursu

Poznanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa radykalnie zmienia 
każdy aspekt życia chrześcijanina i rodzi wiele pytań, takich 

jak: „Jak mam się modlić? Czym jest chrzest? Do którego zboru 
powinienem się przyłączyć? Jak mogę poznawać Boga i zbliżać się 
do Niego?”.

Kurs został napisany w jasny sposób, aby w przyjaznym for-
macie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych. Co 
najważniejsze, kurs pomoże Ci w studiowaniu Słowa Bożego oraz 
rozwinięciu więzi z Bogiem. Kiedy będziesz zajmować się tymi 
dwunastoma lekcjami, zaczniesz budować solidny fundament do 
prowadzenia nowego życia w Chrystusie.
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Instrukcje dla studenta
Kurs Emmaus ma na celu pomóc Ci w poznawaniu Boga, dzięki 

lepszemu zrozumieniu Biblii i tego, jak ona wpływa na Twoje ży-
cie. Jednakże kurs ten nigdy nie może zastąpić samej Biblii. Biblia jest 
niewyczerpanym bogactwem i żaden kurs nie może oddać pełni jej 
prawdy. Gdyby studium tego kursu stało się celem ostatecznym, to 
stałby się on przeszkodą dla Twojego duchowego wzrostu. Jeśli ten 
kurs posłuży do zainspirowania Cię i wyposażenia w osobistym stu-
diowaniu Biblii, to dopiero osiągnie swój cel. Kiedy studiujesz Biblię 
przy pomocy tego kursu, proś w modlitwie, aby Bóg w potężny spo-
sób ukazał Ci zawartą w niej prawdę.

Części kursu
Kurs ten składa się z trzech części: z lekcji, sprawdzianu 
z danej lekcji i arkusza egzaminacyjnego.

Lekcje
Każda lekcja jest napisana tak, aby pomóc Ci w wyja-
śnieniu prawd zawartych w Biblii. Przeczytaj każdą lekcję 
przynajmniej dwa razy – pierwszy raz, aby zyskać ogól-
ne pojęcie o jej treści, a drugi raz uważniej, odszukując 
wszystkie podane odnośniki w Biblii. Czyń to, otwierając 
Biblię w miejscach, gdzie cytowane są podane wersety lub 
fragmenty. Ważne jest, abyś przeczytał wskazane frag-
menty Biblii, ponieważ niektóre pytania egzaminacyjne 
mogą opierać się na tekście biblijnym.
Chcąc odszukać werset biblijny, pamiętaj, że fragmen-
ty Biblii są oznaczone według księgi, rozdziału i wersetu.  
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Na przykład, 2 Piotra 1:21 odnosi się do Drugiego Listu 
apostoła Piotra rozdział 1, werset 21. Na początku każdej 
Biblii znajduje się spis treści, w którym wymienione są 
nazwy ksiąg biblijnych i wskazany jest numer strony, od 
której zaczyna się dana księga. Spróbuj więc znaleźć 2 List 
Piotra w spisie treści i przejdź do podanego numeru stro-
ny, a następnie znajdź rozdział i werset.

Pytania sprawdzające
Pod koniec każdej lekcji znajdują się pytania sprawdza-
jące, które oceniają Twoją znajomość materiału kursu 
i fragmentów Biblii. Zawierają one pytania wielokrotnego 
wyboru lub pytania prawda/fałsz. Po przerobieniu lekcji 
odpowiedz na pytania sprawdzające, zapisując swoje od-
powiedzi na arkuszu egzaminacyjnym, znajdującym się na 
końcu tego podręcznika. Jeśli masz trudności z udziele-
niem odpowiedzi na pytania, przeczytaj lekcję ponownie 
albo posłuż się Biblią, aby się do nich odnieść.
Pamiętaj: nie odpowiadaj na pytania w oparciu o to, co 
myślisz lub co zawsze uważałeś. Pytania te mają na celu 
sprawdzenie, czy rozumiesz materiał zawarty w tym kursie 
i w Biblii.

A Ty, co chciałbyś powiedzieć?
Dodatkowo, do części zawierającej pytania sprawdzające 
dołączone jest pytanie: A Ty, co chciałbyś powiedzieć? To 
pytanie ma zachęcić Cię do osobistej re eksji i pomóc Ci 
w wyrażeniu myśli i odczuć towarzyszących przeczytanej 
lekcji. Odpowiedzi nie należy zapisywać w arkuszu egza-
minacyjnym, ale bezpośrednio pod tym pytaniem koń-
czącym daną lekcję.
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Arkusz egzaminacyjny
Wykorzystaj arkusz egzaminacyjny umieszczony na końcu 
podręcznika w celu zdania egzaminu. Kiedy już ustalisz wła-
ściwą odpowiedź na pytania sprawdzające, zakreśl odpowied-
nie litery w arkuszu egzaminacyjnym. Jeśli studiujesz wraz 
z koordynatorem (najlepiej z Emmaus), posługującym się 
innym arkuszem egzaminacyjnym, skorzystaj z jego arkusza 
zamiast z tego, który jest podany w tym podręczniku.

Napisz to!
Arkusz egzaminacyjny zawiera również trzy pytania na-
zwane Napisz to! Są to pytania dotyczące zastosowania 
poznanych treści w codziennym życiu.

Napisz to! 
Pytania Napisz to!: będą dotyczyć Twojej głowy (myśle-
nia), serca (odczuć) i rąk (wykonywania).
1. Głowa. Pierwsze pytanie jest ogólnym, istotnym py-

taniem dotyczącym całego kursu.
2. Serce. Następne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób 

kurs wpływa na Twoje postrzeganie Boga, siebie sa-
mego lub innych ludzi.

3. Ręce. Ostatnie pytanie dotyczy tego, jakie działa- 
nia musisz podjąć w odpowiedzi na to, czego się  
nauczyłeś.

Pytania zostaną przejrzane i sprawdzone przez koordy-
natora Emmaus, o cjalnego przedstawiciela Emmaus  
International, który został przeszkolony, aby Cię popro-
wadzić, zachęcić i udzielić Ci odpowiedzi.
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Prośby modlitewne lub pytania
Możesz zadać pytania na arkuszu egzaminacyjnym, aby-
śmy mogli lepiej poznać Ciebie i Twoje potrzeby. Prosimy 
o konkretne pytania na temat Biblii, Boga lub innych spraw 
duchowych. Możesz również dołączyć osobistą prośbę 
modlitewną, a my będziemy się modlić o Ciebie.

Sposoby wysłania arkusza egzaminacyjnego
Kiedy odpowiesz na wszystkie pytania w arkuszu egza-
minacyjnym, sprawdź je uważnie. Następnie delikatnie 
oderwij kartkę wzdłuż linii perforowanej. Prosimy, abyś 
nie wyrywał kartki zawierającej pytania egzaminacyjne 
znajdujące się na końcu każdej lekcji; prześlij nam tylko 
arkusz egzaminacyjny.
Wypełnij dane kontaktowe i prześlij arkusz egzamina-
cyjny do koordynatora Emmaus lub do osoby, od której 
go otrzymałeś (na odwrocie tej strony wskazujemy kilka 
opcji przesyłania arkusza egzaminacyjnego).

OPCJA 1: Prześlij arkusz egzaminacyjny 
       do koordynatora Emmaus

Jeśli znasz swojego koordynatora Emmaus, przekaż mu wypeł-
niony arkusz egzaminacyjny albo prześlij na następujący adres 

(jeśli adres nie został podany, przejdź do opcji 2).
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OPCJA 2: Prześlij arkusz egzaminacyjny  
     na adres biura Emmaus

Jeśli powyżej nie ma adresu albo nie wiesz, kto jest twoim Koor-
dynatorem Emmaus i nie jesteś pewny, gdzie wysłać swój arkusz 
egzaminacyjny, możesz:

 Wysłać go na adres pocztowy:    Przesłać skan lub zdjęcie
                     obu stron na poniższy adres mailowy:

Odbieranie wyników kursu
Swój oceniony arkusz egzaminacyjny otrzymasz tą drogą,  
którą się posłużyłeś, wysyłając go, tj. pocztą lub e-mailem,  
włącznie z oceną końcową i odpowiedzią koordynatora  
Emmaus.
Po wysłaniu i sprawdzeniu tego kursu otrzymasz dyplom za-
świadczający o jego ukończeniu. Rejestr kursów jest dostęp-
ny w biurze Emmaus lub u Twojego koordynatora Emmaus.

biuro@emmauspolska.pl 
Biuro Emmaus  

Skrytka pocztowa nr 15  
43-200 PSZCZYNA
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LEKCJA 1

Owoce nowych  
narodzin

W Ewangelii Jana 3, Biblia mówi nam, że człowiek, który uwie-
rzył w Jezusa Chrystusa „narodził się na nowo”. Takiej oso-

bie zostało darowane nowe życie - życie wieczne i nowe serce. Te 
„nowe narodziny” dotyczą tych, którzy zareagowali na Ewangelię.

Gdy ktoś po raz pierwszy słyszy Ewangelię, dowiaduje się, że jest 
przed Bogiem winien z powodu swoich grzechów. Ponieważ Bóg 
jest sprawiedliwy i święty, musi ukarać grzech. Ostateczną karą za 
grzech jest wieczna śmierć, co oznacza, że   taki człowiek zostanie 
oddzielony od Boga na wieki w miejscu zwanym piekłem. Osoba 
taka musi uznać przed Bogiem, że   jest grzesznikiem, potrzebującym 
Zbawiciela i musi uznać, że Bóg posłał Swojego Syna, Pana Jezusa 
Chrystusa, aby za nią umarł. Kiedy grzesznik poprosi Chrystusa, aby 
został jego Zbawicielem i Panem, jego przewinienia zostają odpusz-
czone. W tym momencie osoba taka rodzi się na nowo i staje się 
częścią Bożej rodziny!

Błogosławieństwa, jakie otrzymujemy w Chrystusie
Grzesznik stał się wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa i nosi 

imię Chrześcijanin (naśladowca Chrystusa). Jeśli stałeś się chrześ- 
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cijaninem, to jest to dopiero początek nowego życia w Chrystu-
sie! Biblia mówi nam, że w momencie nowych narodzin dzieje się 
wiele innych niesamowitych rzeczy. Przyjrzyjmy się dziewięciu 
z tych błogosławieństw.

1. Otrzymaliśmy dostęp do Boga
Bóg przyjmuje chrześcijanina do Siebie ze względu na Chry-

stusa. List do Efezjan 3:11-12 mówi: „Według odwiecznego posta-
nowienia, które wykonał w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym, w którym mamy 
swobodę i dostęp do Boga z ufnością 
przez wiarę w niego”. Bóg patrzy wpierw 
na Swojego Syna, a potem na Ciebie. On 
postrzega Ciebie jako kogoś, kto nale-

ży do Jego Syna i przyjmuje Cię w ten sam sposób, jak przyjmuje 
Swojego Syna. Ze względu na Chrystusa, mamy przystęp do Boga, 
możemy zbliżać się do Niego z odwagą i ufnością. Jako chrześcijanie 
jesteśmy mile widziani w obecności Boga, tak długo jak Chrystus 
jest mile widziany, a to znaczy na zawsze (Efez. 2:6-7).

2. Zostaliśmy zaadoptowani jak dzieci
Chrześcijanin jest dzieckiem Bożym (Jan 1:12). Jak byś się czuł 

zaszczycony, gdybyś był dzieckiem wielkiego przywódcy, króla czy 
prezydenta - jakże większym zaszczytem jest być dzieckiem potęż-
nego Stwórcy wszechrzeczy! Zostaliśmy wprowadzeni do rodziny 
Bożej (Efez. 1:5), co nadaje nam wspaniały przywilej zwracania się 
do Boga jako do „Ojca” (Gal. 4:6).

3. Zostaliśmy usprawiedliwieni 
Chrześcijanin jest usprawiedliwiony przez Boga (Rzym. 5:1; 

8:30.33.). Być usprawiedliwionym oznacza coś więcej niż tylko mieć 

Bóg przyjmuje 
chrześcijanina do 

Siebie ze względu 
na Chrystusa. 
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Jako wierzący 
grzesznicy,  
zostaliśmy przez 
Boga usprawiedli-
wieni.

odpuszczone grzechy; usprawiedliwienie oznacza „być uznanym 
za sprawiedliwego”. Człowiek, który popełnił przestępstwo może 
otrzymać odpuszczenie i przebaczenie, ale nadal jest postrzegany 
(i traktowany) jako winny.

Rozważmy następujące wydarzenie: jakiś mężczyzna ukradł pie-
niądze sąsiadowi, został doprowadzony na rozprawę sądową i sta-
nął przed sędzią. Udowodniono mu winę 
i skazano na karę więzienia. W tym mo-
mencie jego przyjaciel wszedł na salę są-
dową, oświadczając: „Zapłacę za wszystko, 
co ten człowiek jest winien, a także pokry-
ję grzywnę za kradzież, jeśli go wypuścisz 
na wolność”. Sędzia wyraża na to zgodę, w wyniku czego ten człowiek 
może opuścić salę sądową, jest uwolniony od kary za swój grzech, 
choć właściwie, nadal pozostaje winny. Darowano mu dług i nie zosta-
nie ukarany, ponieważ ktoś inny zapłacił karę za niego. Ale nie został 
usprawiedliwiony. Jego rejestr grzesznych aktywności wciąż pozosta-
je, a ludzie będą pamiętać, że był złodziejem.

Bóg, który jest Sędzią, ogłasza w sensie prawnym, że nie istnie-
je żadne oskarżenie przeciwko wierzącemu w Chrystusa. Zapłatą za 
grzech jest śmierć (Rzym. 6:23) i Chrystus umarł zamiast wierzące-
go. Poprzez Swoją śmierć zapłacił karę za grzech wierzącego. Dzięki 
śmierci Chrystusa, Bóg przebaczył wierzącym grzesznikom i nigdy 
nie wysunie jakichkolwiek roszczeń przeciwko nim z powodu ich 
przewinień (Efez. 1:7; Rzym. 8:1).

Jako wierzący grzesznicy, zostaliśmy przez Boga usprawiedliwie-
ni. On nie tylko likwiduje rejestr zarzutów, występujących przeciwko 
nam, ale już nie traktuje nas jako winnych – co ma tak daleki wpływ, 
że ubiera nas w doskonałą sprawiedliwość Chrystusową, a tym sa-
mym czyni nas całkowicie zdatnymi do nieba!
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4. Duch Święty zamieszkał w nas
Ciało chrześcijanina stało się mieszkaniem Ducha Świętego 

(1 Kor. 6:19). Biblia naucza, że Bóg Duch Święty mieszka w każdym 
człowieku, który narodził się na nowo (1 Jana 4:13). Ciało chrześci-
janina jest świątynią i domem, w którym zamieszkuje Duch Święty. 
Jako wierzący, powinieneś zważać na to co robisz, co mówisz i gdzie 
chodzisz, ponieważ Duch Święty mieszka w Tobie. To Duch Świę-
ty jest Tym, który udziela Ci mocy do prowadzenia świętego życia 
(Rzym. 8). 

5. Staliśmy się członkami Ciała Chrystusowego
Chrześcijanin jest członkiem prawdziwego (lub powszechnego) 

Kościoła. Kościół składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących 
w Pana Jezusa Chrystusa (Dz. Ap. 2:47). Nie ma większego zaszczytu 
na ziemi niż przynależność do prawdziwego Kościoła. Kościół ten, 
składający się z wierzących na całym świecie, jest opisany jako ciało 
Chrystusowe (Kol. 1:18). „Ciało” jest na ziemi; Chrystus, „Głowa 
Kościoła”, jest w niebie.

6. Otrzymaliśmy dziedzictwo w Chrystusie
Chrześcijanin jest dziedzicem Boga (Rzym. 8:17). Spadkobier-

cą jest człowiek, który otrzymuje własność kogoś, kto umarł. Na 
przykład, jeśli człowiek, który był właścicielem dużej połaci ziemi 
i bogactw, umarł, rzeczy te zostaną podzielone pomiędzy jego dzie-
ci. Byli jego spadkobiercami i otrzymali wszystko, co posiadał ich 
ojciec. Bóg jest właścicielem wszechrzeczy. Stworzył świat, w któ-
rym żyjemy i niebiosa – słońce, księżyc i gwiazdy. On jest Stwórcą 
wszechświata. Bóg, który jest wieczny, nie musi umrzeć, aby przeka-
zać nam to dziedzictwo (w przeciwieństwie do naszych ziemskich 
ojców) i pewnego dnia podzieli się wszystkimi Swoimi bogactwami 
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ze wszystkimi Swoimi dziećmi, ponieważ należymy do Chrystusa. 
Dlatego zostaliśmy nazwani dziedzicami Boga.

7. Otrzymaliśmy pełnię w Chrystusie
Chrześcijanin otrzymał „pełnię” w Chrystusie (Kol 2:10). Mieć 

„pełnię” w Chrystusie oznacza, że   nic nie można dodać do tego, 
aby nas bardziej uzdolnić do przyjęcia przez Boga. Inni ludzie mogą 
widzieć w nas wiele rzeczy, które nie są doskonałe i że nie dosię-
gamy Bożych standardów, lecz Chrystus dopełnił wszystkich zasad 
ustanowionych przez Boga, a On jest doskonały. Ponieważ jesteśmy 
w Chrystusie, Bóg patrzy na nas przez Osobę i dzieła Chrystusa 
i Jemu zupełnie to wystarcza. W ten sposób jesteśmy całkowicie peł-
ni w Chrystusie.

8. Staliśmy się uczestnikami Boskiej natury
Chrześcijanin został obdarzony Boską naturą (2 Piotra 1:4). Każ-

dy człowiek otrzymuje ludzką naturę od rodziców; i to jest grzeszna 
natura Adama przekazywana każdemu członkowi ludzkiej rasy. Jako 
chrześcijanin, masz teraz dwie natury; ludzką, którą otrzymałeś, 
przychodząc na świat oraz Boską naturę, którą otrzymałeś, naro-
dziwszy się na nowo. Boska lub nowa natura sprawia, że nienawi-
dzimy grzechu i mamy pragnienie poznawania Boga. Mamy nową 
miłość do Boga i do chrześcijan. Boski charakter w chrześcijaninie 
sprawia, że stajemy się podobni do Pana Jezusa Chrystusa (2 Kor 
3:18; Kol 3:10). Bóg chce, aby tak się działo w przypadku każdego 
z Jego dzieci.

9. Otrzymaliśmy ochronę od Boga
Chrześcijanin może odpocząć, wiedząc, że Bóg troszczy się 

o Swój lud (Rzym. 8:28). On troszczy się o nas, realizując nasze 
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codzienne potrzeby (żywność i odzież), jeśli szukamy Go i ufamy 
Jemu (Mat. 6:25-34). Pan troszczy się o nas, kiedy pociesza nas we 

wszystkich kłopotach (2 Kor. 1:3-4). Bóg 
wie wszystko, co dzieje się z Jego dziećmi 
i pozwala tylko na takie rzeczy, które są 
dla naszego dobra. Czasami nadejdą pró-
by i doświadczenia, aby nauczyć nas więcej 
na temat wiernej miłości Boga; rzeczy te 

przybliżają nas do Niego. W ten sposób przysposabia nas, aby być 
cierpliwym i ufać Mu, nawet jeśli nie w pełni rozumiemy Jego drogi 
(Rzym. 5:3-5).

Nasza reakcja: miłość do Boga
To są te wspaniałe błogosławieństwa dla tych, którzy narodzi-

li się na nowo. Powinny one skutkować tym, że będziemy miłować 
Boga z całego serca! Miłość do Boga możemy pokazać:

uwielbiając Boga i wysławiając Go za zbawienie dokona-
ne przez Pana Jezusa Chrystusa. Uwielbianie to wyrażanie 
wdzięczności Bogu i miłość do Niego. 

Służąc Bogu radosnym sercem. Temat życia dla Boga prze-
studiujemy w lekcji 12.

Chrześcijanin 
może odpocząć,  

wiedząc, że 
Bóg troszczy się 

o Swój lud.
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SPRAWDZIAN DO LEKCJI 

By przystąpić do sprawdzianu, użyj arkusza egzaminacyjnego,  
znajdującego się na stronach 107–108 tej książki.

1.  Co jest pierwszą rzeczą, którą musi zrobić człowiek, aby naro-
dzić się na nowo?

 A.  Musi dać się ochrzcić.
 B.  Musi chodzić do zboru.
 C.  Musi pełnić dobre uczynki.
 D.  Musi przyznać Bogu, że   jest grzesznikiem.

2.  Bóg przebacza grzech, ponieważ…
 A.  Grzesznik został ochrzczony.
 B.  Bez problemu ignoruje lub nie dostrzega grzechu.
 C.  Grzesznik postanawia prowadzić lepsze życie niż to, jakie  

 wiódł dotąd.
 D.  Pan Jezus umarł za grzesznika.

3.  Bóg przyjmuje chrześcijanina, ponieważ…
 A.  Przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.
 B.  Jego dobre uczynki podobają się Bogu.
 C.  Został ochrzczony.
 D.  Uczęszcza do zboru.

4.  Kiedy Bóg mówi, że nie jesteśmy już potępieni za nasze grze-
chy, to dlatego, że…

 A.  Bóg jest gotów odwrócić się i nie zauważyć naszych grzechów.
 B.  Bóg ogłasza, że grzesznik, który uwierzył, jest w Jego oczach  

 sprawiedliwy.
 C.  Nie ma czegoś takiego jak grzech.
 D.  Bóg tylko chce, abyśmy poczuli się lepiej.
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5.  Kiedy człowiek rodzi się na nowo, jego ciało…
 A.  Jest mało przydatne dla Boga.
 B.  Powinno być ukarane, ponieważ jest przyczyną wszelkiego  

 grzechu.
 C.  Staje się świątynią Ducha Świętego.
 D.  Przestaje rosnąć.

6. Prawdziwy Kościół…
 A.  Jest nazwany „Ciałem Chrystusowym”.
 B.  Składa się z wszystkich tych, którzy naprawdę narodzili się  

 na nowo.
 C.  Jest już w niebie.
 D.  Zarówno A i B jest prawdą.

7.  Chrześcijanie są opisani jako dziedzice Boga, ponieważ…
 A.  Zostały im odpuszczone grzechy.
 B.  Zostało im obiecane królewskie traktowanie i łatwe życie.
 C.  Mają w sobie Ducha Świętego.
 D.  Bóg przekazuje im bogate dziedzictwo jako dzieciom Bożym.

8.  Który z tych wersetów biblijnych mówi nam, że wierzący ma 
„pełnię” w Chrystusie?

 A.  Jan 1:12. 
 B.  Rzym. 1:7. 
 C.  Kol. 2:10. 
 D.  2 Piotra 1:4.

9.  Boska natura…
 A.  Jest przekazana wszystkim ludziom.
 B.  Jest przejmowana od rodziców.
 C.  Jest nam darowana przy wejściu do nieba.
 D.  Jest udzielana wierzącemu, kiedy przyjmuje Pana Jezusa ja- 

 ko Zbawiciela.
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OWOCE NOWYCH NARODZIN 

10. Kiedy człowiek zostaje chrześcijaninem…
 A.  Już nigdy nie będzie miał kłopotów w swoim życiu.
 B.  Już nigdy nie zachoruje.
 C.  Będzie wiedział, że Bóg pozwala na to, co się z nim dzieje  

 i będzie to dla jego dobra.
 D.  Może żyć jak się mu podoba, bo Bóg i tak mu przebaczy.

A Ty, co chciałbyś powiedzieć?
Napisz w jaki sposób zaufałeś Chrystusowi w kwestii zbawienia.  
(Jeśli jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, wpisz w arkuszu egzamina-
cyjnym wszelkie pytania).

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________


