
Wzrastanie
w

społeczności

Czy zastanawiałeś się nad tym, jak dorasta człowiek?
Niemowlę umie tylko płakać ijeść. W ciągu półtora roku
uczy się chodzić, myśleć i mówić. Jak to jest możliwe?
To cud, na który większość z nas nie zwraca uwagi. Dziec-
ko rośnie, ponieważje i śpi. Ludzie, którzy się nim opie-
kują, uczą je wielu rzeczy. Jego fizyczny i umysłowy
rozwój trwa przez wiele lat, aż do czasu, gdy dziecko sta-
je się osobą dorosłą. Kiedy staje się dorosłym człowie-
kiem, mówimy, że jest dojrzałe.

W lekcji 2 poznaliśmy polecenie, jakie Jezus dał
swoim uczniom. Aby skutecznie świadczyć, musimy roz-
winąć się duchowo. W tej lekcj i dowiesz się,jak osiągnąć
dojrzałość duchową. Niektórzy ludzie, nawet po wielu
latach, pozostają nadal na poziomie dzieci. Nie jest to
zgodne z Bożym planem. Bóg chce, abyśmy dojrzewali
duchowo, abyśmy rozwijali się, aż "osiągniemy wymiary
pełni Chrystusowej" (Efezjan 4: 13). Wtedy będziemy
mogli rozwijać się we wspólnocie z innymi.



Plan lekcji

Sposoby rozwijania się
Poznawanie Pisma Świętego
Myślenie o Bogu
Kierowanie się chrześcijańską miłością
Wspólne wielbienie Boga

Zasady wzrastania
Oddanie się Bogu
Oddzielenie od świata
Tolerancja i umiarkowanie

Cele lekcji

• Poznać sposoby wzrastania w Panu .
• Wyjaśnić znaczenie poświęcenia, tolerancji i umiarko-

wania w chrześcijańskim rozwoju.
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SPOSOBY ROZWIJANIA SIĘ

Poznawanie Pisma Świętego

Cel I. Wymień rezultaty czytania ipoznawania Pisma
Świętego.

Pewnego dnia przyszli do Jezusa saduceusze i opo-
wiedzieli wymyśloną przez siebie historię o kobiecie, któ-
ra wyszła za mąż. Wkrótce mąż umarł. Wtedy powtórnie
wyszła za mąż i znowu owdowiała. Powtórzyło się to
siedem razy. Saduceusze zapytali Jezusa, czyją będzie
ona żoną, kiedy po śmierci wszyscy znajdą się w wiecz-
ności (Mateusz 22:28).

Historię tę wymyślili, by sprawdzić Jezusa. Saduce-
usze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Chcieli, by Jezus
powiedział coś, co nie zgadzało się z ich wiarą. Wtedy
mogliby po prostu odrzucić Jego nauki i czuć się w po-
rządku.

Zamiast jednak odpowiedzieć saduceuszom, Jezus
dotknął istoty problemu. Wykazał im brak zrozumienia
Pism mówiąc: "Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bo-
żej" (Mateusz 22:29). Zwróć uwagę na kolejność spraw
w słowach Pana. Jezus postawił na pierwszym miejscu
znajomość Pism, a na drugim moc Bożą.

Dużo się można z tego nauczyć. Ludzie bardzo pragną
doświadczyć mocy Bożej, ale nie mają równie wielkiego
pragnienia, by poznać Pismo Święte. To tak, jakby stawiać
pług przed wołem. Nic z tego nie wyjdzie. Czy chcesz
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doświadczyć mocy Bożej w swoim życiu? Musisz więc
najpierw poznać nauki Pisma Świętego i postępować
zgodnie z nimi.

Apostoł Paweł powiedział: " ..jako nowo narodzone
niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego
mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu ... " (lPiotr
2:2). Takjak dzieci musząjeść, żeby zdrowo rosnąć, tak
my musimy karmić się Słowem Bożym, by stać się doj-
rzałymi, zdrowymi chrześcijanami.

Psalm 119 ma 176 wersetów. W prawie każdym
z tych wersetów, w taki czy inny sposób, wspomniane
jest Pismo Święte. Słowo powinno być naszą obroną przed
grzechem, naszym przewodnikiem, naszą mądrością i na-
szą radością.

Jeśli czytanie Słowa Bożego nie jest twoim stałym
zwyczajem, poproś Pana, by dał ci chęci do czytania
i mądrość do zrozumienia Pism. Czasami nie robimy tego,
co powinniśmy, ponieważjesteśmy zbyt leniwi. Są rzeczy,
które tylko Bóg może zrobić dla człowieka. Są również
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rzeczy, które musimy zrobić sami, na przykład codzienne
modlitwy i czytanie Biblii. Musimy być zdyscyplinowani
i czynić to systematycznie. Wymaga to aktu woli. Nikt
nie zamierza nas do tego zmuszać. Sami musimy tego
dokonać. Gdy zaczniemy codziennie czytać Słowo, doś-
wiadczymy radości i zadowolenia oraz będziemy się
rozwijać.

Dzieci rosną wtedy, gdy otrzymują właściwe poży-
wienie. Podobnie jest w życiu wierzącego. Jeśli chcesz
rosnąć w Panu, musisz pozwolić Mu, by cię karmił Swoim
Słowem. Przeznacz na to czas każdego dnia, podobnie
jak przeznaczasz czas najedzenie. Duch Święty pomoże
ci zrozumieć, co czytasz i stopniowo będziesz rozwijać
się duchowo.

~-------------- Zadanie

1Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.
a Jezus zdemaskował saduceuszy, że nie rozumieją

Pism.
b Bóg karmi nas duchowo, gdy czytamy Biblię.
c Jezus powiedział, że poznanie mocy Bożej jest waż-

niejsze niż poznanie Pisma Świętego.

2 Jaki jest rezultat regularnego czytania Pisma Świętego?
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Myślenie o Panu

Cel 2. Wyjaśnij',dlaczego modlitwy imedytacje są tak ważne.

Kolejnąpomocą w chrześcijańskim rozwojujest mod-
litwa i medytacja, czy też myślenie o Panu. Musimy
ćwiczyć się w myśleniu o Bogu. Musimy myśleć o Jego
Słowie, o wczorajszym kazaniu, o wszystkim, co zrobił
dla nas. Apostoł Paweł mówi, że mamy napełniać umysł
dobrymi rzeczami, tym "co prawdziwe, co poczciwe, co
sprawiedliwe, co czyste, co mile, co chwalebne" (Filipian
4:8). W Izajaszu mamy obietnicę, że Bóg zachowa nas
w pokoju, jeśli będziemy stale o Nim myśleli (Izajasz
26:3). Myślenie o Panu umacnia naszą wiarę w Niego.

Musimy również modlić się, aby Bóg nauczył nas
Swoich dróg i pokierował naszymi ścieżkami. Bóg chce,
byśmy modlili się o lepsze zrozumienie Jego Słowa.
W Filipian 4:6 czytamy, że mamy modlić się o wszystko,
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czego potrzebujemy. W Efezjan 6:18 czytamy, że mamy
modlić się" za wszystkich świętych". Kiedy modlimy się
za innych chrześcijan, okazujemy ducha poczucia przy-
należności do wspólnoty. Powinniśmy również modlić
się za tych, którzy nie znają Chrystusa. Kiedy modlimy
się za niewierzących, okazujemy ducha wspólnoty
w szerokim zakresie.

t:-------------- Zadanie

3 Dlaczego modlitwa i rozmyślania są takie ważne?

4 Wymień dwie rzeczy, o jakie Biblia nakazuje nam
się modlić.

Kierowanie się chrześcijańską miłością

Cel 3. Omów nowe prawo, jakiego nauczał Jezus.

Dziesięć Przykazań, które otrzymali Izraelici, było
jednym z najwcześniejszych zbiorów praw rządzących
życiem społeczności (2Mojżeszowa 20). Dotyczyły one
stosunków między Bogiem i ludźmi oraz relacji między-
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ludzkich. Izraelici mieli obowiązek stosowania się do tych
praw, chociaż sprawiało im to trudność.

Bóg widział, że ludzie, którzy otrzymali te przyka-
zania, nie sa,dość silni, by ich przestrzegać. Dlatego właś-
nie posłał Jezusa Chrystusa. Przeczytaj Rzymian 8:3
i Galacjan 4:4-5. Wersety te ukazują łaskę Bożą i Jego
pragnienie stworzenia doskonałej wspólnoty z człowie-
kiem. Stosunki międzyludzkie są prawidłowe wówczas,
jeśli właściwe są ich stosunki z Bogiem.

Kiedy byłem młody, zostałem wyznaczony do współ-
pracy z człowiekiem, który był ekspertem w swojej dzie-
dzinie. Nie był onjednak osobą, z którą łatwo się pracuje.
Postanowiłem jednak, że będę traktował go z miłością,
niezależnie od tego, jak źle będzie on mnie traktował.
Kiedy zobaczył, że jego niemiłe zachowanie nie robi na
mnie wrażenia, zmienił swoją postawę wobec mnie. Od-
powiedział na moją miłość. Od niego nauczyłem się wielu
cennych rzeczy, które są dla mnie nadal pomocne. Na-
uczyłem się również, że nikt nie może oprzeć się miłości
i zainteresowaniu nim.

Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawi-
ciela, w naszym życiu zachodzą zmiany. Inaczej zaczyna-
my patrzeć na Boga, na Biblię i na innych ludzi. Jezus
dokonał dla nas tego, czego nie mogły zrobić przykazania.
Staliśmy się nowymi istotami, nawiązujemy społeczność
z Nim (2Koryntian 5: 17). Jezus zapisuje Swoje prawo
miłości w naszych sercach (2Koryntian 3:3). Oznacza to,
że stare prawo zostało zastąpione przez prawo miłości.
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Chcemy być posłuszni Panu, ponieważ Go kochamy. Na-
sze stosunki z innymi ludźmi opieramy na prawie miłości.
Nasze sumienie staje się czyste, a umysł odnawia się.
W naturalny sposób robimy teraz to, co zostało nakazane
przez Prawo. Jest to cudowny sposób na życie.

Czy ktoś potraktował cię źle, od kiedy zostałeś chrześ-
cijaninem? Czy rozgniewałeś się? Jeśli pozwoliłeś, by
miłość Boża wypełniła twoje serce, byłeś w stanie prze-
baczyć temu, kto potraktował cię źle. Jeśli jesteś chrześ-
cijaninem, to dzięki mocy Bożej zmieniła się twoja natura.
Jego prawo miłości rządzi twoim życiem i postępowa-
niem. To jest sposób na posiadanie ducha wspólnoty!

t:-------------- Zadanie

5 Uzupełnij zdania.
a Bóg dał Izraelowi zbiór zasad zwany .

b Prawo, którego nauczał Jezus, było prawem ..
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c Możliwe jest przestrzeganie prawa Chrystusowego,
ponieważ .

d Chrystus zapisuje Swoje prawo w ..

6 Łatwiej jest mi przebaczyć komuś, kto mnie skrzyw-
dził, ponieważ
a) Prawo mówi, że muszę przebaczać.
b) kiedy stałem się chrześcijaninem, moja natura

zmieniła się.

Wspólne wielbienie Boga

Cel 4. Wyjaśnij, w jaki sposób wspólne oddawanie czci
Bogu pomaga nam w rozwinięciu się duchowo.

Oddawanie Bogu czci razem z innymi chrześcijanami
pomoże ci rozwinąć się duchowo. Musisz spotykać się
z innymi społecznościami, by wspólnie studiować Słowo
Boże. Regularne uczęszczanie do kościoła i uczenie się
podbudowuje naszą wiarę. Dużą pomocą jest dzielenie
się z innymi naszymi problemami i radościami. Podsta-
wową zasadą wspólnoty jest to, że potrzebujemy siebie
nawzajem. Powinniśmy spędzać dużo czasu z ludźmi,
którzy znają i kochają Pana, tak jak my. Czy spotykasz
się z innymi chrześcijanami? Czy uczestniczysz w tym,
co oni robią? Czy podzielasz ich radość, kiedy sąszczęśli-
wi i dodajesz im otuchy, kiedy są smutni? Jeśli tak, to
okazujesz ducha wspólnoty i miłość w najpełniejszym
sensie.
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ł:-------------- Zadanie

7 Które stwierdzenie najlepiej wyjaśnia, w jaki sposób
wspólne wielbienie Boga pomaga nam rozwinąć się
duchowo?
a) Kiedy uczestniczymy w smutkach i radościach in-

nych ludzi, zdajemy sobie sprawę, że nas potrze-
bują,

b) Wspólne wielbienie Boga i dzielenie się z innymi
chrześcijanami daje nam siłę i umacnia naszą wiarę
w Pana.

ZASADY DORASTANIA

Cel 5. Opisz zasadę poświęcenia się Bogu i oddzielenia
od świata.

Kiedy dojrzewamy jako chrześcijanie studiując Słowo
Boże, modląc się, myśląc o Bogu, wielbiąc Go i kochając
innych, Bóg prowadzi nas ku świętemu życiu. Biblia
mówi o poświęceniu się Bogu oraz o oddzieleniu się od
grzechu. Obie te rzeczy są bardzo ważne.

Oddanie się Bogu
Bóg wzywa nas, byśmy się Mu oddali. Chce mieć

nas dla Siebie. Rzymian 12:1 mówi: " ...abyście składali
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ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu ". Prze-
czytaj teraz Dzieje 13:2: "Odłączcie mi Barnabę i Saula
do tego dzieła, do którego ich powołałem. " Przeczytaj
również Rzymian l: l: .Paweł cr wyznaczony do zwias-
towania Ewangelii Bożej ".

Bóg pragnie całkowitego oddania z naszej strony,
poświęcenia się Bogu, aby w ten sposób ułatwić nam
prowadzenie świętego życia.

Oddzielenie od świata

W 2Koryntian 6: 14 czytamy: "Nie chodźcie w obcym
jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawied-
liwość z nieprawością, albojakaż jest społeczność między
światłością i ciemnością?" Wynika stąd, że między
wierzącymi i niewierzącymi nie może być prawdziwej
wspólnoty. Między chrześcijanami i niewierzącymi nie
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może istnieć duch wspólnoty. Werset ten poucza nas,
żebyśmy nie nawiązywali bliskich stosunków z niewie-
rzącymi. Chodzi tu o stosunki takie jak małżeństwo,
wspólna praca. Nie ma tu natomiast mowy o codziennych
kontaktach z innymi ludźmi.

Często przebywamy z ludźmi, którzy nie wierzą
w Boga. Właśnie tu potrzebuje nas Bóg. Powinniśmy
przyciągnąć tych ludzi do Boga. Żeby zostać dzieckiem
Bożym na tym złym świecie, trzeba poznać Boga. Musisz
pozwolić, by Duch Święty rządził twoim życiem. Musisz
mieć w sobie tyle Boga, by każdy mógł Go poznać. Nie
musisz nawet rozmawiać z nimi. Żyjesz na świecie, ale
jesteś mieszkańcem nieba. Możesz przebywać z niewie-
rzącymi, ale nie powinieneś być podobny do nich.

Człowiek o imieniu George dostrzegł coś nowego
w życiu swojego sąsiada. Zapytał go, skąd ta zmiana?
Sąsiad powiedział, że poprosił Jezusa, by był Jego Panem.
Wkrótce George oddał swoje życie Jezusowi, dzięki
świadectwu swojego sąsiada. Kiedyś odwiedził swoją
matkę mieszkającą w innym mieście. Matka zapytała: "Co
się z tobą stało?" Wtedy opowiedział jej o Jezusie i wkrót-
ce ona również przyjęła Pana jako swego Zbawiciela.
Oboje zostali napełnieni Duchem Świętym. Problemy
Georga nie zmieniły się, ale zmienił się on sam! Kiedy
matka dostrzegła w nim tę różnicę, chciała dowiedzieć
się, co się stało. Dzięki oddanemu Bogu sąsiadowi
Georga, zmieniło się życie dwóch osób!
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~-------------- Zadanie

8 Wpisz TAK przed tymi działaniami, które ilustrują
zasadę oddania się Bogu i oddzielenia od świata .

.... a Codzienne czytanie Biblii .

.... b Wybieranie chrześcijan na swoich przyjaciół .

.... c Branie udziału w działalności, która może nie po-
dobać się Bogu .

.... d Zawarcie związku małżeńskiego z osobą nie będącą
chrześcijaninem .

.... e Brak czasu, by modlić się regularnie z powodu nad-
miaru zajęć .

....f Proszenie Boga o przewodnictwo .

.... g Okazywanie miłości i zainteresowania osobie, która
tego potrzebuje.

Tolerancja i umiarkowanie

Cel 6. Określ prawidłowe postawy tolerancji i umiarko-
waniaw życiu chrześcijanina.

Czasami trudno jest chrześcijanom poznać właściwe
normy zachowania. Niektórzy z nich mówią, że nie pod-
legamy już Prawu, więc możemy żyć zgodnie z naszymi
własnymi wzorcami. Inni mają do problemu bardziej
legalistyczne podejście i starają się zdobyć Bożą przychyl-
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ność podejmowaniem lub zaniechaniem niektórych dzia-
łań. Starają się przypodobać Bogu przestrzeganiem pew-
nych zasad, zamiast wiarą w Chrystusa. Każda z tych pos-
taw może być niebezpieczna. Chrześcijaństwo to nie zbiór
zasad, których należy przestrzegać, lecz przyjmowanie
Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i pozwalanie Mu, by
stał się Panem naszego życia. Sam Jezus powiedział:

"Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać za-
kon, albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać,
lecz wypełnić" (Mateusz 5: 17).
Kiedy Jezus Chrystus jest Panem naszego życia, chce-

my robić to, co jest Mu miłe. Nie chcemy robić tego, co
zaszkodziłoby naszemu chrześcijańskiemu świadectwu.
Niejesteśmy związani przez normy prawne, ale uważamy,
że łaska Chrystusa nie pozwala nam robić wszystkiego,
co się nam podoba. Chrystusowe prawo miłości pomaga
nam być umiarkowanymi w naszym postępowaniu.

Bóg zajmuje się nami jako jednostkami, więc musimy
uważać, by nie sądzić innych według naszych norm.
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Rzymian 14 i 15 mówi o tym w odniesieniu do jedzenia
pewnych rzeczy i także czczenia pewnych dni. Jednak
zasady zawarte w tych rozdziałach stosują się do innych
spornych dziedzin naszego życia. Oto niektóre z tych
zasad:

1. "Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej
baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku
lub zgorszenia" (Rzymian 14:13).

2. "Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku
wzajemnemu zbudowaniu" (Rzymian 14: 19).

3. "Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic
takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek.
Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed
Bogiem" (Rzymian 14:21-22).

4. "Przeto przyjmujciejedni drugich, jak i Chrystus
przyjął was, ku chwale Boga" (Rzymian 15:7).

Fragmenty te wyraźnie mówią, że powinniśmy być
tolerancyjni wobec ludzi, których wzorce zachowania są
różne od naszych. Bycie tolerancyjnym wymaga cierpli-
wości i akceptowania innych, nawet jeśli się z nimi nie
w pełni zgadzamy.

Bóg wie, jak postępować z nami jako jednostkami.
Zajmuje się każdym z nas osobiście, ponieważ chce,
abyśmy pozostawali z Nim w bliskich stosunkach. Wie,
w jakich dziedzinach potrzebujemy pomocy. Od nas może
wymagać jednej rzeczy, zaś całkiem innej od drugiego
człowieka. Może nas natchnąć do podejmowania pew-
nych działań a zaniechania innych. Nie powinniśmy zmu-
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szać innych ludzi, by robili to, co Bóg każe nam robić.
Musimy zaakceptować innych chrześcijan takimi, jacy
są. Powinniśmy być tolerancyjni.

Jezus powiedział: "jakim sądem sądzicie, takim was
osadzą, ijaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą"
(Mateusz 7:2). Niejest więc dobre i mądre, kiedy surowo
lub krytycznie oceniamy innych. Tolerancja wobec innych
jest wyrazem prawa miłości i jest obecna wszędzie tam,
gdzie przejawia się duch wspólnoty.

~-- Zadanie

9 Zaznacz w tabelce swoją postawę, sta- ·s
wiając znak x w odpowiedniej kolum- t<:l

en
...:.:: .~ t<:l

rue. t<:l N
~ Z U

a Jestem tolerancyjny wobec opinii in-
nych ludzi, nawet jeśli są odmienne od
mOJt:J.

b Nie osądzam innych pochopnie. Staram
się być cierpliwy.

c Proszę Pana, by powiedział mi, co mam
robić, a następnie podejmuję działanie.

d Jeśli czuję, że Bóg chce, abym przestał
coś robić, jestem Mu posłuszny.
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.§
«:l
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e Nie denerwuję się, kiedy inni robią coś,
czego Pan nie pozwoliłby mi uczynić.

f Nie próbuję narzucić innym swojej opi-
nii o tym, co dobre lub co złe.

10 Do realizacji jakich działań zachęca nas Rzymian
14:19 i 15:7?

11 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM
stwierdzeniem.
a Duch Święty może wskazać nam, cojest dobre i złe.
b Chrześcijanie powinni trzymać się z dala od innych

chrześcijan, których wzorce postępowania są od-
mienne od ich wzorców.

c Biblia wyraźnie mówi, jakie powinno być nasze
postępowanie we wszystkich sytuacjach.

d Jeśli osądzamy innych surowo, Bóg również osą-
dzi nas surowo.

e Powinniśmy starać się nakłonić innych chrześci-
jan, by żyli według naszych wzorców.
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12 Jakich zasad nauczyłeś się w związku ze wskazany-
mi poniżej wartościami?
a Chrześcijańskie postępowanie: .

b Legalizm: .

c Tolerancja: .

tt\---- Odpowiedzi na zadania

7 b) Wspólne wielbienie Boga i dzielenie się z innymi
chrześcijanami daje nam siłę i umacnia naszą wiarę
w Pana.

1a Prawda.
b Prawda.
c Fałsz.

8 a Tak.
b Tak.
c Nie.
dNie.

e Nie.
f Tak.
g Tak.

2 Rozwijamy się duchowo.
9 Twoja odpowiedź.
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3 Ponieważ pomagają nam rozwinąć się duchowo i roz-
winąć poczucie przynależności do wspólnoty.

10 Robić rzeczy służące pokojowi; akceptować siebie
nawzajem.

4 Twoja odpowiedź. O Boże przewodnictwo. O zrozu-
mienie Słowa Bożego. O to, czego potrzebujemy. Za
innych chrześcijan. Za niewierzących.

11 a Prawda.
b Fałsz.
e Fałsz.

d Prawda.
e Fałsz.

5 a Dziesięcioma Przykazaniami.
b miłości.
e kochamy Go i chcemy być Mu posłuszni.
d naszych sercach.

12 Twoja odpowiedź.
a Powinniśmy pozwolić, by Biblia była naszym prze-

wodnikiem tam, gdzie zawiera dokładne wskazówki
i prosić Ducha Świętego, by prowadził nas w innych
dziedzinach.

b Powinniśmy kierować się w życiu Chrystusowym
prawem miłości, a nie przestrzeganiem zbioru zasad.

e Powinniśmy akceptować ludzi, których opinie mogą
różnić się od naszych i prosić Ducha Świętego, by
ich prowadził.

6 b) kiedy stałem się chrześcijaninem, moja natura zmie-
niła się.


