
Trwanie
w

społeczności

Pewien profesor europejskiego uniwersytetu uczył
studentów podczas I wojny światowej. W czasie wykładu
wszedł pewnego razu rektor, prosząc żeby profesor przer-
wał wykład z powodu wojny. Studenci nie mogli spotykać
się odtąd jako grupa przez wiele lat.

Kiedy w końcu ponownie otworzono uczelnię, profe-
sorrozpoczął pierwszy wykład słowami: "Jak mówiłem ..."

Po prostu kontynuował te rozważania, które przerwał,
kiedy wykład został wstrzymany. Ten duch kontynuacji
wskazuje na pewną determinację. Musimy mieć ten sam
rodzaj determinacji, aby utrzymywać stałą więź ze swoją
społecznością,

W tej lekcji dowiesz się, jak można kontynuować
w praktyce stosowanie zasad, których nauczyłeś się z tej
książki. Najważniejsze jest poleganie na Duchu Świętym.
Paweł powiedział Tymoteuszowi: "Ale ty trwaj w tym,
czegoś się nauczył" (2Tymoteusz 3: 14). Duch Święty po-
może ci trwać w społeczności.



Plan lekcji

Być sobą
Osobiste świadectwo
Polegać na Duchu Świętym

On jest naszym Pocieszycielem
On jest naszym Nauczycielem

Cele lekcji

• Zrozumieć znaczenie przykładnego życia chrześcijańs-
kiego, które czyni nas wiarygodnymi.

• Ufać Duchowi Świętemu i polegać na Nim.
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BYĆ SOBĄ

Celi. Wyjaśnić,dlaczego szczerość iest tak ważną cechą dla
reprezentowania Chrystusa w swojej społeczności.

Młoda kobieta jechała do obcego kraju, by pracować
tam dla Pana jako misjonarka. W programie radiowym
zapytano ją: "Co ma pani zamiar tam robić?" Ona odpo-
wiedziała: "Będę starała się być tym, czym jestem".

Czy jesteś taki,jak mówisz? Jesteś naprawdę szczery,
kiedy jesteś sobą. Jeśli próbujesz zachowywać się w spo-
sób, który nie jest naprawdę twoim sposobem zachowania,
pokazujesz światu fałszywą twarz.

Najlepszym sposobem wpływania na swojąspołecz-
ność jest zachowanie przez cały czas swojej prawdziwej
twarzy. Jeśli nie jesteś szczęśliwy z tego, jaki jesteś, po-
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proś Ducha Świętego, by dał ci nowy wizerunek. Bądź
osobą wartościową, na której ludzie mogą zawsze pole-
gać. Poproś Boga, by uczynił cię takim, jaki powinieneś
być i jakim On pragnie cię widzieć.

Czy ludzie widzą cię jednego dnia uśmiechniętego,
szczęśliwego, a następnego dnia nachmurzonego i niemi-
łego? Czy każdego dnia dajesz stałe, wiarygodne świa-
dectwo, niezależnie od nieprzyjemności, które mogą cię
czasem spotkać?

Naj lepsze świadectwo dają ludzie, którzy zachowują
przez cały czas właściwą postawę. Duch Święty potrafi
zmieniać osobowość. Jeśli nie jesteś z natury wesoły,
poproś Boga, by cię zmienił. Zacznij wtedy zachowywać
się tak, jak pragnie tego Bóg.

Mój przyjaciel Jan był zrzędliwym, narzekającym
stale człowiekiem. Chcąc być chrześcijaninem, przepra-
szał za swoją postawę i mówił, że nic nie może na to
poradzić. Pewnego dnia zdał sobie sprawę, że Bóg mógłby
pomóc mu się zmienić. Starał się być miły i uprzejmy, aż
w końcu stało się to dla niego naturalnym sposobem bycia.

W 1Koryntian 14:8 czytamy: "A gdyby trąba wydała
głos niewyraźny, któż by się gotował do boju?" Podobnie
i nasze życie musi być dla ludzi obrazem prawdziwego
chrześcijańskiego życia. Jeśli ludzie patrząc na nasze za-
chowanie nie są pewni, czy to jest chrześcijańskie życie,
nie będziemy dobrymi świadkami, kiedy próbujemy po-
wiedzieć im o Chrystusie. Niech więc nasze wołanie bę-
dzie wyraźne, aby inni za nami podążali.
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t:-- Zadanie

1 W jaki sposób człowiek może zmienić swoją osobo-
wość, jeśli nie jest odpowiednia?

2 Dlaczego ważne jest zachowanie swojej prawdziwej
twarzy,jeśli się chce skutecznie przedstawiać Chrys-
tusa swojej społeczności?

3 Najlepsze świadectwo dają ludzie, którzy
a) uczą się naj lepszych sposobów rozmawiania z ludź-

mI.
b) wszędzie noszą ze sobą Biblię.
c) zachowują przez cały czas właściwą postawę.

OSOBISTE ŚWIADECTWO

Ce12. Podać przykłady dobrego osobistego świadectwa.

Kiedy miałem 17 lat, skończyłem szkołę średnią i po-
szedłem do pracy w dużym przedsiębiorstwie w moim
rodzinnym mieście. Kiedy wychodziłem pierwszego ran-
ka z domu, matka powiedziała mi: .Pamiętaj synu, każda
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martwa ryba może płynąć z falą. Tylko żywa ryba może
płynąć pod falę."

Nigdy nie zapomniałem słów matki. Od tamtego czasu
starałem się upewnić, że nie "dryfuję z falą". Nie zawsze
łatwo jest wyróżniać się z tłumu. Czasami może się zda-
rzyć, że będziemy jedynymi chrześcijanami w grupie lu-
dzi. Jeśli chcemy dawać osobiste świadectwo, musimy
być gotowi do stawania w obronie naszych chrześci-
jańskich zasad, nieraz wbrew stanowisku grupy.

W 1Piotra 3: 15 czytamy: ,,(bądźcie) zawsze gotowi
do obrony przed każdym domagającym się od was wy-
tłumaczenia się z nadziei waszej." Naszą nadzieją jest
Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy
mogli mieć życie wieczne. Musimy zawsze dawać dobre
osobiste świadectwo, jeśli chcemy pomóc innym znaleźć
Chrystusa.

Czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg zna cię lepiej, niż
ty sam siebie? Tak, to prawda! Przeczytaj ten werset:

"I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć
przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone
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i odsłonięte przed oczami tego, przed którym mu-
simy zdać sprawę" (Hbr 4: 13).
Bóg polega na nas, że pokażemy światu,jaki Onjest.

Jeśli Go zawiedziemy, będziemy musieli zdać przed Nim
sprawę z naszej porażki. Staraj się świadczyć o Chrystu-
sie. Możesz być jedyną osobą, którą Bóg wykorzysta, by
pozyskać pewnych ludzi do Pana. Zbawienie tych ludzi
będzie zależało od twojego świadectwa. Niech ujrzą oni
rezultaty Bożej łaski w twoim życiu.

Jeśli masz pozyskać dla Boga swoje otoczenie, musisz
być bardzo "przeźroczysty". Oznacza to, że musisz być
otwarty przed ludźmi. Niech zobaczą, jaki naprawdęjes-
teś. Nasze życie musi być jak otwarta książka, aby cały
świat mógł do niej zajrzeć. Apostoł Paweł powiedział:
"Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśla-
dowcą Chrystusa" (1Koryntian 11: 1). Czy możesz to sa-
mo powiedzieć ludziom w swojej społeczności?

ł:-- Zadanie

4 Zakreśl literę przed przykładami dobrego osobistego
świadectwa
a Robienie czegoś, co nie jest dobre, tylko dlatego,

że poprosił cię o to przyjaciel i nie chcesz go urazić.
b Mówienie nie, kiedy powiedzenie tak zaszkodziłoby

twojemu chrześcijańskiemu świadectwu.
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c Okazywanie zdenerwowania, kiedy nic nie wycho-
dzi z twoich planów.

d Robienie więcej, niż wymaga tego twój udział
w pracach nad jakimś projektem.

e Bycie przyjacielskim i uprzejmym, nawet jeśli nie
masz na to ochoty.

5 Która z poniższych postaw jest przejawem osobistej
troski o tych, którzy nie znają Chrystusa?
a) Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by świadczyć

o Panu, ale nie mogę nic na to poradzić, jeśli ludzie
nie okazują zainteresowania Chrystusem.

b) Moje całe życie powinno być świadectwem dla
tych, którzy nie znają Chrystusa, tak, bym nie spo-
wodował, że zwrócą się przeciwko Niemu.

POLEGAĆ NA DUCHU ŚWIĘTYM

On jest naszym Pocieszycielem

Cel 3. Podać trzy powody, dla których Jezus posłał nam
Ducha Świętego.

Zanim Jezus wrócił do nieba, powiedział Swoim ucz-
niom: "Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie
odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę,
poślę go do was" (Jan 16:7).

Pocieszyciel to jedno z imion odnoszących się w Bib-
lii do Ducha Świętego.
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Kiedy rozumiemy działanie Ducha Świętego, będzie-
my mogli Mu bardziej zaufać. Na przykład, jeśli umieś-
cimy w jednym pokoju ludzi z różnych krajów, nie będą
mogli się zrozumieć ani porozmawiać ze sobą. Jeślijednak
będą umieli porozumiewać się tym samym językiem, będą
mogli ze sobą porozmawiać i poznać się lepiej.

Tak więc rozmowa pomaga ludziom zrozumieć sie-
bie nawzajem. Z kolei zrozumienie rodzi zaufanie. Po-
dobnie jest z Duchem Świętym. Kiedy zrozumiemy Go
i Jego działanie, nauczymy się Mu ufać.

Jednym z działań Ducha Świętego jest objawienie
nam Chrystusa. Kiedy poznajemy Chrystusa, uświada-
miamy sobie, że Go potrzebujemy.

"Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wy-
chodzi, złoży świadectwo o mnie" (Jan 15:26).
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Innym celem działania Ducha Świętego jest przeko-
nanie ludzi o grzechu i pociągnięcie ich do Boga. Jezus
powiedział, że Duch Święty będzie mówił o upamiętaniu.
Powiedział również, że Duch "przekona świat o grzechu
i o sprawiedliwości, i o sądzie" (Jan 16:8).

Joe Smith nigdy nie oddał swojego serca Bogu. Pew-
nego dnia usłyszał historię o Jezusie i Jego miłości do
ludzi. Minął tydzień i Joe nie mógł zapomnieć o tym, co
słyszał. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty objawił mu
Jezusa i wzbudził w nim żal za grzechy. Joe czuł, że musi
coś zrobić. Wkrótce oddał serce Bogu i został chrześci-
janinem. Duch Święty przywołuje ludzi do Jezusa. Czy
jesteś szczęśliwy, że dał ci wiarę i objawił Jezusa? Kie-
dy opowiadamy innym o Jezusie, możemy polegać na
Duchu Świętym, że wykona w ich sercach Swoje dzieło.

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

6 Upamiętanie to akt
a) poznawania kogoś.
b) żalu za grzechy i wyznania ich Bogu.
c) oddania się Bogu pod wpływem Ducha Świętego.
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7 Kiedy uczymy się ufać Duchowi Świętemu, możemy
a) na Nim polegać.
b) pozostawić mu zadanie zdobywania dusz.
c) żyć bez grzechu.

8 Napisz trzy powody, dla których Jezus posłał nam
Ducha Świętego.
a .
b .
c .

On jest naszym Nauczycielem

Cel 4. Przedstawić znaczenie polegania na Duchu Świę-
tym jako na naszym Nauczycielu.

Oto słowa Jezusa z Jana 14:26: "Duch Święty 1../
nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co
wam powiedziałem. "

Wersety te mówią o dwóch działaniach Ducha Świę-
tego. Duch Święty będzie nas uczył, o znaczeniu Słowa
Bożego i o tym, jak je stosować w naszym życiu. Duch
Święty posiada boską mądrość i także nam może udzie-
lić mądrości.

Tom Green nie był wykształconym człowiekiem, ale
był zdolny. Po zakończeniu pracy czytał i studiował Bib-
lię. Nauczył się z niej wielu rzeczy. Tom i Betty Green
mieli dwóch synów. Nauki zawarte w Biblii pomogły im
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tak wychować synów, że oni również kochali Boga
i chcieli być Mu posłuszni. Obaj synowie są teraz żonaci
i mają własne dzieci. Wychowująje w taki sam sposób,
jak to czynili ich rodzice. Ponieważ Tom i Berty Green
studiowali Słowo Boże i pozwolili, aby Duch Święty uczył
ich, ich rodzina została pobłogosławiona.

Biblia pokazuje wiele sposobów uczenia nas przez
Ducha Świętego. Odszukaj w Biblii wymienione niżej
wersety i przepiszje, aby je lepiej zapamiętać.

1. Efezjan 1: 17- Daje nam mądrość i objawia nam
Boga.

2. Efezjan 6:18- Uczy nas modlić się.

3. lKoryntian 2: l0-12 - Uczy nas prawd o Bogu i Je-
go celach.

4. Galacjan 5:16.22-23.25 - Kieruje naszym życiem,
daje nam miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność iwstrzemięźli-
wość.

Jeszcze raz przeczytaj Jana 14:26. Werset ten mówi,
że Duch Święty przypomni nam wszystko, co mówił
Jezus. Jeśli będziemy studiować Słowo Boże, Duch Świę-
ty przypomni nam je w razie potrzeby.

Nie możemy pamiętać wszystkiego, co przeczytamy
w Biblii. Jednakże, kiedy będziemy potrzebowali coś so-
bie przypomnieć, Duch Święty podsunie nam te nauki
w odpowiednim momencie.
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Czy zdarzyło ci się rozmawiać z kimś o Panu i wyda-
wało ci się, że znasz wszystkie właściwe odpowiedzi?
Lub też, że Duch Święty podsunął ci werset stosowny do
sytuacji? Dobrze jest czuć pomoc Bożą w takich sytu-
acjach. Bez pomocy Ducha Świętego, podczas świad-
czenia, wiele razy czulibyśmy się osamotnieni.

Czasami, kiedy coś kusi nas do złego, wówczas Duch
Święty przypomina nam, że powinniśmy być posłuszni
Bogu. Przypomina nam też, że mamy zachować właściwą
postawę w stosunkach z innymi ludźmi. Czasami zapo-
minamyokazać zainteresowanie innymi, ale Duch Święty
wiernie przypomina nam o tym.

ł:-- Zadanie

9 Dlaczego powinieneś polegać na Duchu Świętym,
jako na swoim nauczycielu?

10 Wypisz w notesie ws~stkie sposoby pomagania lu-
dziom przez Ducha Swiętego. Następnie podkreśl,
w jaki sposób tobie pomógł.
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Zakończyłeś studiowanie tej książki. Mam nadzieję,
że nauki te pomogą ci w chrześcijańskim życiu. Zro-
zumiałeś, jak powinien postępować i działać chrześcijanin
w swojej społeczności. Możesz zastosować te nauki
w praktyce i pozwolić, by pomagał ci Duch Święty. Tylko
z pomocą Ducha Świętego możesz robić to, co powinie-
neś robić. Ufaj Mu, a On pomoże ci zastosować te nauki
w życiu.

"Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego
pewny jesteś" (2Tymoteusz 3: 14).

" To, co słyszeliście odpoczątku, niech pozostanie
w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku
słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu"
(IJan 2:24).

Możesz teraz wykonać drugą część sprawozdania stu-
denta. Wyślij arkusz odpowiedzi swojemu instruktoro-
wi leI i poproś go o następny kurs. Niech Pan cię błogo-
sławi.
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-------- Odpowiedzi na zadania

6 b) żalu za grzechy i wyznania ich Bogu.

1 Może prosić Ducha Świętego, by go zmienił, a nas-
tępnie starać się być człowiekiem,jakim chciałby być.

7 a) na Nim polegać.

2 Ponieważ ludzie nie będą chcieli podążać za twoim
przykładem i przyjąć Chrystusa,jeśli nie spodoba się
im to, co w tobie zobaczą.

8 Pociągać ludzi do Boga; przekonywać o grzechu; ob-
jawiać Jezusa; mówić nam o sądzie Bożym; pomagać
nam w głoszeniu o Chrystusie.

3 c) zachowują przez cały czas właściwą postawę.

9 Twoja odpowiedź. Ponieważ potrzebujemy Jego po-
mocy przy przekazywaniu ludziom Ewangelii, w dzia-
łalności dla swojej społeczności, w podejmowaniu
właściwych decyzji, aby nasze życie przynosiło chwa-
łę Bogu.

4 a Fałsz.
b Prawda.
c Fałsz.
d Prawda.
e Prawda.

10 Twoja odpowiedź.

5 b) Moje całe życie powinno być świadectwem ...



Słowo końcowe

Jest to szczególny rodzaj książki, ponieważ napisana
została przez ludzi z troską o ciebie. Ludzie ci są szczęśli-
wi, ponieważ znaleźli odpowiedzi na pytania i problemy,
które nurtują prawie każdego z żyjących ludzi. Autorzy
wierzą, że Bóg chce, aby dzielili się oni z innymi wiedzą
i odpowiedziami, które znaleźli. Wierzą też, że potrze-
bujesz pewnych ważnych informacji, abyś mógł znaleźć
odpowiedzi na własne pytania i problemy oraz poznał
najlepszą drogę twojego życia.

Przygotowali oni tę książkę w celu dostarczenia infor-
macji. Możesz stwierdzić, że książka przedstawia nas-
tępujące fundamentalne prawdy:

1. Potrzebujesz Zbawiciela. (Przeczytaj Rzymian 3: 23,
Ezechiel 18: 20).

2. Nie możesz sam się zbawić. (Przeczytaj 1Tymote-
usz 2: 5, Jan 14: 6).

3. Bóg pragnie, aby świat był zbawiony. (Przeczytaj
Jan 3: 16 - 17).

4. Bóg zesłał Jezusa, który oddał Swe życie, aby zba-
wić tych, którzy uwierzyli w Niego. (Przeczytaj
Galacjan 4: 4 - 5, I Piotra 3: 18).

5. Biblia wskazuje nam drogę zbawienia i uczy jak
wzrastać w życiu chrześcijańskim. (Przeczytaj Ja-
na 15: 5, Jan 10: 10,2 Piotr 3: 18).

6. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu.
(Przeczytaj Łukasza 13: 1 - 5, Mateusza 1O:32 -33,
Jana 3: 35 - 36).
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Ta książka wskaże ci,jak decydować o swoim przez-
naczeniu i da ci okazję do wyrażenia swoich decyzji.
Różni się ona od innych, ponieważ daje ci szansę skon-
taktowania się z ludźmi, którzy ją przygotowali. Jeżeli
chcesz zadać jakieś pytania lub wyjaśnić swoje potrzeby
i uczucia, możesz do nich napisać.

Na końcu książki znajdziesz stronę zatytułowaną
.Kanadecyzji". Gdy podejmiesz decyzję, wypełnij kart-
kę i prześlij jak wskazano. Wtedy otrzymasz dalszą po-
moc. Możesz wykorzystać tę kartę do zadawania pytań
lub poproszenia o modlitwę lub informację.


