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Uczysz się
chodzić

Czy obserwowałeś kiedyś dziecko, które się uczy chodzić?
Chwieje się i potyka chwytając się wszystkiego, czego tylko może
dosięgnąć. Ale jaki entuzjazm! Jakie spojrzenie, jakby cały świat
został podbity! I tak- czasem poruszając się, czasem stojąc, czasem
upadając. ale zawsze podnosząc się znowu - dziecko uczy się chodzić.
Pragnienie aby się udało, jest silne. Rodzice są cały czas blisko.
wyciągają ręce, aby pomagać i dodawać otuchy przed każdym
krokiem.

Jesteś w pewnym sensie podobny do tego dziecka. Masz nowe
życie od Boga. Uczyć się żyć to tak, jak uczyć się chodzić. Aby Ci się
udało, musisz być silny w swoim pragnieniu. Twój Ojciec jest blisko,
gotowy pomagać. Ale musisz próbować. Musisz włożyć swoją dłoń w
Jego i ciągłe próbować. Czyniąc tak, będziesz robił postępy każdego
dnia. Twoje kroki staną się mocniejsze i pewniejsze. Rzadziej
będziesz się potykał. Twoje umiejętności będą wzrastać i zrealizujesz
wspaniały Boży płan dla Twojego życia.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczyl.;
uchwycić Bożą dloń
stawiać czoła problemom z Bożą pomocą
robić to o co Bóg Cię prosi

Ta lekcja pomoże Ci...
* bardziej zaufać Bogu
* wałczyć z przeciwnościami
* pokonać zniechęcenie i wątpliwości
* uzyskać pewność zbawienia

UCHWyt BOŻĄ DŁOŃ

CeLI Opisz chrześcijański sposób chodzenia.

Jak szczęśliwi są rodzice, gdy ich dziecko robi swoje pierwsze
kroki! A jak szczęśliwy jest Twój Ojciec w Niebie, kiedy Ty, Jego
dziecko, zaczynasz chodzić z Nim w życiu chrześcijańskim! Nie bój
się, że upadniesz; po prostu uchwyć rękę Twojego Ojca, a On Ci
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pomoże. Każdego dnia, kiedy się budzisz, proś Go, aby Ci pomagał
we wszystkim, co tego dnia będziesz robił.

~~

1 Aby nauczyć się chodzić w Twoim nowym życiu

a) polegasz na sobie i swoich umiejętnościach.
b) chwytasz rękę Boga i ufasz, że On Ci pomoże.
c) czekasz, aż dowiesz się o wszystkim, co powinieneś robić.

Zadanie dla Ciebie

Cel 2. Odkryj jak pokonywać zniechęcenie, przeciwności i wątpli-
wości.

STAWIAJ CZOŁA PROBLEMOM Z POMOCĄ BOGA

Czy szatan próbował doprowadzić cię do upadku?

Szatan, diabeł jest przeciwnikiem Boga ikażdego chrześcijanina.
On próbuje Cię zwieść i doprowadzić do upadku. Może użyć
prześladowania, naśmiewania się, zniechęcenia lub pokusy. Będzie
próbował doprowadzić do tego, abyś zwątpił w swoje zbawienie.
Szatan zawsze walczy przeciwko chrześcijanom i próbuje odsunąć
ich od Boga. Próbuje zwieść zwłaszcza nowych chrześcijan przy
pomocy wątpliwości i trudności. On nie chce, abyś nauczył się
chodzić zBogiem. Nie dziw się więc, jeśli w trakcie nauki chodzenia,
nabijesz sobie kilka guzów. Dziecko może uderzyć się o krzesło i
skaleczyć albo stracić równowagę i upaść, lecz nie będzie to dla niego
powód, aby znowu nie próbować chodzić.
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Zadanie dla Ciebie

Zakreśl literę przed każdym prawdziwym stwierdzeniem.
a) Szatan często próbuje doprowadzić nowych chrześcijan do

zwątpienia w zbawienie.
b) Zniechęcenie jest znakiem, ~ Bóg się na Ciebie gniewa.
c) Po tym jak zostaleś chrześcijaninem, nie będziesz już miał

żadnych problemów.
d) Jako nowy chrześcijanin możesz spodziewać się, ~ szatan

będzie walczył przeciwko Tobie.
Po prostu pamiętaj, ~ Twój Ojciec jest dużo silniejszy od diabła;

On będzie Cię trzymał za rękę.

Jan 10:28. "I Ja daję im żywot wieczny, i nie ginąna wieki, i nikt
nie wydrze ich z ręki mojej."

3 Naucz się na pamięć słów Jezusa z Ewangelii Jana 10:28.

Czy cierpisz dla Chrystusa?

Nie bądź zaskoczony i nie złość się, kiedy Twoja rodzina lub
któryś z przyjaciół naśmiewa się z Ciebie, dlatego ~ przyjąłeś
Chrystusa. Mogą Cię nawet prześladować. Jest wielkim zaszczytem
i przywilejem cierpieć dla Tego, który umarł za nas na krzyżu.
"Bierzemy nasz krzyż" i idziemy za Nim, mówiąc Mu w ten sposób,
że doceniamy, ile dla nas wycierpiał,

Ponadto Pan przyrzeka wynagrodzić tych, którzy cierpią dla
Niego.
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Łukasz 9:23. "I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść
za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na
siebie codziennie, i naśladuje mnie. "

Czy jesteś zniechęcony i gnębią Cię wątpliwości?

Matcu5zS:1o-12. "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
z powodu sprawiedliwości, albowiem ichjest Królestwo Niebios.
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was
będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w
niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed

~wami'"

~ ~ Zadanie dla Ciebie
4 Jezus powiedział, re kiedy cierpisz, dlatego 7.-Cjesteś Jego

naśladowcą, powinieneś być

a) smutny i zniechęcony.
b) gniewny i gotowy do odwetu.
c) szczęśliwy, ponieważ On Cię wynagrodzi.

Nie zniechęcaj się, gdy, mimo pewności, re postępujesz właściwie,
przeżywasz trudne chwile. Kiedy ktoś rodzi się na nowo, staje się
prawdziwym Bożym dzieckiem, ale musi jeszcze nauczyć się chodzić.
Kiedy nowy chrześcijanin robi błąd, diabeł próbuje go zniechęcić,
podsuwając myśli w rodzaju:
"Popatrz co zrobiłeś. Na pewno nie jesteś Bożym dzieckiem, bo
gdybyś nim był postąpiłbyś inaczej. "
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Niektórzy nowi chrześcijanie dają się zwiesc l opanować
wątpliwościom. Myślą: "Nie potrafię być chrześcijaninem; to dla
mnie zbyt trudne. Równie dobrze mogę wrócić do starego życia i nie
próbować już dłużej służyć Bogu. Poza tym nie widzę w sobie tej
wielkiej zmiany, o której mówili chrześcijanie. Nie czuję żadnej
radości ze zbawienia. Myślę, że tak naprawdę to nie jestem
chrześcijaninem. "

Czy gnębiły Cię już podobne wątpliwości? Pamiętaj, że po-
chodzą one od Twojego nieprzyjaciela, który próbuje Cię zniechęcić
i doprowadzić do upadku. Niektórzy ludzie odczuwają więcej radości
niż inni, kiedy zostają zbawieni, więc nie martw się tym jak się
czujesz. Im więcej będziesz się dowiadywał o tym, co zrobił Bóg,
kiedy uczynił Cię Swoim dzieckiem, tym bardziej będziesz się
cieszył. W miaręjak będziesz Mu dziękowali za Jego błogosławieństwa,
Twoja radość będzie wzrastać. Pamiętąj. że Twoje zbawienie nie
zależy od tego,jak się czujesz; zależy ono od wierności Boga, któremu
oddałeś swoje życie i duszę.

Jeśli potknąłeś się i upadłeś, nie oznacza to, że nie możesz
nauczyć się chodzić, lub że nie jesteś Bożym dzieckiem. Proś
o przebaczenie za Twoje porażki, a potem wstań i spróbuj znowu.
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Jeśli chodzi o zmianę, to Twoje pragnienie podobania się Bogu i
to, że martwisz się swoimi porażkami, są dowodami na to, że masz
nową naturę. Nie bądź więc zniechęcony. Pamiętaj, że niektóre dzieci
mają więcej klopotów niż inne. kiedy UC711 się chodzić.

~~

5
Zadanie dla Ciebie

Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a) Prawdziwi chrześcijanie zawsze czują się szczęśliwi.
b) Wszyscy chrześcijanie, gdy Bóg ich zbawia, odczuwają radość

w tym samym stopniu.
c) Dziękowanie Bogu za Jego błogoslawieństwa powoduje, "i.c

Twoja radość rośnie.

6 Twoje zbawienie zależy od
a) tego,co odczuwasz.
b) wierności Boga w stosunku do Ciebie.
c) ilości Twoich dobrych uczynków.

Twój Ojciec Cię kocha.
Czy myślisz, że kochający rodzice nakrzyczeliby na swoje dziecko

za to, że upadlo albo wyszli i zostawili je, kiedy zrobiło sobie krzywdę?
Na pewno nie! Podnieśliby je i przytulili, a potem zachęcili do
dalszych prób, dopóki nie nauczy się dobrze chodzić. Czy myślisz, że
Bóg nie uczyni przynajmniej tyle dla Swojego dziecka, które dopiero
zaczyna naukę? Niemożliwe! ZwrÓĆsię do Niego teraz w modlitwie
i powiedz Mu: "Dziękuję Ci Ojcze za to, że trzymasz mnie za rękę
i uczysz mnie chodzić. Jestem słaby, ale wiem, że pomożesz mi robić
to co powinienem ."



~~

7 Jeśli zrobiłeś coś. czego nie powinieneś robić. możesz oczekiwać.
żc Bóg
a) przebaczy Ci i pomoże Ci się poprawić.
b) będzie się gniewał i przestanie uważać Cię za swoje dziecko
c) pozostawi Cię z Twoją winą.

Zadanie dla Ciebie

Uczysz się chodzić

Powinieneś wiedzieć, że Bóg prowadzi Cię w Twoim chrze-
ścijańskim życiu przez Ducha Świętego i przez Swoje Słowo. Pismo
Święte. Czytaj Biblię i módl się każdego dnia. To pomoże Ci uwolnić
się od wątpliwości i chodzić bez potykania się.

8 Co powinieneś robić każdego dnia, aby Bóg mógł Cię prowadzić?

RÓB TO, O CO BÓG CIĘ PROSI

Cel 3. Upewnij się co do swojego zbawienia.

Może zastanawiasz się, czy, aby być zbawionym, uczyniłeś
wszystko, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Chrystus mówi nam jasno.
co człowiek musi uczynić, aby być zbawionym. Zastanówmy się więc
teraz, czy wykonałeś to, co do Ciebie należało. Jeśli masz jeszcze coś
do zrobienia, możesz to zrobić teraz i być pewnym zbawienia.

Bóg wymaga od Ciebie zrobienia dwóch rrecq, abyś był zbawiony:
pokutowania za grzechy i wiary w Ewangelię.
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Pokuta

Marek I: 15. "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo
B07.c. upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."

Pokutować to znaczy żałować za swoje grzechy i odwrócić się od
nich.

Czy żalujesz tego, 'Ż1:- byleś nieposłuszny Bogu? Czy jesteś
zdecydowany pozbyć się grzechu w Twoim życiu, czy też jest jakiś
grzech, który chcesz pozostawić? Czy chcesz porzucić Twoją własną
drogę i robić odtąd tylko to. co podoba się Bogu?

~~ ~ Zadanie dla Ciebie
9 Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń. Zakreśl literę przcddwoma,

które określają to, czego Bóg wymaga od Ciebie, abyś był
zbawiony.
a) Umartwianie się
b) Przyłączenie się do Kościoła
c) Uwierzenie Ewangelii
d) Poszczenie przez kilka dni
e)' Pokutowanie za grzechy
f) Wykonywanie dobrych uczynków
g) Dawanie pieniędzy Kościołowi

10 Naucz się na pamięć słów Jezusa z Ewangelii Marka l: 15.

11 Pokutować znaczy
a) żałować za swoje grzechy i odwrócić się od nich.
b) wyznać swoje grzechy duchownemu.
c) powiedzieć innym ludziom, 'Ż1:- chcesz się zmienić.
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Czy ktoś postąpił z Tobą tak źle, że nie chcesz mu przebaczyć?
Nienawiść i uraza są tak strasznymi grzechami, że trzymają wielu
ludzi z daleka od nieba. Bógjest miłością i nie może mieszkać w sercu
pełnym nienawiści i uprzedzeń. Jeśli masz coś przeciw komuś.
przebacz mu teraz. Proś Boga. aby Ci pomógł kochać tych. którzy tak
źle Cię potraktowali.

Mateusz 6:15. "Ajeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie
odpuści wam przewinień waszych. "

Jeśli ciągle masz wątpliwości cry pokutowałeś szczerze, możesz
rozwiązać to od razu. Odwróć się od wszystkich Twoich grzechów i
porzuć własną drogę. tak abyś odtąd szedl B07..ądrogą.

~~ .

~ Zadanie dla Ciebie

12Jeśli ktoś uczynił Ci coś złego, to powinieneś
a) powiedzieć wszystkim jaki on jest zły
b) przebaczyć mu w tej chwili.
c) zaplanować jak możesz go ukarać.

Wierz Ewangelii Jezusa Chrystusa
Słowo "ewangelia" znaczy "dobra nowina ". Jest to dobra

nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W Biblii znajdujemy
następujące prawdy ewangelii. Napisz "tak" przy tych, w które
wierzysz .

• Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał swojego Syna Jezusa, aby
przyjął karę za Twoje grzechy. . .
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• Jezus umarł za Twoje grzechy. Uwolni Cię z nich, jeśli
przyjmiesz Go jako swojego Zbawiciela i Pana. . .

• Jezus powstał z martwych i wrócił do nieba. On modli się za
Ciebie i przygotowuje dla Ciebie dom. . .

• Kiedy przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, stałeś się
Bożym dzieckiem i masz w Nim nowe życie. . .

• Jezus powróci, aby zabrać tych, którzy należą do Niego
i weźmie ich do wiecznego domu w niebie .

• Czy wierzysz we wszystkie te rzeczy o Jezusie Chrystusie? ..
Czy przyjąłeś Go jako swojego osobistego Zbawiciela? .

Zaufaj Mu. Uwierz Jego obietnicom.

Dzieje Apostolskie 16:31. "Uwierz w Pana Jezusa. a będziesz
zbawiony, ty i twój dom."

l Jana5:11-12. "Atakiejest to świadectwo, że żywot wieczny dał
nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma syna, ma żywot;
kto nie ma Syna Bożego. nie ma żywota."

~~:================================
~ Zadanic dla Ciebie

13 Jak myślisz, dlaczego ewangelia Jezusa Chrystusa jest nazywana

"dobrą nowiną"?

14Naucz się na pamięć l Jana 5: 11-12.
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Wiara w Jezusa polega na tym, że ufasz Mu. On Cię rozumie i
kocha. Modli się o Ciebie do Ojca. Jezus jest Tym, którego Bóg
wybrał, aby to czynił.

l Tymoteusza 2:5. "Albowiemjedenjest Bóg.jeden też pośrednik
między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,"

Dzieje Apostolskie 4: 12 "I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. "

Jezus powiedział: "Ja jestem drogą" (Jan 14:6). Nie ma innej
ścieżki czy drogi do Boga. Nie możesz iŚĆ dwiema ścieżkami
jednocześnie. Aby iść za Jezusem jedyną prawdziwą drogą, będziesz
musiał porzucić każdą inną ścieżkę, która wydaje się prowadzić do
Boga, Będziesz musiał złożyć całą swoją wiarę w Nim.

Jeśli naprawdę pokutowałeś, wierząc Bożym obietnicom i ufając
Chrystusowi jako swojemu jedynemu Zbawicielowi,jesteś zbawiony.

~~ ~ . Zadanie dla Ciebie

15 Poniżej znajduje się kilka faktów o Jezusie Chrystusie. Które z
nich czynią Go jedyną drogą do Boga? Zakreśl odpowiednie
litery.

a) Dobry nauczyciel.
b) Bezinteresowny i kochający
c) Pokorny, a jednak mocny
d) Jedyny Syn Boga
e) Cudowny uzdrowiciel
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Czy chcesz upewnić się, że Jezus jest Twoim Zbawicielem? Czy
chcesz jeszcze raz ofiarować swoje życie Bogu i upewnić się, że
idziesz z Nim? Powiedz Mu to w słowach tej modlitwy:

Modłitwa

Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość do mnie i za posłanie Twego
jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za mnie. Przyjmuję Go
jako mojego Zbawiciela i Mistrza. Dziękuję Ci za przebaczenie moich
grzechów i za uznanie mnie swoim dzieckiem. Pomóż mi, abym był
dobry i posłuszny, abym we wszystkim Ci się podobał. Oddaję się
Jezusowi. Pomóż mi chodzić z Tobą przez resztę mojego życia. Amen.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

8. Czytać Biblię i modlić się.
l. b) chwytasz Bożą rękę i ufasz, że On Ci pomoże.
9. c) Uwierzyć Ewangelii

e) Pokutować za swoje grzechy
2. Prawdziwe są określenia a) i d).

II. a) żałować za swoje grzechy i odwrócić się od nich.
4. c) szczęśliwy, ponieważ On Cię wynagrodzi.

12. b) przebaczyć tej osobie w tej chwili.
5. Prawdziwe jest określenie c).

13. Ewangelia jest "dobrą nowiną", ponieważ mówi nam, że nic
musimy pracować dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus daje
nam je za darmo, kiedy pokutujemy za nasze grzechy i wierzymy
w Niego.

6. b) wierności Boga w stosunku do Ciebie.
15. d) Jedyny Syn Boga
7. a) przebaczy Ci i pomoże Ci się poprawić.




