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Twoje
nowe

normy

Aby być razem, ludzie muszą przestrzegać pewnych praw lub
norm. Wyobraźmy sobie rodzinę, w której jest kilkoro dzieci. Co by
się działo, gdyby pozwolić starszym dzieciom hałasować przez całą
noc? Nikt nie zaznałby chwili spokoju. Potrzebne są pewne zasady
postępowania. Jesteś teraz chrześcijaninem, należysz więc do nowej
rodziny. Potrzebujesz nowych norm.

Zasady potrzebne są także wtedy, gdy dążymy do jakiegoś celu.
Na przykład sportowiec słucha polecenia trenera, robi pewne rzec7:y',
ale są też takie, których nie wykonuje. Jego celem jest zwiększanie
swojej siły i umiejętności, aby zdobyć nagrodę. Teraz, kiedy jesteś
chrześcijaninem, masz nowy, szczególny cel - być taką osobą, jaką
chce Cię widzieć Twój Ojciec. Jest to jeszcze jedna przyczyna, dla
której potrzebujesz norm.

Bóg zaplanował, abyś stał się członkiem Jego rodziny i osiągnął
cele, jakie On wyznaczył dla Twojego życia. Ta lekcja opisuje nowe
normy ustanowione przez Niego.Przestrzeganie ich przyniesie Ci
wiele korzyści.
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W czasie tej lekcjii będziesz się UCZ)'!...

Kto ustala normy?
Gdzie możesz znaleźć normy?
Jak możesz wypclniać normy?
Normy prowadzą do zwycięstwa.

Ta lekcja pomoże Ci...

* Opisać normy, które Bóg ustanawia dla Ciebie
* Wyjaśnić jak możesz spclniać Boże normy
* Określić rezultaty, które wynikną 7.c spełnienia Bożych norm

KTO USTALA NORMY?

Cel l. Określ osobę, która ustala normy potrzebne HI Twoim now:vm
tyciu

W domu normy zachowania są ustalane pT7.cZ rodziców. Mówią
oni dzieciom jak powinny się one zachowywać. Ojciec mówi, co im
wolno, a czego nie wolno robić.
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Dzieci szybko przekonują się, re muszą przestrzegać tych norm.
. Kiedy je łamią, ojciec zwraca im na to uwagę. Jeśli uparcie odmawiają

posłuszeństwa, może on być zmuszony do ukarania ich. Dalej są
członkami rodziny, ale nieposłuszeństwo przynosi im kłopoty
i cierpienia.

Bóg ustala normy określające, co jego dzieci powinny, a czego
nie powinny robić. Czasami On także musi karać Swoje dzieci, aby
nauczyć je bycia dobrymi i posłusznymi.

~~

1 Normy w domu są ustalane przez
a) dzieci
b) sąsiadów
c) rodziców

Zadanie dla Ciebie

2 Prawo określania, jak powinniśmy
chrześcijanie, przysługuje

a) Naszemu Ojcu w Niebie.
b) kulturze, w której żyjemy.
c) nam.

się zachowywać, jako

GDZIE MOZESZ ZNALEŹĆ NORMY?

Cel 2. Opisz niektóre normy związane z Twoim nOlrym życiem

Dowiadujemy się o normach jakiejś osoby obserwując, jak ona się
zachowuje. Wjaki sposób przekonujemy się o zasadach chrześcijanina?
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Odpowiedźjest prosta, ale głęboka. Normychrześcijańskie poznajemy
obserwując postępowanie Jezusa Chrystusa. Biblia zawiera
szczegół owy opis Jego życia. Jest On dla nas doskonałym przykładem
i wzorem pokazującym jak żyć.

O normach chrześcijańskich dowiadujemy się także na podstawie
tego, co powiedział Jezus. W słynnym' 'Kazaniu na górze" (Mateusz
5, 6 i 7) Jezus omówił zasady chrześcijanina. Były to Jego własne
normy. Dzięki Jego mocy działającej w nas, mogą się stać naszymi.

Jezus rozpoczął swoje kazanie mówiąc o szczególnych
błogosławieństwach, które Bóg daje ludziom zachowującym Jego
normy. Następnie nauczał o wielu innych ważnych rzeczach. Oto, co
między innymi powiedział:

Kazanie na górze
Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni, którzy się smucą,

albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi,

albowiem oni posiądą ziemię.
Bogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,

albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą
Błogosławieni pokój czyniący,

albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu
sprawiedliwości,
. albowiem ich jest Królestwo Niebios.
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Wy jesteście światłością świata ... niechaj świeci wasza światłość
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie.

Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko. ząb za ząb. Aja wam
powiadam nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego
swego. a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
AJa wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie
się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca
waszego, który jest w niebie.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza
niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą
i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie
jest skarb twój - tam będzie i serce twoje.

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo:
Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? ...
'albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i spra\\iedliwości jego. a wszystko inne będ7je wam dodane.

:ł/~ -
3 Doskonałym wzorem Twojego nowego życia jest

a) pastor.
b) święci kościoła.
c) Jezus Chrystus.
d) inni chrześcijanie.

Zadanie dla Ciebie



Twoje nowe normy 85

"...wszystko, co byście chcieli,
abywam ludzie czynili,
to iwy im czyńcie ..."

Mateusz 7:12

4 Zakreśl literę przed każdą opinią, która jest zgodna z tym, co
Jezus powiedział w "Kazaniu na górze".

a) "Jeśli inny chrześcijanin jest w potrzebie, to powinienem mu
pomóc, a nie chować wszystkie pieniędze dla siebie. "

b) "Jeśli ktoś mówi kłamstwa o mnie, to mam prawo nienawidzić
tej osoby."

c) "Jeśli ktoś próbuje mnie okraść, to mam prawo uderzyć
i zranić go. "

d) "Jeśli stracę pracę dlatego, że zostałem chrześcijaninem, to
mogę być szczęśliwy, bo Bóg będzie się mną dalej opiekował. "

e) "Jeśli moi rodzice lub przyjaciele odrzucają mnie dlatego, że
zostałem chrześcijaninem, to powinienem być na nich zły
i nienawidzić ich. "

Jezus dał nam podstawową zasadę mówiącąjak traktować innych.
Wielu ludzi nazywają "Złotą Regułą".

Zapewne wszyscy zgodzimy się, że ludzie nie powinni sobie
wzajemnie czynić zła. Wielu przywódców religijnych już tak mówiło.
Ale "Złota Reguła" idzie znacznie dalej! Jezus mówi. że powinniśmy
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czynić innym dobro. Mamy pierwsi traktować innych tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani.

Nie powinniśmy być pyszni, samolubni, kłótliwi lub
przewrażliwieni, gdy chodzi o błędy innych. Nie powinniśmy
dopuszczać do siebie, nawet w myślach, nieprawych romansów lub
złych namiętności.

Najważniejsze powinno być dla nas to, by podobać się Bogu
i robić to, czego On od nas oczekuje. Naszym celem nie może być
jednocześnie zdobywanie ziemskich bogactw i służenie Bogu; jeśli
postawimy na pierwszym miejscu Jego, On zatroszczy się o to, aby
wszystkie nasze potrzeby zostały zaspokojone. Oprócz tego, wszystko,
co zrobimy dla Niego, zostanie wynagrodzone w niebie bogactwem.
które nie przeminie.

~~ ~ Zadanie dla Ciebie

5 "Zlotą Regulę" najlepiej stosują ci, którzy

a) czekają aż inni zrobią dla nich coś dobrego, a potem
odwdzięczają się robiąc także coś dobrego dla innych.

b) szukają sposobów robienia dobrych rzeczy dla innych i robią
to, co chcieliby, aby inni robili dla nich.

6 Czy Twoje działania są zawsze zgodne z tym, czego naucza
Jezus? Podkreśl każdy zwrot określający zmianę, której chciałbyś
dokonać ...

a) przebaczać ludziom, którzy Cię źle traktują
b) hojnie dawać potrzebującym
c) modlić się za tych, którzy cię odrzucają, ponieważ zostałeś

chrześcijaninem
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d) myśleć o tym. co dobrego można zrobić dla innych i robić to
e) wprowadzać pokój w swojej rodzinie i społeczności

JAK MOŻESZ SPEŁNIAĆ NORMY?

Cel 3. Określ w jaki sposób możesz spełniać normy, które Bóg
ustanowił dla Twojego nowego tycia.

Często widzimy dzieci wyglądające i postępujące tak samo, jak
ich rodzice. Dzieje się tak dlatego, że żyją tym samym życiem.
Podobnie my możemy być tacy jak nasz Ojciec w niebie, ponieważ
żyjemy Jego życiem. Jak? Oto cudowny fakt: Twój Ojciec poslal
Ducha Świętego, aby żył w Tobie. Tak dzieli On Swoje życie z Tobą!
Dowiesz się o tym więcej z następnej lekcji. Nie martw się o to, jak
sprostać Jego oc7.ckiwaniom. On Ci pomoże.

~~

7 PO\\ tórz "Modl itwę Pańską" z lekcj i 5. W tej wzorcowej rnodl itw ic
Jezus uczy nas modlenia się do
a) świętych.
b) Boga, naszego Ojca w niebie.
c) naszych przodków.

Zadanie dla Ciebie

Jezus wiedział, że nikt nie będzie w stanie przestrzegać tych
praw, jeśli nie otrzyma B07.cj pomocy. Uczył więc Swoich uczniów.
aby modlili się do Ojca w niebie i prosili Go o pomoc. W czasie lekcji
5 zapoznałeś się z wzorcową modlitwą, zwaną' 'Modlitwą Pańską ",
którą Jezus przekazał swoim uczniom. Jaki rodzaj pomocy daje Ci
Bóg?
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NORMY PROWADZĄ DO ZWYCIĘSlW A

Cel 4. Opisz, co rozumiesz przez zwycięskie tycie

Jezus mówi nam, że Jego wskazówki są sposobem na zwycięstwo.
Nasze życie jest jak budynek, a nasze myśli, słowa i działania są
cegłami go tworzącymi. Kiedy układamy je na fundamencie Jego
nauki, otrzymujemy charakter, który wytrzyma wszystkie próby
i burze życiowe.

Jeśli ktoś żyje po swojemu, nie przestrzegając norm określonych
przez Jezusa, upadnie, jak dom bez fundamentu, postawiony na
piasku. Nie będzie w stanie utrzymać się, kiedy przyjdą burze.

. Jeśli chcesz być zwycięskim chrześcijaninem, buduj swoje życie
na nauczaniu Chrystusa i przestrzegaj 'Jego norm. Duch Święty
będzie Ci w tym pomagał.

~~

8
Zadanie dla Ciebie

Jezus naucza nas, że prawdziwe zwycięstwo osiągniemy, jeśli
a) zbudujemy nasze życie na Jego naukach.
b) dowiemy się tego, co On powiedział na temat szczęścia.
c) codziennie będziemy powtarzać wiele modlitw.
d) nauczymy się na pamięć wszystkiego, co On powiedział.



Sprawdź swoje odpowiedzi

Twoje nowe normy

4. Odpowiedzi a) i d) są zgodne z "Kazaniem na górze".
1. c) rodziców. .
5. b) szukają sposobów robienia dobrych rzeczy dla innych i robią

to, co chcieliby, aby inni robili dla nich.
2. a) Naszemu Ojcu w Niebie.
7. b) Boga, naszego Ojca w niebie.
3. c) Jezus Chrystus.
8. a) zbudujemy nasze życie na Jego naukach.




