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Twoja
nowa

wolność

Wielu ludzi dzisiaj pragnie wolności. Niektórzy pragną uwolnienia
od złych praw i bezwzględnych dyktatorów. Jeszcze inni szukają
wolności słowa i robienia wszystkiego, co zechcą. Co jest prawdziwą
wolnością? Czy człowiek w więzieniu może być wolny? Czy człowiek
żyjący w niesprawiedliwym społeczeństwie może być wolny?

Odpowiedź brzmi' 'tak", ponieważ prawdziwa wolność nie jest
tym, co na zewnątrz, lecz tym, co jest wewnątrz człowieka. Apostoł
Paweł mówi w Biblii o "chwalebnej wolności dzieci Bożych"
(Rzymian 8:21). Tylko Boże dzieci są prawdziwie wolne!

Ta lekcja wyjaśnia czym jest wolność, której doświadczasz teraz,
jako Boże dziecko. Jest to wolność od straszłiwych skutków grzechu.
Jest to wolność od strachu przed myślą, żc nie będziesz w stanie
podobać się Bogu. Ta wolność pomaga Ci naprawiać błędy ipokonywać
wątpliwości. A wszystko to dzięki temu, co zrobił dla Ciebie Jezus
Chrystus. Ale to dopiero początek.

Twoje nowe życie w wolności, które już rozpocząleś, nigdy się nie
skończy!
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W czasie tej lekcji będziesz się uczy!...

Wolność od grzechu
Wolność od strachu
Wolność od błędu
Wolność od wątpliwości
Wolność od zmartwień
Wolność od troski o przyszlość
Zachowywanie wolności

Ta lekcja pomoże Ci ...

• Odkryć wspaniałą teraźniejszą i przyszlą wolność. którą będąc
Bożym dzieckiem posiadasz.

• Bardziej zaufać Bogu, kochającemu Ojcu w niebie.

• Odpocząć, dzięki tcmu co Jezus zrobił dla Twojego zbawienia.

• Zawsze żyć życiem wolności.
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WOLNOŚĆ OD GRZECHU

Cel l. Zapoznaj się z opisami Twojej teraźniejszej iprzyszłej wolności
od grzechu.

Jezus umarł, aby uwolnić CiC od winy, kary, mocy i obecności
grzechu.

• Uwolnienie od winy: On wziął na siebie winę za wszystkie złe
f7.I:czy jakie kiedykolwiek zrobiłeś ..

• Uwolnienie od kary: Byłeś skazany na śmierć, ale Jezus umarł
za Ciebie. Przyjmując Go jako swojego Zbawiciela, zostałeś
ułaskawiony.

• Uwolnienie od mocy grzechu: Jezus zwyciężył szatana i prze-
łamał moc grzechu nad Tobą.

Rzymian 6:7-8,11,22;8:1: "Kto bowiem umarł, uwolniony jest
od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, re też
z Nim żyć będziemy ...Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych
dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie .. .Teraz
zaś [jesteście Iwyzwoleni od grzechu ...Przeto teraz nie ma żadnego
potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie."

~~

1 Jesteś uwolniony od winy, kary i mocy grzechu, przez
a) pokutę 7A grzechy.
b) podjęcie decyzji, 7.c od teraz będziesz już dobry.

Zadanic dla Ciebie
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c) przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela.
d) odmawianie wielu modlitw .

• Pokusa do grzechu: Niektórzy ludzie są uwalniani od swoich
złych nawyków kiedy przyjmują Pana. Inni muszą jeszcze
tygodniami walczyć z chęcią palenia papierosów, zażywania
narkotyków i innymi nałogami. Jednak, kiedy się modlą
z wiarą, Bóg daje im zwycięstwo.

Jan 8:36: "Jeśli więc Synwaswyswobodzi. prawdziwie wolnymi
będziecie. "
Jakub 4:7: "Przeto poddajcie się Bogu. przeciwstawcie się
diabłu, a ucieknie od was."

Jeśli ciągle musisz walczyć ze złymi nawykami, nie poddawaj się.
Jeśli diabeł Cię kusi, potwierdź przez wiarę wolność, którą daje
Chrystus. zacznij dziękować Bogu za nią, a szybko zwyciężysz
kusiciela. Twój pastor chętnie Ci pomoże i będzie się modlił z Tobą.

Doświadczysz różnych pokus w czasie swojego życia na tym
świecie. Ale te pokusy są testami, które pomagają Ci wzrastać.
Będziesz się stawał mocniejszy za każdym razem kiedy je zwyciężysz.
Kiedy znajdziesz się w niebie, Boże dzieło w Tobie będzie ukończone
- będziesz na 7.awsze wolny od wszelkich pożądliwości.

~~

2 Przeczytaj Jan 8:36 i Jakuba 4:7 pięć razy.

3

Zadanie dla Ciebie

Które 7.c stwierdzeń jest zgodne z Jakuba 4:7 ?
a) Diabel pokona Cię, jeśli spróbujesz mu się opierać.
b) Jeśli przeciwstawisz się diabłu. on odejdzie od Ciebie.
c) lo co robisz nie ma wpływu na diabła.
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• Skutki i obecność grzechu: Widzisz teraz grzech i jego skutki
wszędzie dookoła - cierpienie. smutek i śmierć. Pewnego
cudownego dnia pójdziesz do swojego wiecznego domu i bę-
dziesz wolny, nawet od pamięci o grzechu i jego skutkach.

4 Poniżej wymienionychjest kilka rodzajów wolności od grzechu.
Wpisz numer określenia (dwie górne frazy) przy odpowiednim
rodzaju wolności (pięć fraz poniżej).

I) Wolność teraźniejsza i przyszła
2) Wolność przyszla

...a) Wolność od winy za grzech

...b) Wolność od wszystkich skutków grzechu

...c) Wolność od mocy grzechu

...d) Wolność od kary 711 grzech

...e) Wolność od obecności grzechu

5 Dlaczego Bóg dopuszcza. aby chrześcijanie byli kuszeni do
grzechu?

WOLNOŚĆ OD STRACHU

Cel 2. Dowiedzsięjak możesz pokonywać strach, błędy, niepcwnos ..ć

dotyczącą Bożych praw i zmartwienie.

Jesteś uwolniony od strachu przed tym, co inni mogą Ci zrobić.
Twoje życie jest pod B07Ą opieką, "ukryte wraz z Chrystusem
w Bogu" (Kolosa n 3:3). Być może będziesz cierpiał lub nawet
umrzesz dla Chrystusa; ale On będzie z Tobą w każdej chwili. Nic.
C7-CgOOn nic dopuści, nic może się Tobie stać.
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Rzymian 8:31: "Jeśli Bóg za nami. któż przeciwko nam?"

Jesteś uwolniony od strachu przed czarami, urokami i rzeczami
przynoszącymi pecha. Mając u swego boku żyjącego Chrystusa, który
Cię broni, nie potrzebujesz medalionów, magii, fetyszów, talizmanów.
amuletu na szyję lub na rękę Twojego dziecka. obrazu anioła stróża.
lub jakichkolwiek innych obrazów i podobizn, aby Cię chroniły.
W rzeczywistości wszystkie te rzeczy zasmucają Pana, gdyż świadczą
o braku wiary w Jego obietnicę mówiącą, 7~ będzie Cię chronił.

Hebrajczyków 13:5-6: " ...sam [Bóg] bowiem powiedział: nie
porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy
mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał: cóż może
mi uczynić człowiek?"
l Jana 4:4: " ...Ten który jest w was, większy jest. aniżeli ten.
który jest na świecie. "

Zadanie dla Ciehie

Najlepszy sposób uwolnienia się od strachu to
a) użycie silnej magii.
b) zaufanie Panu.
c) zapalenie świecy przed obrazem.
d) pójście do znachora.

WOLNOŚĆ OD BŁĘDU

Szatan schwytał miliony ludzi wpułapkę fałszywych religii. Daje
im błędne wyobrażenia o tym, jak trafić do nieba. Modlą się oni do
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słońca i księżyca, do skał, rzek i drzew, próbując znaleźć prawdę
w snach i objawieniach. Proszą o pomoc duchy zmarłych. Palą świece
i kadzidła przed posągami 7.i:. złota, srebra, drewna, kamienia i gipsu .

. Składają ofiary i przysięgi modląc się do jakiegoś ducha o pomoc.
Boże słowo, a nie ludzkie wyobrażenia, pokazuje nam właściwą

drogę do nieba. Kiedy czytasz Boże Słowo, odkrywasz prawdę i w-
stajesz uwolniony od tych błędów.

Jan 8:31-32: "Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli
w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim. prawdziwie uczniami

~ moi mi ~d7jecie i poznacie prawdę. a prawda was wYS\\'Obod7j.' ,

~~

7 Zostałeś uwołniony od błędu przez
a) objawienia, które otrzymujemy w snach.
b) wyobrażenia innych ludzi o niebie
c) prawdę zawartą w Biblii.

Zadanie dla ciebie

Na podstawie poniższych wersetówzBiblii, możesz się przekonać,
że Bóg zdecydowanie sprzeciwia się używaniu podobizn i ja-
kichkolwiek form spirytyzmu. Teraz, kiedy oddałeś Mu swoje życic,
Jego przykazania są dla Ciebie ważniejsze, niż jakiekolwiek
wcześniejsze przysięgi. Bóg uwalnia Cię od obietnic, które składałeś
jakimś podobiznom, duchom i fałszywym bogom.

2 Mojżesz 20:3-5: "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na
niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod
ziemią. Nie będziesz się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja,
Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym ... "
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5 Mojżcsz 18:10-12: "Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który
przeprowadza swego syna, cVj swoją córkę przez ogień, ani \\TÓ-
zbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej. ani zakli-
nacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zma-
rłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni ... "

Jesteś uwolniony od służeniajakimkolwiek duchom lub fałszywym
bogom, ponieważ należysz teraz do jedynego prawdziwego Boga.
Jesteś także uwolniony z mocy złych duchów i od strachu przed tym,
co one mogą Ci zrobić. Duch Święty, który zamieszkał w twoim sercu
jest silniejszy, niż jakikolwiek zły duch, który chciałby cię dręczyć

~~ ~ Zadanie dht Cichic

8 Czy praktykowaleś którąś z rzeczy wymienionych w tej lekcji lub
w wersetach Biblii? Jeśli tak to módl się poniższą modlitwą
Określ wszystkie praktyki. które teraz porzucasz. Proś Boga, aby
Cię uwolnił od nich i od strachu, jaki mogłyby w Tobie wywołać.

Mćj Ojcze, który jesteś w niebie, jesteś jedynym prawdziwym
Bogiem. Jesteś większy niż cokolwiek w niebie lub na ziemi.
Odwracam się teraz od ..
i nigdy jut do tego nie powrócę. Będę czcił tylko Ciebie, pr:e:
Je::usa Chrystusa, twojego jedynego Syna, mojego Pana
i Zbawiciela. Amen.

WOLNOŚĆ OD WĄ TPUWOSCI

Starsza część Biblii ( Stary Testament) zawiera wiele praw, co
do których niektórzy ludzie mają wątpliwości. Czym one są? Jakie
znaczenie mają dzisiaj dla nas?
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Część z tych praw należy do przymierza, które Bóg zawarł wiele
lat temu zHebrajczykami. Mojżeszotrzymał warunki tego przymierza
i jego prawa dla nowego narodu, wyprowadzonego przez niego z
Egiptu. zawierały one instrukcje dotyczące świąt, składania ofiar,
form uwielbiania, czystości i jedzenia. Niektórzy nazywają to
przymierze "zakonem Mojżeszowym".

Wszystkie te zasady religijne odzwierciedlały Jezusa Chrystusa
i zbawienie, którego mial dokonać. On był doskonałą ofiarą, która
odkupiła ich grzechy. On wypełnił wszystko, co było określone przez
prawa. On zawarł nowe przymierze z tymi, którzy przyjęli Go jako
swojego Zbawiciela, bez względu na to czy byli Hebrajczykami, czy
nie.

A zatem ograniczenia zakonu Mojżeszowego były przeznaczone
dla Hebrajczyków od czasu Mojżesza, do czasu Chrystusa. Od
przyjścia Chrystusa obowiązuje Nowe Przymierze, Nowy Testament.

~~

9 zakon Mojżeszowy obowiązywał od
a) początku świata do Mojżesza.
b) Mojżesza do Chrystusa.
c) Chrystusa do dzisiaj.

Niektórzy ludzie mają wątpliwości i zaczynają myśleć, że sobota
powinna być dniem świętym, zgodnie z zakonem Mojżeszowym. Ale
odkąd Jezus powstał z martwych w pierwszy dzień tygodnia,
chrześcijanie mieli zwyczaj spotykać się w ten dzień. Niedziela stała
się pamiątką zmartwychwstania. Od początków istnienia Biblii dzień
świąteczny nazywany był Dniem Pańskim.

Obecnie poświęcamy jeden dzień w tygodniu, aby się spotykać i
uwielbiać Boga. Nie robimy tego ze względu na jakieś nakazy, lecz

Zadanie dla ciebie
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dlatego, rekochamy Boga. Ponadto Duch Święty daje nam pragnienie
przebywania re swoimi braćmi i siostrami w Panu.

Zakon Mojżeszowy zabraniał jedzenia mięsa niektórych zwierząt.
Nowe przymierze nie zawiera tego ograniczenia. Mamy taką samą
wolność, jaką Bóg obdarzył człowieka na długo przed zakonem
Mojżeszowym. Bóg powiedział Noemu, że człowiekowi nie wolno
jeść krwi i ten zakaz jest powtórzony w Nowym Testamencie. Ale
możemy jeść wszystkie rodzaje mięsa.

lMojżesz 9: 3-4: " Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy
za pokarm; takjak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie
będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. "

l Tymoteusza 4:4-5: "Bo wszystko, co stworzył Bógjest dobre,
i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;
albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. "

l Koryntian 10:25,27: "Wszystko, co się sprzedaje w jatkach,
jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia; A jeśli was kto
z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam
podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. "

Kolosan 2:16: "Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu
pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź
sabatu. "

~~ ~ Zadanie dla Ciebie

1OZakreślliler~ przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a) Zasady religijne określane przez zakon Mojżeszowy, są

odzwierciedleniem doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa.
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b) Chrześcijanie powinni czcić Boga w siódmy dzień tygodnia
(sobotę),

c) Chrześcijanie mogą jeść wszystkie rodzaje mięsa.
d) Zasady dotyczące świąt odnoszą się do współczesnych

chrześcijan.

WOLNOŚĆ OD ZMARn\'IEN

Twój Ojciec Cię kocha i zatroszczy się o Twoje potrzeby. Zaufaj
Mu.

1 Piotra 5:7: "Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On
ma o was staranie .. "

Mateusz 6:31-33: "Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co
będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy
przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają: albowiem
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale
szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego.
a wszystko inne będzie wam dodane. "

~1~IP~ ·IP· 57"rzeczy taJ iotra o: pięc razy.

Zadanie dla Ciebie

12Czy martwisz się o coś? Powiedz o tym swojemu Ojcu. który jest
w niebie. Podziękuj Mu za odpowiedź i przestań się martwić.
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Choroby wnoszą do naszego życia zmartwienia i obawy. Ale jest
to jeszcze jeden rodzaj zmartwień, które możemy złożyć naszemu
niebieskiemu Ojcu. Jezus Chrystus, Cudowny Lekarz, jest Twoim
najlepszym przyjacielem. On Cię kocha. Tak samo jak uzdrawial
chorych, będąc na ziemi, uzdrawia On ludzi dzisiaj w odpowiedzi na
modlitwę. Biblia mówi, 'Że powinieneś prosić starszych zboru (pastora
i członków rady zborowej), aby się o Ciebie modlili, kiedy jesteś
chory.

Jakub 5:14-15: "Choruje kto między wami? Niech przywoła
starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą
w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi
chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów,
będą mu odpuszczone. "
Marek 16: 18: ' 'Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją."

Pastor i starsi zboru mogą położyć na Ciebie ręce i poprosić
Boga. aby Cię dotknął i uzdrowił. Mogą też namaścić Cię olejem:
w ten sposób okazują swoje zaufanic w uzdrawiającą moc Ducha
Świętego.
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Zadanie dla Ciebie

13czy potrzebujesz uzdrowienia? Poproś pastora, aby się o Ciebie
modlił. Jeśli studiujesz korespondencyjnie, poproś o modlitwę
pracowników szkoły. Będą się cieszyć, mogąc modlić się o
Ciebie. Napisz im o swoich potrzebach przesyłając arkusz
odpowiedzi.

Wielu ludzi zostało przez Boga cudownie uzdrowionych. Jednak
czasami Bóg decyduje o tym, że nic uzdrowi danej osoby od razu. Na
przykład, apostoł Paweł modlił się trzykrotnie o pewien problem. Bóg
słyszał jego modlitwę, ale nic zaradzil temu. Powiedzial do niego:
"Dosyć masz, gdy masz laskę moją, albowiem pełnia mej mocy
okazuje się w slabości. " (2 Koryntian 12:9).

Jednak, cokolwiek by się działo, możesz całkowicie zaufać Bogu.
Pewnego dnia przemieni Twoje ciało i uczyni je podobnym do ciala
Pana Jezusa. Będzie ono doskonale! żadna choroba, dolegliwość,
niesprawność cry slabość już nic będzie Ci nigdy dokuczać.

WOLNOŚĆ 00 TROSKI O PRZYSZI.OŚĆ

Cel 3. Śmiało spoglądaj w przyszłość.

Twoja nowa wolność jest cudowna, ale Bóg zaplanował jeszcze
dużo więcej na przyS7JOŚĆ.Jezus, Wspaniały Wyzwoliciel, powróci
na ziemię po tych, którzy należą do Niego. Poznasz wtedy całkowita
i wspanialą wolność dzieci Bożych. Jezus zabierze Cię do Twojego
domu w niebie. Cale stworzenie zostanie na zawsze uwolnione od
obecności i skutków gn.cchu.
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Objawienie 21:4: "I otrze wszelką I~ z oczu ich i śmierci juz
nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie:
albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. "

Rzymian 8: 18, 20-21: "Albowiem sądzę, że utrapienia
teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą.
która ma się nam objawić. Gdyż stworzenie zostało poddane
znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał
w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli
skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych."

~~ .

~ Zadanie dla Ciebie

14Przeczytaj Objawienie 21:4 cztery razy. Podziękuj Bogu za Jego
Słowo i za wspaniałą przyszłość, którą dla Ciebie przygotował

ZACIIOWYW ANIE WOLNOŚCI

Cel 4. Dowiedz się. jak możesz zachować swoją nową wolność.

Dopóki Jezus nie przyjdzie, aby nas zabrać do Siebie. będziemy
musieli walczyć z szatanem. Będą pokusy i próby. ale nie wolno nam
stracić wolności.

GaIacjan 5: l: "Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności
żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod
jarzmo niewoli."

Nigdy nie zapominaj, że Twoje nowe życie i wolność są w Panu
Jezusie Chrystusie. Zależą one od Jego obecności ~.Jego mocy
w Tobie. a nie od Twoich prób bycia dobrym. Życie CFińiścijańskie
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nie polega na przestrzeganiu zbioru zasad. Jest nim "Chrystus w was.
nadzieja chwały. " (Kolosan 1:27).

2 Koryntian 5: 17: "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie,
nowymjest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się
nowe."

Ga)acjan 2:20: "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie mojc w ciele
jest życiem w wierze w Syna Bożego. który mnie umiłował
i wydał samego siebie za mnie.'

~~ .

~ Zadanie dla Ciebie

15Przeczytaj 2 Koryntian 5: 17 i Galacjan 2:20 pięć razy.

16Twoje nowe życie chrześcijańskie i wolność zależą od

a) przestrzegania pewnego zbioru zasad.
b) tego, jak bardzo starasz się być dobrym.
c) tego. co wiesz o religii.
d) obecności Chrystusa w Tobie.

Znalazłeś w Chrystusie wspaniałe nowe życie. Trwa ono wiecznie
we wspaniałej wolności Bożego Dziecka. Niech to będzie Twój
najcenniejszy skarb; w miarę upływu lat, będziesz się nim coraz
bardziej cieszy).

Jesteś teraz gotowy, aby wypełnić drugą część "Sprawozdania
studenta", dotyczącą lekcji 6-10. Powtórz sobie te lekcje. Następnie
wykonaj instrukcje zawarte w "Sprawozdaniu". Wysyłając arkusz
odpowiedzi do swojego instruktora, zapytaj go o możliwość studiowania
innych kursów.
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GRATULACJE

Ukończyłeś kurs. Mamy nadzieję, rebył on Tobie bardzo pomocny!
Pamiętaj, aby wypełnić drugą część "Sprawozdania studenta"

.i przesłać instruktorowi arkusz odpowiedzi. Jak tylko otrzymamy oba
arkusze odpowiedzi, sprawdzimy je i wyślemy Ci pieczątkę lub
świadectwo.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

6. b) zaufać Panu.
l. c) przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela.
7. c) prawdę zawartą w Biblii.
3. prawdziwe jest stwierdzenie a)
9. b) Mojżesza do Chrystusa.
4. l) a) Wolność od winy za grzech

2) b) Wolność od wszystkich skutków grzechu
I) c) Wolność od mocy grzechu
I) d) Wolność od kary za grzech
2) e) Wolność od obecności grzechu

10. Prawdziwe są stwierdzenia a) i c).
5. Bóg dopuszcza pokusy. abyś mógl je pokonywać i stawać się

silniejszy.
16. d) obecności Chrystusa w Tobie.
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NOTATKI
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Słowo na zakończenie

Ta książka jest wyjątkowa, ponieważ zostala napisana przez
tych, którym na Tobie zależy. Są to szczęśliwi ludzie, ponieważ
znaleźli odpowiedzi na wiele pytań i problemów nurtujących prawie
każdego człowieka. Wierzą oni, re Bóg chce, aby podzielili się tymi
doświadczeniami z innymi ludźmi. Wiedzą, że potrzebujesz dowiedzieć
się o pewnej ważnej rzeczy, aby rozwiązać swoje problemy i znaleźć
najlepszy dla siebie sposób życia.

Napisali oni tę książkę po to, aby Ci o tej ważnej rzeczy
powiedzieć. Przekonasz się, re książka ta oparta jest na następujących
podstawowych prawdach:

l. Potrzebujesz Zbawiciela. Przeczytaj Rzymian 3 :23, Ezechiel
18:20.

2. Nie możesz sam siebie zbawić. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:5,
Jan 14:6.

3. Bóg pragnie zbawienia świata. Przeczytaj Jan 3:16-17.
4. Bóg poslal Jezusa, który oddal życie, aby zbawić tych, którzy

w Niego wierzą. Przeczytaj Galacjan 4:4-5, l Piotr 3: 18.
5. Biblia pokazuje nam drogę zbawienia i uczy nas.jak wzrastać

w chrześcijańskim życiu. Przeczytaj Jan 15:5, 10:10,2 Piotr
3:18.

6. Sam decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. Przeczytaj
Łukasz 13:1-5, Mateusz 10:32-33, Jan 3:35-36.

Ta książka mówi Ci o tym, jak zdecydowć o swoim losie i jak
wyrazić tę decyzję. Różni się od innych także dlatego, ~ masz
możliwość skontaktowania się z tymi, którzy ją przygotowali. Jeśli
chcesz o coś zapytać lub wyrazić swoje uczucia i potrzeby, możesz do
nich napisać.
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Na końcu książki powinna się znajdować karta zwana "Kartą
decyzji". Jeśli podjąłeś decyzję, wypełnij tę kartę i wyślij zgodnie
z opisem. Otrzymasz wówczas dodatkową pomoc. Możesz wykorzystać
tę kartę, aby o coś zapytać lub poprosić o modlitwę czy dodatkowe
informacje.

Jeśli nie ma takiej karty w tym egzemplarzu książki, napisz do
instruktora leI. Otrzymasz osobistą odpowiedź.






