
Więi z Bogiem

Dowiedzieliśmy się, że naszą główną powinnością jako
chrześcijan jest kochanie Boga. Jak uczyliśmy się w lekcji 11,
przestrzegamy Jego przykazań, ponieważ Go kochamy. Tak
więc nasza więź z Bogiem, jest więzią miłości.

W Pierwszym Koryntian 13 znajduje się piękny opis
miłości. Wersety 4-8 mówią o tym, że miłość jest cierpliwa
i dobra, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, dumna, nie postępuje
nie przystojnie, samolubnie, nic unosi się, nie pamięta złego
ani nie cieszy się złem, ale raduje się z prawdy. Miłość nigdy
się nie kończy - jest wieczna. Brzmi to bardzo idealistycznie.
Ale jest to ten rodzaj milości. jaki każdy chrześcijanin powinien
okazywać w stosunku do Boga i jego naśladowców. Jest to
miłość bezwarunkowa, taka sama, jak ta, którą oferuje nam
Bóg.

Nie przypadkowo rozdział poprzedzający i następny po
rozdziale 13 mówią o tym, co Bóg dal wierzącym. Rozdział
o miłości łączy się z rozdzialami o darach, ponieważ miłość
też jest darem. Miłość i dawanie są nierozlączne, ponieważ
gdy kochamy, chcemy dawać.



w tej lekcji będziesz się uczyć ...

Boże dary dla nas.
Nasze dary dla Boga.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać co najmniej trzy dary od Boga dla Jego dzieci.
• Być zdecydowanym, aby obdarować Boga miłością, której

jest godzien.
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BOZE DARY DLA NAS

Cel l. Ustal kilka darów, klów Bóg dal suoim dzieciom.

Pierwszy dar to dar zbawienia, który otrzymujemy od
Boga, gdy decydujemy się uwierzyć w :\iego.

"A/bowiem laskq zbatoieni jesteście przez triare, j lo nie
z uas: Boży lo dar,' nie z IICZ}lIkóllJ,aby sir kto nie chlubił"
(Efezjan 2: 8-9).

Jeśli jesteśmy wierzącymi, to Bóg jest naszym Niebieskim
Ojcem, a my Jego dziećmi. Mateusz w swojej ewangelii (5: 16)
nadaje Bogu to drogie imię: "Niechaj suneci lIY1Sza.<1I1iat/ość
przed lndzmi, aby widzieli uasze dobre uczvnki i clntalili
Ojca uaszego, k/Ó1Yjest UJ niebie". To cudowne, że możemy
rozmawiać z Bogiem tak, jak z kochającym ojcem jezus
nauczał, aby tak z Nim rozmawiać: "Ojcze nasz, laoryjeste:
ioniebie, śll'lrć sir imir Tuoje" (Mateusz 6:9),

Chociaż Bóg jest Stwórcą, to jednak jest Ojcem tylko dla
tych, którzy urodzili się w Jego rodzinie.

"Po /.)11/ poznaje sir dzieci Boże i dzieci diabelsleie. KlD
nie posiepuje spraunedlinie, nie jest z Boga, jak leż leli, lsto
nie miluje brata Sil "go "(l Jana :i: l O).

Aby stać się członkiem rodziny Boga, milsi my przyjąć Je-
go Syna jeżusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana.
Wtedy dopiero zaczyna się nowe życie. "Tym za.'. Nórzy go
pn'ykli, dał prmto stać sir dziećmi Bożymi, 1.1'11, którzy II 'len'!
wimirjego"Uan 1:12).

Każdy kochający ojciec cieszy się, gdy może zaspokajać
potrzeby swoich dzieci. Także nasz niebieski Ojciec zaspokaja
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nasze potrzeby. "ABóg tnćj zaspokoi usrethq potrzebę waszą
według bogactwa sioego w cbtrale, 11' Chrystusie jezusie"
(Filipian 4:19).

Bóg opiekuje się swoimi dziećmi dniem i nocą. "Niecba]
nie da się potlenqć twej nodze, niech nie drzemie stróż twór
(Psalm 121:3). "Oczy Pańskie patrzą 'Ul sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą icb krzyk" (Psalm 34: l G).Jest wiele miejsc
w Piśmie Świętym, które podkreślają Bożą troskę
o nas.

Gdy nasz Ojciec w swoim Słowie mówi nam ~ obiecuje,
że zrobi coś dla nas, to nazywamy to obietnicami. Obietnice
są Bożym darem. Przez modlitwę i wiarę Jego Słowu możemy
otrzymać błogosławieństwo i posiąść obietnicę. "lo cokol-
wiek prosić będziecie UJ imieniu moim, lo uczynię, aby
Ojciec był uwielbiony w Synu ", to są słowa samego Jezusa
w Ew. Jana 14:13.

Chrześcijanie mogą też doznać błogosławieństwa Bożego
pomagając innym. Psalm 41:2 powiada: "Błogosławiony ten,
któl)' zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli!"

Możemy otrzymywać wiele Bożych błogosławieństw, jeśli
z wiarą będziemy prosić o nie. To jest wyraz żywej wiary.
Nasza wiara podoba się Bogu i prowadzi nie tyłka do
zbawienia i otrzymania cła rów tu wspomnianych, ale prowadzi
także do uzdrowienia i chrztu w Duchu Świętym.

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem
przystępuje do Boga, musi uwierzyć, 2'e 011 istnieje i że na-
gradza tycb, którzy go szukają" (Hebrajczyków 11:G).

To, że przez wiarę otrzymujemy uzdrowienie, objawia
Jakub 5:15: "A modlitwa płynqca z wiary uzdrowi chorego
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i l'an go jJodź1/lignie; jeżeli za.'; t/opwkil sir grz(J(hóll~ betk]
mu odpuszczone".

Chrzest w Duchu Świętymrównicź uożm prl.yj:jćprl-ezwj;m;.

"A/~~'lJ/ogos/flll'iplIS/UYJ Abrabamouv przeszk: 'Ul pogan
li' jezusie Chrystusie, my zał, aby ..';m)' obiectl1wgo Ducha
otrzvnutli przez uiare' (Calacjan 5: 14).

Jednakże największy dar jest wymieniony w Rzymian 6:25:
.....darem łaski Bożejjest Żyll'OIII'if'CZlly lJl CJnysllIsieJeZllsie,
Panu 1WSZ)71l ",

"Wszelki da lek dolJlY i wszelki dar doslsona!» zstepn]«
z gÓly od Ojca .{wialloki (!joga)" (jakub 1:17).

t:--- ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj Psalm 91. Jakich słów można użyć, aby opisać
obietnice. które są darem Boga'

2 Odczytaj cytat podany po lewej, Wpisz przed kaŻdYIII
numer obietnicy, która jesl \V nim wspomniana .

.... a) Rzymian 5:17 1) Mądrość. wiedzę. radość

.... b) Kaznodzieja 2:26 2) Dziabnie

.... c) Ezechiel II:19 5) Obfitą laskę
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.... d) Mateusz 11 :28 4) Nowe serce i nowy duch

.... e) l Korynt ian 12:G 5) Ukou-nie

3 \V liniach poniżej wpisz co najrunic] trzy dary. jakie
przyjęliśmy od Bog.r, gdy z;lakceptowaliśmy Jezusa jako
swego 7.łu \\'icieh.

NASZE DARY DLA BOGA

Cel 2. Pozuaj przvnajtu nie] sze...~(~daron; klól)'1Jli toierzacv
IllOgq olJd(7)'ć Boga.

Czy nie wydaje się dziwnym dawanie czegoś Gogu, który
ma wszystko? \\1 Swym Słowie sarn Bóg mówi nam, co
możemy Mu ofiarować.

Możemy Bogu dać nasze uwielbienie. Ps. 95:G powiada:
"Pojdrcie, /)()kimillly sil' i padllijllly na tu-arz! Kleknijnr»
przed /'(IIIPIII, J'lólyllas IIczVIli/I" Uwielbiać Boga możemy
rakźc przez modlitwę, dziękowanle Bogu za blogosławieńs-
twa, diwaląc Co oraz skl:Kbj:lc darv i ofiary na .lego dzido. Ko-
losan j: l (J zachęca nas, abyśmy' "trdzivcznie spieu-ali Bogli ".

\X"iclbiJllY Boga równic): wtedy, gdy oddajemy r..111 bez
ogr:lIliczeJ"l siebie' samvcl).

"\FZ:l'Il'(/f}J lI'(IS /(J(~v...jn:«: milosierdziv Hoje, (/'~l~{ci('

sMlodali ciałrt SlIvj"-/tIM" oj7mf Ż)'II"I, .<II'il'/q, liii/q nogl/, Im
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taka winna być duchona SIUŻ/XI ustsza. A nie upodabniajcie
się do tego świata, ale się przemiencie przez odnowienie
umysłu SI!>'gO,abyście umieli rozróżnić, co jest wolq Boźq, co
jest dobre, mi/e i doskonale" (Rzymian 12:1-2).

Dawanie naszych pieniędzy jest innym sposobem
uwielbienia. Gdy dajemy, to również otrzymujemy. Bóg
obiecał w Malachiasza 3:10:

"Przynieście całq dziesiecine do spichlerza. aby by' zapas
w moim domu, i 1lJ len sposób wystawcie mnie na JJ1yj!Ję -
mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebiesieich
i nie wyleję na was błogosłauiiensttoa pallad miarę".

Dziesięcina to dziesięć procent naszego dochodu.

Jako chrześcijanie wszystko czynimy jak dla Pa na.
W Ewangelii Mateusza 25Jezus przekazał interesującą historię
o ludziach nagradzanych za karmienie, napojenie i od-
wiedzenie Pana we więzieniu. Gdy zdumieni spytali, w jakim
czasie to zrobili, On wyjaśnił: "Zaprawdę powiadam UXlIn,
cokolwiek uczyniliście jednemu z tycb najmniejszych moich
braci, mnie uczvniliscie". Innyrru słowy - dawanie może stać
się stylem naszego życia.

Ciągłe uwielbianie nie oznacza bezustannego klęczenia
i pozostawania w modlitwie. Jeśli będziesz każdego drria żył
w sposób podobający się Panu - On to policzy jako nie-
przerwane uwielbienie. Nie będzie trudnośclą dla ciebie, aby
dziękować "zawsze za wszystko Bogu i Ojcu" (Efezjan 5:20),
bo On jest tego godny.



117

~o.\o_> _

~ ZADANIE DlA CIEBIE

4 Jaki dar, który możemy dać Bogu, jest wspomniany
w wymienionych niżej wierszach?
a) Izajasz 38:20

b) Habakuk 2:20

c) Psalrn 103:1

d) Jan 4:23

e) 1 Tymateusza 2:8

f) Hebrajczyków 10:25

5 Psalm 76: 12 powiada, Że powinieneś przynosić Bogu
wszystkie dary, które Mu o __ ooooo.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6 Która z podanych niżej czynności może być uznana za
uwielbienie bądź dar dla Boga'
a) śpiewanie pieśni w czasie prania.
b) nie okazywanie gniewu, gdy kierownik nie ma racji.
c) chodzenie do kościoła w niedzielę o
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dl dziękowanie BogII przed [cdzcnicm,

e) siedzenie w ciszy i rozmyślanie o Bożej dobroci.

A,
;I ;j(""
~,.,~1., ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

1. Twoja odpowiedź. Możesz lo opisać słowami takimi
jak: Boża ochrona lub bczpieczt'll.st\Vo \V BoglI.

/1. a) gra na instrume-ntach
h) uciszenie sil; przed Bogklll

c) wvchwalanic Paru

d) czczvnic Go

c) inodlit wa z podnicsionvnu rękoma

t) wspólne spotkanie i wzajcmne zac"ęc:lnil'

" al .1) obfita łaska

b) I) IIqdrośr, wkd/\, i r;!(loś(c

el 1) nowe scrn· i nowv duch

d) 5) ukojen«:

c ) 2) działanie

), Ślubowaleś jemu

5. Two]« odpowiedź. \V pi.-rwsz«] kolcjno.<ci d.u zbawie-
nia i życie wk-rzn«. j\logleś zostać uzdrowionv, uwol-
niony od lęku lub znaleźć nową nadzi.-jc. now., pracę·
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G. \V'szystkie te czynności [lIogą być sposobami uwiel-
biania.




