
Życie
chrześcijanina

Mój ojciec, który przez wiele lat bylmisjonarzem, często
znajdowal się w przykrych sytuacjach. Był trzymany na muszce
pistoletu, grożono mu i więziono go z powodu jego wiary.
Ale on nigdy się nie zawahal. Jednak największą przykrość
sprawiło mu pewne wydarzenie, które nuało miejsce kilka
lat temu.

Pewien chrześcijanin, który w rzeczywistości żył w bun-
cie przeciwko Bogu, postanowił pomówić mojego ojca i znie-
ważyć go. Opowiadał o nim straszne kłamstwa. Ale, mój
ojciec, zamiast planować zemstę, modlił się i pozostawił
spraw,' w Bożych rękach. W ciągu kilku miesięcy zostało
ujawnione, że jego przeciwnik popełniał właśnie tcn grzech,
o który obwinial innych.

Historia mojego ojca powtarza się w życiu tysięcy wic-
rzących na całym świecie. Oni nie rodzą się jako mocni chrześ-
cijanie, ale pozwalają Bogu działać w ich życiu i rozwijać
przez lala właściwy charakter.

Czy chcesz być taką osobą, która w każdej sytuacji cechuje
się pokorą ,Iagodnością i ufa Bogu? Możemy zastosować to,



czego się już uczyliśmy i rosnąć jak drzewo, które zapuszcza
głęboko korzenie i wiatr nie może ich złamać.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Przyjmowanie i dzielenie się.

Dojrzewanie.

Myślenie i działanie.
Zycie w Kościele.

Ta lekcja pomoże ci...

• Odkryć podstawowe zasady, których przestrzeganie pro-
wadzi do zwycięskiego, chrześcijańskiego życia.

'" Poświęcić się stosowaniu tych zasad w codziennym życiu.
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PRZYJMOWANIE I DZIELENIE SIĘ

Cel 1. Podaj przynajmniej dwa uiaru nlei n iezbedne dla
clJrze.<cijatiskiego wzrastania.

Już dowiedzieliśmy się, kto daje nam życie wieczne i jak
je otrzymać; wiemy też, że dobrze jest przypominać sobie
często, iż źródłem naszego życia jest Jezus.

"Ale kto napije się toody, którą Ja mu dam, nie bedzie
pragnąl IUl wieki, lecz woda, którq Ja mu dam, stanie się
w nim zrodłem wody wytryskujqcej ku żywotowi ioiecznemu"
(Jana 4: 14).

To cudowne być częścią Bożej rodziny. Jesteśmy dziećmi
Bożymi i pragniemy dzielić się z innymi dobrą nowiną, aby
także oni mogli stać się jej członkami. Jezus powiedział
w Mateusza 10:32: "Każdego więc, który mię 11~'ZIJa przed
ludzmi, i]a uyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie".
Czy to nie piękna obietnica'

"Lecz Chrystusa Pana posuiecajcie UJ sercach uaszycb,
zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagajqcym się
od was ioytłumnczenta się z nadziei lIYłSZf'): lecz eZJlllcie to
z łagodnościq i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci,
którzy zniesłaunajq dobre cbrzescijansleie życie wasze, zostali
zawstydzeni, że u-as spotu arzati" (1 Piotra 3:15-16).

Biblia zachęca rus do tego, abyśmy mówili innym ludziom
o Cluystusie. Gdy publicznie wyznajemy, że należymy do
Chrystusa, nasza wiara wzrasta.

Innym sposobem, publicznego oświadczenia, że należy-
my do Chrystusa, jest przyjęcie chrztu wodnego. Chrzest
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wodny to ważny krok w twoim chrześcijańskim rozwoju.
Sarn Jezus przyjął chrzest - nie dlatego, ze tego potrzebował,
ale poniewaź jest doskonałym wzorem dla nas. Możesz przc-
~-zytać o tym w Mateusza 3-

"Idźcie tedy i czvncie uczniami wszystkie narody,
cbrz czqc je li! imi« Ojca i Svna, i Ducb a Świr/ego"
(Mateusz 28:19).

Przynależność do zboru, lokalne] społeczności, nie jest
konieczna dla naszego zbawienia, ale łączy nas bardziej
z chrześcijańską rodziną. Tak, jak w fizycznej rodzinie, która
jest częścią Bożego planu, jesteśmy odpowiedzialni jedni za
druglch, liczymy się wzajemnie troszczyć o siebie i rrułować
swoich braci i siostry. Dzieje Ap. 2,1J2-ft7 mówią o tym, że
wszyscy byli razem i mieli wszystko wspólne, a Pan
codziennie dodawał do społeczności .. rodziny tych, którzy
byli zbawieni.

ł~----ZADANIE DLA CIEBIE

1 Weclług Rzymian 10:9-10, jakie dwie rzeczy musi robić
chrześrljanin?

2 Przeczyta] Jana I:43-46. Co właściwego uczynił Filip po
tym, gdy zawołał go Jezus!
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3 Które z następujących zdań są PRAWD1\'
a) Chrzest wodny Jest jednym ze sposobów publicznego

wyznania Chrystusa.

b) Nie musimy mówić o Chrystusie; możemy również
być skrvtvmi Jego naśladowcami.

c) Chrześcijańscy przvjaclclc mogą pomagać nam i my
możemy im pomagać.

Sprawdź sWOJCodpowiedzi

DOJRZEWANIE

CcI 2. Określ dwie czynnoset najbardziej pomocne II' cbrzes-
cijansleim tozroscie.

Głód może mieć wieloraki charakter. Możemy pragnąć
wiadomości od kogoś, kto odjechał daleko łub pragnąć
nowych możliwości działania. Ludzie są spragnieni miłości
i uczucia. Oprócz tego nasze serce, nasz duch tęskni za tym,
co jest poza tym światem.

Gdy zostaniesz zbawiony, pojawi się wtwoim życiu nowe
pragnienie - głód Bożego Slowa. Mówi o tym Biblia: ':tako
1101IXJ1wrodzol1e nientotrłeta, zapragnijcie nie sfalszctoane-
go ducbouvgo mleka" (l Piotr 2:2) . jezus powiedział: "Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale lsażdym slouem, luore
pochodzi z lisi Bożych" (Mateusz 4 :4).

Chrześcijanin odczuwa pot rzebę codziennego czytama
Biblii. Dawid - krół Izraela dał dobry przykład t:tkiego życia



143

mówiąc. ··SZCZf~.fliu~Vmąż, kleJ1)' nie idzie Zti nu/q bez-
bożnvcb ... Lecz ma upodobanie u' zakonie Pana i zakon jego
rcutraźa dniem i nocq "(Psalm l: 1-:2:). \V innym miejscu Pisma
Świętego czytam\': "0, jakże lIIi1uir zakoli (",i/ przez cały
dzieli rozmvskun o lIiIII'" (Psalm 119:97).

\"ażnym jest nie tylko czytanie Bożego Słowa, ale za-
parnietvwanic go i napełnianic jego zasadami swojego serca.
To, czego się naliczymy, Duch Świętv może przypomnieć
nam \V czasie potrzeby - kiedy oczekujemy wskazówki lub
kierownictwa w naszym życiu.

Za pcwnią nas o tytli Riblia. "Lecz Pocieszvciel, Duch .5wię-
Iy, którego Ojciec J>().';fp tr imieniu moim, nauczy IJ'(iS ioszyst-
kiego i Prz..)lJ01Il1l i 11'(71/1 u-szvstleo, co U'(l1/1 [xnriedzialem
(Ian 11:26).

Nasze codzienne czytanic Biblii powinno być połączone
z modlitwą. Jezus, który poznał chwalę nieba, zanim przyszedł
na tę ziemię, także odczuwał potrzebę modlitwy. Przed
wybraniem swych uczniów całą noc poświęci I modlitwie
(LII kasz 6:12). Paweł i Svlas modlili się i śpiewali, zanim
zostali uwolnieni z wi,zów w areszcie (Dzieje Ap. 16).
Chrystus powiedział do SW)TIt uczniów: "Proscie, fi bedzie
wam dane; szukajcie, fi znajdriecie, kołaczcie, a otuorza
IImil "{Łukasz 11:9),

l Tcsaloniczan 5: 17 POWiad;1: "Bez przestanleu s;ł~ nuull-
cie". Nawet, gdy [estcśmv w szkole, gdzie nasze urnyslv s~
zajęte lub w pracy, która wymaga pełnej uwagi, możemy
trwać w nastawieniu modlitcwnvm. Gdy zajdzie potrzeba
wiemy wówczas, jak wezwać Boga. Możcmv leż wykorzystać
przerwę w pracy, aby oddać Bogu chwałę. \\' tcn sposób
możemy Go ciqglc chwalić.
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t-~ - ZADANIE DLA CIEBIE

4 Jakie dwa dzta łania pomogą wierzącemu wzrastać du-
chowo? .

MYSLENIE I DZIAłANIE

Cel 3. Opisz, jak mogq być chronione i leontrolouiane myśli
toierzqcego.

"Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, Im
z niego tryska źródlo życia!" (Przypowieści 4:23).

Pan może pomóc nam kontrolować nasze myślenie.
Filipian 4:7 mówi: ''A pokój Boży, który przewyższa wszelki
rozum, strzec będzie serc uaszycb i myśli uaszycb w Cbrys-
tusie jezusie'': Nasze myśli podobają się Bogu, gdy są czyste.

"IVreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co mile, co cbuxtlebne,
co jest cnota i godne pocbuały" (Filipian 4:8).

Koncentrowanie naszego myślenia na tym, co podoba
się Bogu, wymaga ciągłej dyscypliny. Dopóki pozostajemy
na tym świecie jesteśmy wystawieni na grzech i pokusy, ale
Pan pozwoli nam się temu oprzeć. Stare przysłowie powiada:
"Ptaki mogą przelatywać nad twoją głową, ale możesz nie
pozwolić im zbudować gniazda na twojej głowie." innymi



145

słowy: "Pokuszenia mogą być wokół nas, ale możesz nie
pozwolić im, aby zmusiły cię do grzechu w twych myślach
lub czynie". Najlepszym sposobem kontrolowania naszego
myślenia jest zwracanie bacznej uwagi na to, co widzimy,
słyszymy, mówimy i robimy.

Uważaj na to, co oglądasz. "Śunatłem ciała jest oko. ]e.'ili
tedy oko uooje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie"
(Mateusz 6:22).

To czego słuchasz, wpływa na twoje myśli. Marek 4:24
powiada: "Baczcie 'Ul to, cn słyszycie!" Czy rozmuwy, które
prowadzisz łub muzyka, której słuchasz, pomagaH ci bardzie,
kochać Pana? Czy pobudzają cię do czystych myśli?Jeśli twoja
odpowiedź jest negatywna, może powinieneś bardziej kont-
rolować to, czego słuchasz.

Słuchanie oznacza słuchanie samego siebie, jak i słów
innych. To, co mówimy, może potężnie oddziaływać w kie-
runku dobra lub zła. Jeśli ktoś nas skrzywdzi, łatwiej jest
nam przebaczyć, gdy nie oddaliśmy mu złem. W Przy-
powieściach 15:1 czytamy: "Łagodna odpow/edt uśmierza
gniew, lecz przykre słowo wywołuje złosć". Naszym celem jest
wypełnienie słowa z Przypowieści 25:11: "Słowo wypo-
wiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na
srebrnych czaszach".

Chrześcijanin powinien więc uważać na swoje czyny, bo
Bóg żąda od niego czynienia prawa.

"Oznajmiono ci) czlou necze, co jest dobre i czego Pan
źqda od ciebie: tyłka, abyś wypełn ial prawo, okazywał
miłość bratnia i w pokorze obcował ze suoim Bogiem"
(Micheasz 6:8).
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Naszą odpowiedzią mogą być słowa psahnisrv. który
powiedział: "Niecb znajdr; lljmr/olxl11ie slol/w ust moich i myś-
li serca mego 11 ciebie, Pauie, opoko moja i odkupicieln mo]!"
(Psalm 19:15l.

ł-·--------- ZADANIE DlA CIEBIE

5 \Vybierz odpowiedni cytat z przerobionego fragmentu
lekcji, który potwierdza podane niżej stwierdzenie. Wpisz
go \V puste miejsce. Nasze myśli

a) powinny dotyczyć lego, co dobre .

b) "l sIrzeżone przez pokój BoŻ)' .

c) kształtują nasze życie .

d) powinny być mile dla Boga .

6 Przeczytaj lana 17:15-19; potem zaznacz lilerę przed każ-
dym prawdziwym dokończeniem myśli.

Nasze myśli mogą być chronione przez:

a) ukrywanic się w jaskini i medytowanie całymi dniami,

b) trzymanie się rzeczy czystych, dobrych i świętych.

c) przylączente się do wspólnoty chrześcijańskiej z dala
od wpływów świata.

d) wiar, w modlitw, jczusa, że Ojciec zachowa nas, gdy
będziemy na tym świecie.
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ZYCIE W KOSCIELE

Cd 4. Okres! cel podtrzvmvu-n nia cb rzescijanskie]
społecznoset i tospierania Bożej pracy.

ln k wcześnie] powiedzieliśmy, powinno mówić się
o ewangelii z wszystkimi - również z nicwicrzacvrni, którzy
s'! naszymi przyjaciółmi. Jednak najbliźszych przyjaciół
powinniśmy wybierać starannie. Nasz wolny czas powinien
być wiaści"--'ie zrównoważony przez właściwy wpływ
chrześcijan, którzy pomogą nam wzrastać w Panu i starać się
wykonywać jego wolę. CZ)1amy O tym:

"SzC;:r~</ill:J'mqź, kleJ/)' nie idzie za radq bezboźnvcb ani
nie stoi na drodzo grzeszllikólJ~ ani nie zasiada w gronie
szyderców. Lecz nut npodobanie fi) zakonie l'ana i zakol1jego
rozuaźn dniem i nocq" (Psalrn 1:1-2).

Pragniemy studiować Biblię sami i z wierzącynu przy-
jacióhni. Potrzebujcmy również słuchać głoszonego Slowa
Bożego: "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez
Słowo Cbrystusouie" (Rzymian l O:17).

"Nie opuszczając uspolnyd: zebrań naszvcb, jak to jest
11 nieletorycb /li ztoyczaju, lecz dodając sobie otucby, a to ~}171

bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzieti przybliża"
(Hebrajczyków 10:25).

Kiedy wierzący zgromadzają się, powinni wzajemnie
się umacniać. W jedności jest sila, sila w śpiewaniu i
wspólnym chwaleniu Pana.

"...A~~' nie I~Vł()w ciele rorduojenia, lecz abv członki mial»
nauirajem o sobie jednakie sta ranie. l jesli jeden członek cierpi,
cierpiq z nim n'SZ)stkie członki; a j'.{/i dozna]» czci jeden czlo-
nek, radujq się z nim uszlslkie czlonlei" (1 Koryntian 12:25-26).
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Bóg zaplanował, jak możemy uczestniczyć w finansowych
potrzebach lokalnej wspólnoty, a równocześnie zdobywać
innych. Hebrajczyków 7:2-9 podaje nam przykład z życia
Abrahama, który dał dziesięcinę (10%) z wszystkiego, co miał.
Jednak dziesięcina ITIaŻe czasami nie wystarczać.

Faryzeusze, religijni przywódcy tamtych czasów, dawali
dziesięcinę, ale Jezus powiedział, że msza sprawiedliwość
powinna ich przewyższać. On powiedział o nich, że dawali
dziesięcinę z takich przypraw jak mięta, koper i kminek, ale
zaniedbywali naprawdę wa żne nauki Zakonu o spra-
wiedliwości, miłosierdziu i uczciwości (Mateusz 23:23). Jezus
dalej powiada, że musimy być wierni we wszystkim do czego
wezwał nas Bóg.

Chcemy hojnie dawać z naszych pieniędzy i jednoczdnie
słuchać uważnie czego Bóg od nas chce. Może On chcieć
więcej naszego czasu, naszych talentów - nawet naszych
planów na przyszłość. Cokolwiek by to było, możemy to
złożyć jako ofiarę miłości przed tym, który nas najpierw
umiłował.

t:- ZADANIE DlA CIEBIE

7 Dawanie dziesiątej części z naszych dochodów jest

8 Według Hebrajczyków 10:25, zbieramy się z innymi wie-
rzącymi, aby .
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9 Nalicz się na pamięć Rzymian 12:1-2 Wedhlg tych wierszy,
nasze prawdziwe uwielbienie Boga to .

~,
: l.r,""a·I" ;;:1." ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPO\,('IEDZI

l. Wyznaj swymi listami.
Uwierz w swoim sercu.

G. b) trzymanie się tych rzeczy, które są czyste, dobre
i święte

d) wiarę w modlitwę Jezllsa, że Ojciec zachowa nas,
gdy będziemy na tym świecie.

2. Odnalazł Natanaela i powiedzial mu o Chrystusie.

7. dawanie dziesięciny.

3. a) Prawda.
c) Prawda.

8. zachęcając się wzajemnie.

4. Czytanie Biblii i codzienne modlenie się.

9. poświęcenie się w służbie dla Niego i podobanie się Mu.

S. a) Filipian 4:8.
b) Filipian 4:7.
c) Przypowieści 4:23.
d) Psalm 19:14.




