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KURS ICI »SLUŻIlA CHRZEŚCIJAŃSKA«

Niniejsza książka omawia jeden z 18 tematów składających się na kurs ICI
»Slużba chrześcijańska«. Symbol znajdujący się po lewej stronie wskazuje na
kolejność tematów w kursie. który dzieli sic na trzy części po sześć tematów.
Odpowiedzialność Chrzescijanina to temat l. w części III. Studiując w propono-
wanej kolejności, osiągniesz największe korzyści z nauki.

Materiały dydaktyczne w kursie »Slużba chrześcijańska« zostały przygotowa-
ne w fonnie samouczka. a przeznaczone są głównie dla pracowników chrześci-
jańskich. Kurs pozwala studentowi zdobyć wiedzę biblijną iumiejętności potrzebne
do praktycznej posługi chrześcijańskiej, Niniejszy kurs można przerabiać dla włas-
nego wzrostu duchowego lub w celu osiągnięcia zaliczenia potrzebnego do otrzy-
mania świadectwa.

UWAGA

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z wprowadzeniem do kursu. Jeżeli chcesz
osiągnąć cele kursu i właściwie przygotować się do sprawdzianu. powinieneś ściśle
stosować się do instrukcji.

Wszelką korespondencję dotyczącą kursu wysyłaj do swojego instruktora lei
na adres podany na pieczątce. Jeśli takiego nic ma, listy kieruj pod adres:

Instytut ICI
Skr. poczt. 6

43-400 CIESZYN



Wprowadzenie
do kursu

Wierny szafarz

Rozważymy w tej książce bardzo ważne zagadnicn ie: jak zostać wiernym szafa-
rzem we wszystkich sferach życia. (Szafarz, inaczej zarządca względnie dysponent-
słowa te używane są zamiennie w niniejszym kursie. przyp.red.)

Kurs zestal podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy własności i za-
rządzania własnością w świetle Pisma Świctcgo. W dwóch lekcjach tej części znaj-
dziesz wyjaśnienia iprzykłady z Pisma Świętego dotyczące tego zagadnienia. Pomoże
ci to w zrozumieniu, co znaczy być szafarzem (zarządcą).

Część druga omawia problem zarządzania naszym życiem. czasem i zdolnoś-
ciami. Odwołamy się do fragmentów Pisma Świętego mówiących na ten temat.
Mając na uwadze, że każdy z tych aspektów życia jest mieniem powierzonym przez
Boga, musisz wiedzieć.jak im vesrować w niego i posługiwać się nim ku Jego chwale.
Cztery lekcje w części drugiej przedstawiają wiele praktycznych wskazówek
dotyczących tego zagadnienia.

W części trzeciej dowiesz się.jakie są twoje obowiązki jako zarządcy w powią-
zaniu z innymi aspektami życia - pieniędzmi i dobytkiem, domem, kościołem
i społeczeństwem. Cztery lekcje w tej części przedstawiają.jak wypełniać obowiązki
w każdej z tych sfer. Wyjaśniąją. co Pismo Święte mówi o każdym obowiązku i po-
rnagąją zrozumieć zasady, któryrui powinieneś się kierować.

Niech te lekcje pomogą ci zarządzać i inwestować we wszystkie dobra, które
powierzy! ci Bóg, w taki sposób, że pewnego dnia usłyszysz: "Dobrze, sługo dobry
i wierny! /. ..hl'(!jd::' do radości pana swego.' II (Mt 25:23).

Opis kursu

»Odpowicdzialnosć chrzescijantna - Studium o chrzescijańskim szofarstwie«
dotyczy tego, co Pismo Święte mówi o szafarstwie, to jest roli Bogajako właścicie-
la i roli człowiekajako zarządcy. Kurs pomoże ci zrozumieć.jak chrześcijanin powi-



6 Odpowiedzialnosc chrzescijanina

niell wypełniać obowiązki wiernego szafarza różnych własności i dóbr, które po-
wierzył mu Bóg.

Cele kursu

Po skończeniu kursu powinieneś umieć:

I. Opisać rolę Boga i twoją w związku z zarządzaniem.

2. Wyjaśnić, co znaczy być odpowiedzialnym jako szafarz.

3. Wymienić sposoby, dzięki którymmożesz wypełniać swoje obowiązki jako sza-
farza.

4. Docenić potrzebę poświęcenia siebie i swojego mienia Bogu oraz rozwijania
swoich zdolności \\1 służbie dla Niego

Podręcznlkl

Książka »Odpowicdzialnosć cbrześciianina« Jose R. Silva Dclgado będzie
twoim podręcznikiem i przewodnikiem \\/ samodzielnym studiowaniu. Oprócz niej
wymagana jest Biblia, Cytaty biblijne pochodzą z Bibli i wydanej przez Brytyjskie
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne I 975r., chyba że zastal o zaznaczone inaczej.

Czas nauki

Ilość czasu, potrzebna do nauczenia się każdej lekcji, zależy częściowo od
wstępnej znajomości tematu i umiejętności uczenia się. Czas zależeć też będzie od
stopnia zastosowania się do wskazówek i stopnia wypracowania umiejętności
potrzebnych do samodzielnej nauki. Zaplanuj czas na naukę w taki sposób. by
osiągnąć cele przedstawione przez autora podręcznika, a także własne cele.

Części do nauki

Lekcje w tym kursie połączono w następujące części:

Części Tytuły części

Co Biblia mówi o zarządzaniu

2 Zarządzanie i my

J Zarządzanie i nasze obowiązki

Lekcje

I - 2
3 - 6

7 - 10



Wprowadzenie do kursu 7

Układ lekcji i sposób uczenia się

Każda lekcja składa się z( I) tematu lekcji. (2) wprowadzenia. (3) planu lekcji. (4)
celów lekcji. (5) czynności lekcyjnych. (6) kluczowych słów. (7) treści lekcji
zawierającej pytania nauczające. (8) pytań kontrolnych (na końcu lekcji) i (9)
odpowiedzi na pytania nauczające.

Plan lekcji i cele lekcji przedstawiają ogólny zarys tematu. pomagają skupić
uwagę na najważniejszych punktach i informują, czego powinieneś się nauczyć.

Na większość pytań nauczających w tekście lekcji można odpowiedzieć wpisując
je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuższe odpowiedzi należy zapisać w
zeszycie. Zapisując odpowiedź w zeszycie nie zapomnij zaznaczyć numeru i tematu
lekcji. Pomoże ci lo w przygotowaniu się do końcowego sprawdzianu.

Nie szukuj odpowiedzi H' książce. zanim nie napiszesz własnej. Własną od-
powiedź zapamiętasz lepiej. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania nauczające, po-
równaj je z odpowiedziami znajdującymi się na końcu lekcji. Następnie popraw
błędne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie są podane we właściwej kolejności.
byś przypadkowo nie dostrzegł przedwcześnie odpowiedzi na kolejne pytanie,

Pyrania nauczające są bardzo ważne. Pomagają zapamiętać najważniejsze myś-
li przedstawione w lekcji i zastosować poznane zasady.

Jak odpowiadać na pytania

W niniejszym podręczniku znajdują się różne rodzaje pytań nauczających
i kontrolnych. Poniżej podajemy przykłady pytań i odpowiedzi. Jeśli wystąpią inne
rodzaje pytań. towarzyszyć im będzie odpowiednia instrukcja.

Pyranie typu KRÓTKA ODPOWIEDŹ wymaga uzupełnienia zdania lub na-
pisania krótkiej odpowiedzi.

Przykład

I Kto napisallist do Galacjan?

Wpisz odpowiedź w puste miejsce \V podręczniku jak wyżej.



8 Odpow ied:ialnosć chrzesc ijan! na

Pyranie typu MOŻLlWO.~Ć Wl'BORU wymaga wybrania wlaściwej odpo-
wiedzi z kilku podanych.

Przykład

2 Stary Testament składa się z
a) 66 ksiąg
b) 39 ksiąg
c) 27 ksiąg

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie h) 39 ksiąg. W podręczniku za-
kreśl odpowiedź h) jak poniżej.

2 Stary Testament składa sil; z
a) 66 ksiąg

@39ksiąg

c) 27 ksiąg

(W niektórych pytaniach tego typu będzie więcej niżjedna właściwa odpowiedź.
W takim przypadku zakreśl wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Pytanie typu PRAWDA-FALSZ wymaga wybrania kilku prawdziwych zdali.

Przykład

3 Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDZIWE?

a) Biblia składa się ze 120 ksiąg.

® Biblia jest przesłaniem dla ludzi wierzących dzisiejszych czasów.
c) Wszyscy autorzy Biblii pisali w języku hebrajskim.

@Duch Święty inspirował autorów Biblii.

Stwierdzenia b) i li) są prawdziwe. Zakreśl dwie odpowiedzi jak wyżej.

Pytanie typu POLĄCZENIE wymaga od ciebie polączenia rzeczy. które do
siebie pasują. np. nazwa i definicja. księga biblijna i autor.

Przykład

.. Wpisz liczbę odpowiadającą imieniu człowieka przed zdaniem opisującymjego
działanie.
· . {. a Otrzymał Zakon na górze Synaj.

· .l. b Przeprowadził lzraelitów przez Jordan.

· .:{. c Obchodził Jerycho.

· • : . LI M ieszkał na dworze faraona.

l. Mojżesz

2. Jozue
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Zdania a i d odnoszą się do Mojżesza. zdania b i c odnoszą się do Jezuego.
Wpisz 1. przed zdaniem a i LIoraz 2. przed zdaniem b i c jak wyżej.

Sposoby uczenia się

Jeśli sam przerabiasz kurs ICI, całą naukę możesz prowadzić koresponden-
cyjnie. Chociaż niniejszy kurs został przygotowany do samodzielnej nauki. można
go przerabiać także w grupie lub klasie. W takim przypadku nauczyciel może za-
dawać dodatkową pracę oprócz podanej w kursie. Proszę stosować się do jego
zaleceń.

Można także używać kursu do nauki grupy domowej. wykładów \\1 zborze
albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu. jak również metody są doskonale
przystosowane do takiego celu.

Sprawdzian

Jeśli uczysz się samodzielnie. w grupie albo \....klasie, posiadasz zeszyt ze
sprawdzianem zav varty na końcu książki. Należy udzielić odpowiedzi według
instrukcji znajdujących się w podręczniku i zeszycie. Wypełniony arkusz
odpowiedzi należy wysiać do biura ICI. które dokona korekty i udzieli ci wskazówek
dotyczących uczenia się.

Świadectwo

Po skończeniu kursu i uzyskaniu oceny końcowej sprawdzianu z Instytutu ICI
otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Egzamin końcowy

Jeśli chcesz zdobyć zaliczenie potrzebne do uzyskania stopnia naukowego.
musisz zdać egzamin końcowy. W takim przypadku musisz zgłosić chęć uzyskania
zaliczenia wypełniając specjałną kartę wpisową i wysyłając ją do Instytutu ICI.
W zeszycie ze sprawdzianem znajdują się instrukcje dotyczące egzaminu koń-
cowego.
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Autor kursu

Jose R. Silva Delgado jest pastorem od ponad 25 lat. a obecnie pracuje w ro-
dzinnym mieście - Valdivia, Chile. Zanim po raz drugi został pastorem w Valdivia, był
pastorem w Rio Bueno. La Pamillu i La l.egua w Santiago. Chile.

Oprócz sprawowania funkcji pastora był lokalnym przywódcą kościoła. Był
również profesorem w Instytucie Biblijnym.

Aktualnie. oprócz obowiązków pastora w Valdivia. pisze i tłumaczy w ramach
agencji Editiorial Vide. która mieści się w Miami na Florydzie. Jego żoną jest
Cccilia Macilla Rias. Mają oni sześcioro dzieci.

Instytut lei Univcrsuy

Instytut ICI może ci pomóc. Jeśli masz pytania dotYC1.ąCC kursu albo zeszytu spraw-
dzianów, możesz przesiać pytania w tej sprawie .

• • •
Niech Bóg cię błogosławi. gdy rozpoczynasz studium Odpowiedziatnosć

chrzeicijanina <studium u chrześcijańskim szafarstwie. Niech wzbogaci ono tvvoje
życie i pomoże ci efektywniej wypełniać twoje zadanie \v ciele Chrystusa,
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Bóg -
Właściciel
stworzenia

Zarządca lub szafarz powinien wiedzieć dla kogo pracuje. Innymi słowy. komu
ma zdać sprawozdanie ze swojego szafarstwa.

Ta pierwsza lekcja została tak opracowana. abyś poznał prawdę, która stanowi
podstawę tego kursu. Prawda ta zawiera się w stwierdzeniu. że nic jesteśmy właś-
cicielami tego, co posiadamy, ponieważ to Bógjest właścicielem wszystkiego. co
istnieje.

Jako chrześcijanin i człowiek wierzący musisz wiedzieć, że powinieneś pra-
cować nie dla siebie. lecz dla Tego. który jest właścicielem wszystkiego. co posiadasz
iPanem twojego życia. Jeśli zrozumiesz w pełni tę prawdę, odmieni ona tv..'oją służbę.
a bez wątpienia zmieni także twój sposób myślenia i życia.

Plan lekcji
Idea własności
Właściciel wszelkiego stworzenia
Prawa właściciela
Uznanie praw właściciela

Cele lekcji
Po zakończeniu tej lekcji powinieneś:

• Rozeznać różnicę między prawdziwymi i fałszywymi ideami własności .

• Wyjaśnić. co Biblia mówi o tym. kto jest prawdziwym właścicielem ico oznacza
Jego własność.



--

• Uznać fakt. że Bógjest właścicielem wszystkiego i Jemu należy poddać siebie
i swoje dobra.

Czynności lekcyjne

l. Przeczytaj uważnie wstęp i plan lekcji. Przeczytaj cele lekcji. Cele wyjaśniają,
co powinieneś osiągnąć po przeczytaniu każdej części lekcji. Pytania na końcu
lekcji oraz sprawdzian są oparte na tych celach.

2. W słowniku. na końcu tej książki. odszukaj wyjaśnienie znaczenia kluczowych
słów. Pornogą ci one w zrozumieniu sprawdzianu iw wyjaśnieniu innym twoich
poglądów.

3. Przeczytaj treść lekcji. Znajdź i przeczytaj wszystkie wersety z Biblii, które są
tu wymienione.

4. Odpowiedz na pytania w trakcie studiowania lekcji. Po udzieleniu na nie odpo-
wiedzi, porównaj je z podanymi na końcu lekcji. Popraw odpowiedzi blędne.
Jeśli masz wątpliwości, zanotuj je inapisz do instruktora ICllub poproś swojego
pastora o wyjaśnienie ich.

5. Po przerobieniu tej lekcji. odpowiedz na pytania sprawdzianu. Porównaj swoje
odpowiedzi z podanymi na końcu książki.
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Slowa kluczowe
administrator
arogancki
atrybut
doktryna
panowanie
prawowity
proroczy

punkt widzenia
racjonalny
spadkobierca
uzurpować
władanie
wyjątkowy
wykres

wspierać
założenie

zarządca
zbawienie
zwierzchnictwo

Treść lekcji

IDEA WŁASNOŚCI

Cel l. Rozróżnić prawdziwe i falszvwe idee własności

Falszywa idea wlasności

Nasze rozważania na temat zarządzania rozpoczniemy od określenia i wyjaś-
nienia pojęcia wtasnosci. Niektórzy ludzie uważają, ze fakt posiadania lub używania
danej rzeczy czyni nas jej właścicielami. Idea ta jest w nas głęboko zakorzeniona
już od dzieciństwa. Proszę spróbować zabrać coś czterolatkowi, a usłyszymy krzyk
protestu! Prawdąjest. że możemy coś wynająć lub pożyczyć i dzięki temu mieć to,
lecz nie jest to nasze.

Możliwe, że niektórzy nie oddają rzeczy, które pożyczyli, ponieważ nie mają
sprecyzowanego pojęcia o tym, czymjest własność. Pewien młody człowiek otrzy-
mai list, w którym proszono go o zwrot akordeonu, który został mu wypożyczony.
Rzekł on do mnie z gniewem: .Właściciel nie zna sil; na muzyce, więc nic potrzebuje
go. Jeśli zechce może sobie kupić inny, ponieważ ma dosyć pieniędzy. Ja nie mam
akordeonu i używam gow pracy dla Pana". Łatwo zgadnąć, że nie miał on zamiaru
zwrócić tego akordeonu.

Aby zrozumieć chrześcijańskie pojęcie "zarządzania", musisz umieć określić
różnicę między posiadaniem a własnością. Pierwsi uczniowie Pańscy są znako-
mitym przykładem ludzi, którzy to odróżniali. Czytamy, że "nikt z nich nie nazywał
swoim tego, co posiadali" (Oz 4:32).

Podstawowa zasada idei wlasności

Zapytasz być może: wjaki sposób poznać, że ktoś/es! włuicicieiem czegos?
Można odpowiedzieć. że właścicielem jest ten, kto ma moźliwosć przeciwdziała-
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nia temu. by ktos inny zawtadnoł czymś lub uiywał e=ego. Słońce lub deszcz
zniszczy krzesło. które pozostawiłeś na tarasie. Nie będziesz z niego korzystać. lecz
nie pozwolisz. aby ktoś inny je używał. Jeśli ktoś chciałby zabrać je do swojego
domu. uznałbyś go za złodzieja. Miałbyś prawo tak uczynić. Prawo byłoby po
twojej stronic. Zgodnie bowiem z prawami tego świata możliwość powstrzymy-
wania innych przed korzystaniem z przedmiotu jest podstawową zasadą idei
własności.

Idea ta może wydawać się niekiedy egoistyczna. I tak jest. Nie jest to idea
\\..łasności wywodząca się z Biblii, lecz taka. która rządzi społeczeństwami na świe-
cie. Później wrócimy do idei własności. która bierze S\IlÓj początek w Piśmie Świętym.

Uwaga: Zanim odpowiesz na poniższe pytanie. przeczytaj jeszcze raz wskazówki
dotyczqce odpowiedzi na pytania podane we wstępie do kursu. Jeśli będzie
to potrzebne. ::.ajr::.yjponownie do tych wskazówek odpowiadajuc na inne
pytania,

l Wypisz werset z Biblii podający przykład ludzi. którzy odróżniali posiadanie od
własności.

Wylączne przywileje właściciela

Właściciel ma określone przywileje. czy raczej prawa. których nie ma dzier-
żawca. dłużnik lub człowiek. używający czegoś. Nazwiemy te przywileje prawami
wvlqcznymi, Właściciel może uczynić to, co zechce. z tym, co jest jego własnością.
Może używać i nadużywać tego. co jest jego własnością. Może to sprzedać. wymie-
nić lub oddać. Może to zmarnować lub zrezygnować z tego. Może to nawet znisz-
czyć.jeśli zechce. Nikt nie może go od tego powstrzymać. gdyżjest tojego własność.
Ten przywilej możemy nazwać dysponowaniem swoją własnością.

Na przestrzeni wielu wieków, w różnych częściach świata. istniało niewolnictwo.
Niewolnik należal do swojego właściciela lub pana. Jego właściciel mógł kupić go
na targu niewolników lub zabrać go jako jeńca wojennego. Niewolnik należał do
niego i dlatego właściciel mial nad nim władzę, panowanie. Miał prawo rozka-
zywać niewolnikowi. a niewolnik musiał być mu posłuszny. Dlatego możemy
powiedzieć. że wlaścicielmial prawo dysponowania tym, co posiadał lub władzę
czy panowanie nad ludźmi. Zdarzało się jednak. że niewolnik odmawiał panu
posłuszeństwa, Inaczej jest z własnością. nic będącą osobą, która jest pod całko-
witą kontrolą właściciela.
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2 Które zdanie określajeden z \..ylącznych przywilejów właściciela?
a) Długo używał czegoś lub posiadal coś.
b) Może robić co zechce z tym. co jest jego własnością.
c) Ktoś inny może nakłonić go. aby nie nadużywał własności.

3 Jakie wnioski wyciągnęlaby osoba. która rozumie. co oznacza własność?
a) Jan pożyczy! mi pieniądze. Mimo że Janjest bogaty i nic potrzebuje ich. zwrócę

je. ponieważ nic należą do mnie.
b) Mój sąsiad zostawił swój rower na deszczu. Nic dba o niego. a więc zabiorę go

i będę z niego korzystał.

WLAŚCICIEL WSZELKIEGOSnVORZENIA

Nicprawdziwi wlaściciele

Ty i ja mamy rzeczy. które uważamy za swoje. Czy naprawdę jesteśmy ich
właścicielami? Jeśli nie my. 10 kto? Zanim odpowiem)' na te pytania. rozważmy dwa
pojęcia odnośnie tego. kto jest właścicielem dóbr. Pojęcia te są przeciwstawne.

Osoba jako wtasciciel

Idea. która przetrwała tysiące lal. lecz uwydatniła się w ubicglrn stuleciu. opie-
ra się-na twierdzeniu. że osoba jest właścicielem. Główną wadą tej idei jest to. że
usprawiedliwiła egoizm człowieka i przyczyniła sit; do większej niesprawiedliwości
na tym świecie. Jeśli ktoś ma źródła lub dobra. aby zaspokoić potrzeby sąsiada.
a nie chce tego uczynić. nic można go do tego zmusić. Jest on dysponentem i od
niego zależy. jak wykorzysta lub rozdzieli swoje dobra. Bogaty człowiek. który nic
chciał pomóc żebrakowi Łazarzowi. zachowywał się tak. jakby on był właścicielem
(Lk 16:19-21).

Ta idea własności została w ostatnim okresie zmodyfikowana. W pewnych
krajach są prawu. które pozwalają na odebranie własności prywatnej dla celów
publicznych. Oznacza to. że właściciel może być zmuszony do sprzedania swojej
własności.jeśli tego wyrnaga interes społeczny. Przedstawiona idea własności róż-
ni się od biblijnej idei.
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Wtasnosć społeczna

Inna idea własności polega na tym. że społeczeństwo jest właścicielem dóbr
materialnych. Społeczeństwo to grupa ludzi. Niektórzy ludzie wierzący zaintereso-
wali się tą ideą, ponieważ wydaje się im ona zgodna z wiarą chrzcścjjańską, Odno-
szą to do Dziejów Apostolskich (2:44-45). gdzie czytamy. że pierwsi uczniowie ..mie-
li wszystko wspólne. I sprzedawali posiadlosci i mienie. i rozdzielali je wszystkim.
jak komu było potrzeba".

Powołują się również na Dzieje Apostolskie (4:32), gdzie jest powiedziane:
"dzielili się wszystkim. co posiadali ". Te wersety Pisma Świętego pokazują nam,
co ludzie wierzący czynili w określonych sytuacjach. a nie to.jakie są ich poglądy
na własność. Nie ma w Nowym Testamencie takiego miejsca. które mówi nam, n:
uczniowie uważali, iż społeczność chrześcijańska jest właścicielem wszystkich
swoich dóbr.

Faktyczny Właściciel

Zarówno idea o własności indywidualnej jak i społecznej mogą prowadzić do
skrajnych punktów widzenia. Prawda zwykle leż)' w środku. Właściwa prawda
zawartajest w Piśmie Świętym. które podaje nam trzecią ideę dotyczącą właściciela.

Jego tozsamosć

Zgodnie z Biblią ani indywidualne osoby. ani społeczeństwo nic są właścicie-
lami. lecz jest nim Bóg. Prawda ta nie jest pośrednią między podanymi już dwiema
ideami. lecz jest ponad nimi. Osoby lub społeczeństwo to ludzie. Bóg pozostaje nad
człowiekiem. Ilustruje to rysunek.

Bóg

/
Jednostka Społeczeństwo
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Biblijna idea własności podkreśla. że faktycznym właścicielemjest ten, kto ma
coś, czego nie otrzymał od nikogo. Faktyczny właściciel nic potrzebuje niczego.
ponieważ ma wszystko. Tylko Bóg spełnia te wymagania (I Kn 29: 14: Oz 17,25).
Ludzie nie mają nic, czego by nie otrzymali lub nabyli (I Kor4:7: ITm 6:7).

W Bibliijest powiedziane, że ziemia należy do Boga (2M 19:5). Ludzie, zwierzę-
ta iwszystko. co istnieje na śv...'iecie, należy do Boga (Ps 24: I; 50: 10-12; Ag 2:8). Jest on
absolutnym właścicielem wszystkiego. co istnieje. ponieważ wszystko, co jest na
niebie i na ziemi jest Jego (I Kn 29: II). W świetle tych fragmentów. jakże próżną
i zarozumiałą ze strony jednostki i społeczeństwa jest próba przywłaszczenia sobie
tego, co nic jest ich. Bógjest bowiem właścicielem wszystkiego.

4 Przypuśćmy, n: wyjaśniasz komuś. iż Bógjest prawdziwym właścicielem wszyst-
kiego. Z której grupy wersetów skorzystasz?
a) Ps50:10-12:0L 17:25.
b) U 16:19-21: OL 2:44-45.
c) Oz 4:32: ITm 6:7.

5 Jakie zdanie wypowiedziałby człowiek, który rozumie, kto jest faktycznym
właścicielem?
a) Wszystko należy do społeczeństwa. Dzięki temu potrzeby każdego będą UWL-

ględnicne, a potrzeby publiczne będą spc/nione.
b) Jednostka i społeczeństwo to ludzie. Bógjest ponad nimi i wszystko na świecie

należy do Niego.
c) Właścicielami są ci, którzy pracują, zarabiają pieniądze i nabywają dobra ma-

terialnc. To więc, co mają, należy do nich.

Jego wtasnosć

Bógjest prawdziwym Właścicielem świata. Alc Biblia mówi nam. że dawno te-
mu rzucono wyzwanie Jego własności. Lucyfer.jedno z najpiękniejszych stworzeń
Bożych, zbuntowal się przeciwko Niemu i stał się szatanem, wrogiem Boga. Uzurpo-
wał sobie prawo do tego, co było własnością Boga i dlatego jest nazywany władcą
tego światatfu 12:31: 14:30: 16:II). Szatan kusił człowieka, aby ten również zbunto-
wał się przeciwko swojemu Panu. Człowiek posłuchał go. zbuntował się i w ten
sposób szatan objął władzę nad człowiekiem. To spowodowało. że na świat spadło
wiele cierpień i niesprawiedliwości.

Bóg ma jednak wspaniały plan, aby uratować Swoją własność. Wybrał Izrael.
aby był Jego ludem wybranym. Był onjego szczególną, spośród wszystkich ludów,
własnością (2M 6:7: 19;5). W ten sposób Izrael stal się ludem lłozvm. Chrystus,
prawowity dziedzic Boga, pochodzi I z lzraela (U 20: 13-14: Hbr 1:2). Jednak Izrael
zawiódł Boga i nie wypełnił swojego posłannictwa (OL 1:9).
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Niemniej jednak klęska Izraela nie spowodowała udarcmnienia planu Bożego.
W odpowiednim czasie Bóg posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jemu
to szatan zaoferował królestwa tego świata. jak gdyby należały one do niego! Chciał.
aby Jezus oddal mu cześć (Mt 4:8-9). Jezus odrzucił jednak bezczelną propozycję
uzurpatora. ponieważ poprzez swoją ofiarę mial wybawić świat od władzy szatana
(.In 8:34-36. IPt 2:9-1 O).

Wszyscy wierzący należą do Boga. Chrystus ustanowił też swój Kościół. Gdy
Izrael upamięta się i nawróci do Chrystusa. stanie się na 110WO ludem Bożym
(Oz2: I: Rz II :25-27). On także zostanie uwolniony od władzy szatana.

Prorocze słowa w Objawieniu Jana (II: 15)mówią nam. że potężne głosy
w niebie zawołają: .Panowonte nad światem przvpadto H' udziale Panu naszenur
i Pomazuńcowi Jego ". Gdy plan Boży zostanie całkowicie zrealizowany, powstanie
nowe niebo i nowa ziemia (Obj 21: I). Będzie w nim tron Boga i Baranka. Jezusa
(Obj 22:3). Każda istota ludzka uświadomi sobie. że Bógjest suwerennym Królem
i Panem wszystkiego, co istnieje.

6 Który werset mówi o ofierze złożonej przez Jezusa dla wykupienia nas?
a) 2M 6:7.
b) Jn 14:30.
c) IPt 1:18-19.
d) Obj 21:1

7 Które zdanie najlepiej określa to. co Biblia mówi na temat własności Boga?
a) Szatan przywłaszczyl sobie mienie Boga. Szatan zostaljednak pokonany przez

Chrystusa. Wszyscy dowiedzą się w końcu, że Bógjest właścicielem wszystkiego.

b) Wszystko należy do Boga. Człowiek zbuntował się jednak izabral to. co należy
do Boga. Człowiekjest właścicielem wszystkiego. aż do powrotu Chrystusa.
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PRAWA WŁAŚCICIELA

Cel 3. Okreslić podstawę prawna do uznania Bugajoko Wiasciciela.

Uznanie praw Boga. że jest Właścicielemjest absolutnie uzasadnione. W dalszej
części przedstawimy, że nikt oprócz Boga nie ma praw do świata. a szczególnie do
nas. Oto powody:

Bóg nas stworzył

Bógjest Właścicielem świata, ponieważ On go stworzył (I M l: I: Jn 1:3). Ziemia
i wszystko, co jest na niej, należy do Niego ... PWlskajesf ziemia i lo. COją napelnia.
świat i Ci. którzy na nim mieszkają. On bowiem zuloźył ją JUf morzach
i utwierdzi! ją na rzekach" (Ps 24: 1-2). On nas stworzył i do niego należymy (Ps
100:3). Bóg stworzył wszystko ku swojej chwale (lz 43:7; Kol I: 16: Obj 4: I l)
i upodobaniu (Ps 149:4). Wszystko, co istnieje, należy do Boga, dlatego ma On do
tego prawo jako Stwórca.

Jako Właściciel, Bóg jest absolutnym zwierzchnikiem nad wszystkim. co
stworzył ... Kimże tyjester człowiecze. że wdajesz się u' spor: Bogiem? Czy powie
twór do tu'órcy: Czemu.': mnie takim uczynił? Alho czy garncar: nie ma wlculzy
nad gliną, żeby z lej samej bryty ulepić to, co zechce?" (Rz 9:20-21). On dał czło-
wiekowi usta chociaż mógł go uczynić niemym (2M 4: 11). Jeżelijesteś osobą. która
urodziła się zjakąś wadą, nic bądź urażony i obrażony na swojego Stwórcę. Bóg nie
jest okrutnym panem. Cierpienie Jego stworzenia nie sprawia Mu radości. Wprost
przeciwnie. cieszy się. gdy człowiekowi się wiedzie. Dowodzą tego liczne sytuacje.
w których Jezus uzdrawiał niewidomych, głuchych, niemych i chromych. Kiedy
cierpimy jest nam trudno to zrozumieć. dlatego pytamy: Dlaczego On pozwala na
cierpienia? Wierzymy jednak. że Bógjest mądry i ma On wspaniały cel dla wszystkich.
których stworzył.

Apostoł Paweł zadziwiony władaniem i mądrością Boga uznał. że wszystko jest
zNiego i żejest On godzien chwały (Rz 11:33-36).

Bóg nas wspiera

Jeśli Bóg nie podtrzymywałby wszystkiego słowem swojej mocy (Hbr 1:3).
nasze istnienie trwałoby tak krótko jak iskierka. W Nim zostało stworzone wszystko
(Kol I: 16) i dzięki Niemu wszystko istnieje (Obj 4: II).

Jako ludzie nie mamy niczego. co byłoby absolutnie nasze. Wszystko otrzy-
maliśmy od Boga (I Kn 29: 16; Dz 17:25; IKor 4:7): miejsce, gdzie żyjemy, powietrze,
którym oddychamy, pożywienie, które spożywamy. Żyjemy, ponieważ Bóg tak
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chce. Ostatecznie, niemożliwe jest życie z dala od Boga, ponieważ" H' Nim żyjemy
iporuszamy się ijesteśmy" (Oz 17:28).

Jedna z najcudowniejszych nauk w Biblii mówi, że stosunek Boga do nas jest
stosunkiem ojcowskim. Patrzy On na nas jak na swoje dzieci. a nic jak na przedmioty.
które posiada. Bógjest Właścicielem wszystkiego, a zatem my jesteśmy dziećmi
bogatego i cudownego Ojca. Jest On łepszy od ziemskich ojców i zav..'sze jest
gotów dać dobre rzeczy swoim dzieciom (Mt 7:9-11). Ta cenna prawda pomaga nam
żyć i pokładać w Nim nadzieję (Mt 6:31-32). Sierota martwi się o to.jak utrzymać się
przy życiu: czy ma żebrać. kraść czy pracować. Musi martwić się o to, gdzie będzie
spać: czy w rynsztoku, kanale czy u wejścia do domu. Dziecko mające rodziców,
którzy O nic dbają, nie ma tych zmartwień. Ty i ja mamy dobrego Ojca. naszego
Boga. który dba o nas i ma o nas staranie (Rz 8:32: IPt 5:7).

8 Co mamy na myśli. gdy mówimy, że Bóg podtrzymuje wszystko?

Bóg nas wykupił

W czasach Starego Testamentu. jeśli Izraelita był tak biedny, że zostal nic-
wolnikicm, aby spłacić długi. jego bliski krewny mógł zapłacić za niego okup
i wykupić go. Akt ten był nazywany wykupem (3M 25:47-49).

Bóg powiedziul, że Izraelici są Jego sługami, ponieważ wyratował ich z niewoli
wyprowadzając lud z Egiptu (3M 25:55), My również stajemy się niewolnikami:
niewolnikami szatana z powodu grzechu, Nic możemy siebie sami wykupić i dlate-
go nasz bliski krewny. Chrystus. zrobił to składając swoje ciało na ofiarę (Tt 2: 14;
IPt l: 18-19). Nie należymy już do szatana, Nicjesteśmy jednak wolni; to znaczy nie
należymy do siebie samych (l Kor 6: 19). Odkąd Bóg ..drogo" nas wykupi! (I Kor
6:20), należymy do Niego.

Pcv....ien mały chłopiec. który mieszkał w wiosce nad
brzegiem oceanu. zrobił małą łódkę izabrał ją nad morze.
Niebawem falc porwały ją na pełne morze. Chłopcu nic
udało się jej odzyskać. Jednak po kilku dniach zobaczył
swoją małą łódkę w witrynie sklepu. Była ona do sprze-
dania. Z trudem uzbierał pieniądze i kupił ją. Płacząc ze
szczęścia zawołał: .Jesteś teraz podwójnie moja. Najpierw
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zrobiłem cię. a teraz odkupiłem", Dokładnie tak sarno należymy do Boga. ponieważ
On nas stworzył i wykupił.

Bó~ nas poświęcil

510\\'0 poswięcenic oznacza składunie w ofierze. Inne si owa. które określają to
samo, to konsekracja i przeznaczenie, Gdy Bóg konsekruje osobę lub rzecz.
przeznacza ją dla Siebie. Staje się ona Jego własnością poprzez akt złożenia jej
w ofierze dla Niego. Pierworodni synowie Izraela należeli do Boga, ponieważ On
przeznaczył ich dla siebie (4M 8: 17). Z tego samego powodu świątynia \\1 Jero-
zolimie stała się domem Bożym (2Kr 7: 16).

Chrystus nic tylko wykupił nas poprzez swoją ofiarę, lecz także przeznaczył
i oczyścił nas (I Kor 6: 11; lIbr 10: l O). Należymy do [Joga. ponieważ On wybrał
nas. abyśmy byli Jego ludem poświęconym i narodem śvviętym (I Pt :!:9).

9 Obok wersetów z Biblii. napisz numer zdania. który opisuje to. czego dotyczy
dany fragment.

· ... a IM 1:1

.... b Jn 1:3

· ... c Dz 17:28

.... d I Kor 6:11

· ... c I Kor 6: 19-20

.... f libr 1:3

.... ~ Hbr 10: 10

.... h IPt l: 18-19

l) Bóg stworzył wszystko
2) Bóg podtrzymuje wszystko
3) Bóg \\) kupił nas
4) Bóg poświęcił i oczyścił nas

10 Które z poniższych stwierdzeń potwierdzają, dlaczego prawa Boga do wszyst-
kiego na świecie są absolutnie słuszne?

(Uwaga: Wszystkie zdania są prawdziwe, lecz nie wszystkie odpowiadają na py-
tanie.)

a) Bóg jest dobry i wspaniały.

b) Bóg stworzył wszystko. co istnieje.
c) Bóg wykupił nas i przeznaczyi dla Siebie.

d) Bóg jest mądry i wic wszystko.

e) Bóg chce. aby Jego dzieci miały dobre rzeczy.

ł) Moc Boża trzyma nas przy życiu.
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UZNANIE PRAW WLAŚClClELA

Cel 4. Przeanalizować co przynosi poznanie prawd)', ze jcstesmy 8o:ą wlasnosciu.

\Viesz teraz. ze Bógjest właścicielem wszystkiego i ze ma On określone prawa
do swojej własności, to znaczy i do ciebie. Wiedza o tym. bez wyciągnięcia z niej
praktycznych wniosków. jest mało warta. Jezus rzckl pewnego razu: ,.Jdli lo wiecie,
błogosławieni jesteście. gc~rzgodnie z tym IJUsl(JJOwać będziecie: (Jn 13: 17). Waz-
na jest zatem nie tylko wiedza o tym. ze Bóg jest naSZ)111właścicielem, lecz nasze
uznanie Gojako Właściciela i podporządkowanie sil; Mu.

My inasze dobra

Nasze życie i nasze dobra powinny zostać oddane w ofierze dla Boga.
Oddanie takie jest wyrazem naszego stosunku do Boga - właściciela i 0711<1C7.<1 poś-
wiecenie Mu siebie inaszych dóbr. Jeśli wierzymy. że On jest naszym właścicielem.
to praktyczne uznanie tego wyraża się poprzez oddanie Mu tego. co do Niego na-
leży! Sam Bóg. który nauczał Izraelitów, ze wszyscy pierworodni synowie należą do
Niego. wymagał. aby byli poświęceni dla Niego (2M 13: 12). Takie praktyczne
znaczenie miała ta świadomość. Jezus postawił podobne wymagania. gdy rzekł:
,. Oddawajcie Bogu. cojest Ito:e (Mt 22:21).

Anna. matka proroka Samuela. dała nam piękny przykład poświęcenia syna.
którego miała. Oddala go. aby należał do Pana po wszystkie dni tycia (I Sm 1:27-28).
W NO\\)'m Testamencie przykład wierzących z Macedonii jest wzruszający i nie-
zwykły. Mimo trudnych warunków powierzali się Panu i apostołom wraz ze skrom-
nymi dobrami. które posiadali. O poświęceniu Macedończyków czytamy: ..oddawali
nawet samych siebie !'Cl1111" (2Kor 8: 1-5).

Dziękczyn len ie

Bóg jest cudownym Właścicielem! Jcst On właścicielem wszystkiego. lecz
jednocześnie Sam daje wszystko (Dz 17:25). Nie tylko dal nam już swojego jedyne-
go Syna. lecz również obiecal darować nam ..wszystko" (Rz 8:32). Powinniśmy więc
być wdzięczni Bogu za to. że chociaż nie jesteśmy właścicielami niczego. On poz-
wala nam czerpać i korzystać ze wszystkiego. co posiada. Czy można tak powie-
dzieć o kimś innym? Wdzięczność nasza jest właściwa i należna Bogu (KI 3: 15;
ITs5:18).

Ludzie znikczemnieli. ponieważ poznawszy Boga. nie złożyli Mu dziękczynię-
nia {Rz 1:21). Nie uznali Go za właściciela. Sądzili. że to. co posiadają. jest ich
\v·łasnością. Nawet pobieżne czytanie Pisrna Świętego wskazuje. że dziękczynienie
jest niezmiernie ważną częścią żyda chrześcijańskiego,
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11 Zgodnie z listem Pawia do Rzymian (I :21 ),Iudzie stali się źli. ponieważ

roddanie samych siebie

Jeśli Bógjest naszym suwerennym właścicielem.
najrozsądniejszą rzeczą. jaką możemy uczynić. jest
poddanie się Jego woli. Wół zna swojego \\ laściciela
i z tego powodu poddaje się Jego woli. O ileż bardziej
my. którzy jesteśmy Istotami rozumnymi. powinniś-
my oddać się Bogu! Oby Bóg nic powiedział tego
o nas. co rzeki o lzraelu: "Mój lud niczego nie rozumie"
(lz 1:3). Saul z Tarsu doświadczy! ciężkiej próby. gdy
sprzeciwiał się Bogu "trudno ci przeciw ościeniowi
H'ier:gać" (Oz 26: 14). My natomiast zwróćmy się
z pokorą do Boga: Tyjestei garncarzem: jajestern
glina. Lep mnie i kształtuj zgodnie = Twoja wolą.
Ostatecznie glinie nie pozostaje nic innego. jak tylko
pozwolić. aby garncarz robił znią. co zechce.

Okazywanie szacunku

Jest ogólnie przyjęte na świecie, aby okazywać należny szacunek tym. którzy
są autorytetarni. W każdej kulturze istnieje sposób okazywania szacunku. Bóg nasz
Właściciel.jest Mistrzem. Dlatego powinniśmy okazywać Mu szacunek w słowach
i w uczynkach. W Księdze Malachiasza (l :6-8) czytamy, że prorok Malachiasz
surowo skarcił przywódców Izraela za brak szacunku do Boga. Malachiasz mówi, że
na pewno nie traktowaliby swoich ziemskich władców w lekceważący sposób.

Posluszcństwo

Jako Właściciel. Bógjest naszym Panem. On jest Pancm, a my Jego sługami.
Wynika stąd. że musimy być Mu posluszni. Jeśli jesteśmy posłuszni ziemskim
autorytetom, o ileż bardziej powinniśmy być posłuszni Temu, który jest Panem
panów! Możliwe jest, aby ktoś nazywał Boga ..Panem". lecz równocześnie nie
chciał być Mu posłusznym (Lk 6:46). Zachowanie takiejest zarówno nieuczciwe.
jak i nieszczere. W Izraelu sługa mógł stać się dobrowolnym niewolnikiem, gdy
jego pan dobrze go traktował (2M 21 :5-6). Bóg pokazał. że jest dla nas dobrym
Panem. Jest zatem rzeczą rozsądną, abyśmy dobrowolnie pozostali na zawsze Jego
sługami.
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12 Którego z poniższych wersetów użyłbyś. aby podać przykład osoby lub grupy
ludzi. która oddala coś dla Boga?
al 2M 21:5-6
b) I SI111:27-28
c) Dz 17:25
dl 2Kor 8:5

13 Które zdanie opisuje efekty zastosowania prawdy o własności Bożej \\0' twoim
życiu:
a) Wiem, ze ani indywidualna osoba. ani społeczeństwo nie są prawdziwym właś-

cicielem. Mogę wyjaśnić, kto nimjest.
b) Szanuję Bogajako prawdziwego właściciela i dziękuję Mu za to. co mam. Od-

daję Mu siebie i wszystko. co posiadam.

Pytania kontrolne

I Która osoba rozumie prawdziwą ideę własności?
a) Maria pożyczyła rower od swojej koleżanki. Koleżanka prosiłają. aby chowała

rower na noc. Maria robi to.
b) Piotr pożyczył od swojego kolegi książkę. Kolega Piotra nic prosił Piotra o jej

zwrot. Jednakże Piotr zwrócił ją.

2 W których wersetach jest mowa o ludzie Bo;.\'m?
a) 2M 19:5
b) Jn 14:30
c) IPt2:9-10
d) Obj 11:15

J Jakajest podstawowa zasada idei własności
a) Właściciel dobrze się troszczy o rzeczy. które posiada.
b) Właściciel może zabronić innym korzystania z tego. co należy do niego.
c) Właściciel posiada wiele rzeczy będących jcgo własnością.

... Który werset mówi nam o tym, kto jest prawdziwym dziedzicem Boga?
a) Oz 1:9
b) Mt 4:8
c) Jn16:11
dl Hbrl:2
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5 Niektórzy ludzie uważają, że fragmenty Dziejów Apostolskich (2:44-45; 4:32)
popierają ideę własności społecznej. Które zdanie najlepiej wyraża błąd popełniany
w takim rozumowaniu?
a) Wyciągnęli oni błędny wniosek. W związku z tym, że niektórzy uczniowie byli

biedni, prosili tych, którzy mieli więcej, aby podzielili się z nimi.
b) Wysunęli oni błędny wniosek. W związku z tym. że uczniowie mieli wszystko

wspólne. uważali. że społeczność chrześcijańska jest właścicielem.

6 Których wersetów użyłbyś. aby wykazać komuś. że Bóg nie tylko nas stworzył.
lecz także wykupił nas?
a) 2M 8: 17
b) lKn29:14
c) Ps 100:3
d) Tt 2:14

7 Zgodnie z Biblią. prawdziwym właścicielem jest
a) Bóg, ponieważ nikt nigdy nic zakwestionował Jego własności.
b) jednostka, ponieważ jest odpowiedzialna za to. co posiada.
c} społeczeństwo. ponieważ może pomóc tym. którzy są biedni.
d) Bóg, ponieważ nie otrzymał nic od nikogo.

8 Gdybyś wyjaśniał komuś, jaki powinniśmy mieć stosunek do wła~ności Boga
w naszym życiu, które wersety przytoczyłbyś?
a) IM 1:1
b) MI 22:21
e) ITs5:18
d) 2Pt 2:9

9 Zakreśl kółkiem literę przed każdym PRA WDZIWYM zdaniem.
a) Bóg nie ma prawa do człowieka. ponieważ człowiek zbuntował się przeciw

Niemu.
b) Bóg ma do nas prawo. ponieważ nie moglibyśmy bez Niego istnieć.
c) Po uwolnieniu od władzy szatana. należymy do siebie.
d) Wykupienie oznacza odkupienie czegoś (lub kogoś).

10 Jaki wynik możesz osiągnąć, stosując prawdę o własności Bożej w swoim życiu?
a) Mogę zacytować kilka ważnych fragmentów z Biblii. w których jest mowa

o własności Bożej.
b) Pozwalam, aby Bóg kierował moim życiem zgodnie ze swoim wyborem iakcep-

tuję Jego wolę względem mnie.
c) W pełni rozumiem. że Bóg, jako właściciel. jest ponad jednostką i społeczeń-

stwem.
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Odpowiedzi na pytania nauczające
Uwaga: Odpowiedzi na pytania nie =0,'110(1' podane w kotejnosci. abys nie zajrzał

do odpowiedzi na następne pytanie. zanim sam nie odpowiesz Ha nie.

7 a) Szatan przywłaszczył sobie mienie Boga, Szatan został jednak pokonany
przez Chrystusa, Wszyscy dowiedzą się w końcu. że Bógjest właścicielem

I Dz4:32

8 Mamy na myśli to, że ma pod kontrolą wszystko. dzięki swojej mocy,

2 b) Może robić co zechce z tym. co jest .lego własnością.

9 a Il Bóg stworzył wszystko.
b I l Bóg stworzył wszystko.
c 2) Bóg podtrzymuje wszystko.
d 4l Bóg poświęcił i oczyścił nas.
e 3) Bóg wykupił nas.
r 2) Róg podtrzymuje wszystko.
g 4) Bóg poświęcił i oczyścił nas.
h 3) Bóg wykupił nas.

J a) Jan pożyczył mi pieniądze. Mimo że Jan jest bogaty i nie potrzebuje ich.
zwrócę je. ponieważ nic należą do mnie.

J O b) Bóg stworzył wszystko. co istnieje.
c) Bóg wykupił nas i przeznaczył dla Siebie.
f) Moc Boża trzyma nas przy życiu.
Zdania a). d) i e) nie odnoszą się bezpośrednio do czterech prawd. które tworzą
podstawy praw Boga dla nas (stworzył. wykupił i poświęcił nas i On nas
wspiera).

4 al Ps 50:10-12: Dz 17:25.

II Mimo iż znali Boga. nic składali Mu dzic;kcz~.•mienia.

5 b) Jednostka i społeczeństwo to ludzie. Bóg jest ponad nimi i wszystko na
świecie należy do Niego.

12 b) 1Sm 1:27-28.
d) 2Kor 8:5.

6 c) łPt 1:/8-19.

IJ b) Szanuję Boga jako prawdziwego właściciela i dziękuję Mu za to. co mam.
Oddaję Mu siebie i wszystko. co posiadam. Zdanie a) odnosi się bardziej do
rzeczy. które znasz lub rozumiesz. Zdanic b). prawidłowa odpowiedź. dotyczy
tego. jak obecnie odnosisz się do samego Boga. znając tę prawdę.
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Człowiek -
szafarz Boży

Jeżeli przestudiowałeś lekcję l, to gratuluję! Teraz wieszjuż. że Bógjest twoim
Panem iwłaścicielem wszystkiego. co posiadasz. Z pewnością uznajesz Go już za
suwerennego Pana swojego życia!

W tej lekcji będziemy zastanawiali się nad rolą szafarza - zarządcy dóbr, które
należą do Boga. Jak możesz wypełnić tę rolę? Po pierwsze. zapoznaj się z przykła-
dem z życia Pana Jezusa. Pomoże to w zrozumieniu twojej roli. Następnie przestu-
diuj.jakie kwalifikacje będą potrzebne orazjakie obowiązki są do wypełnienia przez
sługę Bożego.

Następnie dowiesz się, ze zarządzanie wiąże się z całym życiem chrześ-
cijańskim. a nie tylko zjego częścią. Gdy zastosujesz prawdy. których się nauczyłeś,
pewnego dnia usłyszysz cudowne słowa: "Dobrze wykonane, mój dobry i wierny
sługo".

Plan lekcji
Idea funkcjonowania szafarza
Jezusjako dobry szafarz
Wymagania stawiane szafarzowi
Obowiązki szafarza



Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś umieć:

• Wyjaśnić. co oznacza wypełnianie funkcji szafarza dóbr Bożych .

• Opisać funkcjonowanie dobrego szafarza ijego obowiązki.

Czynności lekcyjne

I. Przeczytaj fragmenty wstępne. ogólną koncepcję lekcji i cele lekcji. Znajdź
w słowniku każde kluczowe słowo, którego nic znasz i zapoznaj się z jego zna-
czeniem.

2. Przeczytaj treść lekcji. znajdź wersety w l3iblii, odpowiedz na pytania i sprawdź
swoje odpowiedzi. ponownie przejrzyj lekcję. Odpowiedz na pytania kontrolne
i sprawdź swoje odpowiedzi z tymi, które są na końcu podręcznika.

3. Po przerobieniu lekcji i odpowiedzeniu na pytania. ponownie przejrzyj cześć I
(lekcje I i 2). Następnie wypelnij opinię uczestnika kursu dotyczącą części I
iwyślij formularz z odpowiedziami do Instytutu leI.

Słowa kluczowe
depozyty
doczesny
finansowy

lokata
podwładny
przypowieść

rola
zdolności
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Treść lekcji

IDEA FUNKCJONOWANIA S7.AFARZA

Cel l. Rozróżnić rolę zurzqdcyi wlasciciela.

Znaczenie ogólne

Pojęcie szaforz lub zarzudcanve różne znaczenia. Nicmniejjednak wszystkie
one są związane z osobą, która pełni funkcję polegającą na zurzqdzaniu, Ktoś może
być zarządcą dużego domu. farmy. ciężarówki czy firmy handlowej. Zarządca nic
[est właścicielem. lecz osobą zatrudnioną przez właściciela. aby zarządzać częścią
lub calościąjego dóbr.

W Biblii słowo zarządca zwykle dotyczy niewolnika. który zarządzał ,\'13s-
nością swojego pana (IM 44:1; Mt20:8; U /6,1). Zarządca cieszył się pełnym
zaufaniem swojego pana. Był on osobą, która otrzymała taką pozycję dzięki temu, iż
udowodni/a.żemożnajej zaufaćt I M 15:2-3; 39:4). Urzędnik, zarządzającywłasnością
króla, również by/ nazywanyzarządcą(I KrI 16:9; I Kn 28: I: Łk 8:3). W t)111przypadku
zarządca nie był niewolnikiem. lecz zaufanym podwładnym króla.

Lepiej zrozumiemy rolę zarządcy.jeśli porównamyją z rolą właściciela. gdyżjest
między nimi istotna różnica. Widać to na wykresie.

ZARZĄDCA WlAŚCICIEL

Dysponuje własnością zgodnie z Może dowolnie korzystać ze swojej
wolą właściciela wlasności.

Zdaje sprawozdanie z tego. jak Nie zdaje nikomu sprawozdania
dysponuje własnością należącą z tego, jak dysponuje swoją w/as-
do właściciela. nośclą.

I Która osoba zachowuje się jak zarządca?

a) Estera postanowiła sprzedać dywanik, który utkała.
b) Marek mówi, ile zebrano ziemniaków.
c) Józef daje poleceniadotyczące uprawy jego ziemi.
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Chrześcijańskie pojęcie szafarza

Ce12. Zapoznać się. co mówi Biblia o roli człowieka wierzucega wvpelniajqce-
go funkcję szafarza.

Nasze rozważania dotyczą zarządzania chrześcijańskiego. Dlatego ważne jest
zrozumienie.jak funkcjonuje szafarz w ujęciu chrześcijańskim. Wiedza o zarządza-
niu to nie wszystko! Z chrześcijańskiego punktu widzenia każda osoba. a szczegól-
nie chrześcijanin. jest zarządcą własności Bożej. \V związku z tym. że Bógjest właś-
cicielem wszystkiego. co istnieje. naszym podstawowym celem na ziemi jest ad-
ministrowanie dobrami. które On nam powierzył,

Jeśli niewiele posiadasz. zapewne p)'1JSZ siebie: Co to :a dobra. którymi mam
zarzqdzać? Można odpowiedzieć. ze wszystkie dobra. które posiadasz otrzymałeś
od Boga. Zgodnie ze słowami Jezusa. twoja dusza jest dobrem. które jest warte
więcej. niż cały świat (Mt 16:26). Bóg dal nam nasze ciała. czas. zdolności i ewangelię
jako dobra. którvrmmarny zarządzać zgodnie z Jego wolą.

Nic jesteśmy jedynie własnością Boga, lecz także zarządcami Jego dóbr.
Oczywiście, idea, która głosi. że człowiek jest zarządcą Bożym. nic jest noc...'ą,

gdyż można ją odnaleźć w Starym Testamencie.

Czytając Nowy Testament widzimy. że to Jezus wyraził najpelniej tę ideę.
Możemy zauważyć, że są dwa ważne aspekty tej idei.

w Starym Testamencie

Doktryna o zarządzaniu przez człowieka, jak wiele innych doktryn, nic jest
w pełni przedstawiona w Starym Testamencie. Znajdujemy tam jednak pewne in-
fonnacje potwierdzające, że czlowiekjest zarządcą Bożym.

I. Bóg postawi/ cztowieka na straży ogrodu Eden. Umieścił go lam, aby go
uprawiał i strzegł (1M 2: 15). Dał mu specjalne instrukcje, jak powinien się tam
zachować (I M 2: 16-17). Gdy człowiek nie dopełnił swoich obowiązków. musiał
zdać Bogu rachunek ze sv...'ojcgo zachowania (1M 3: 11-12). Za karę został wypędzony
z ogrodu (I M 3:23-24).

2. Od początku człowiek wiedział. ze nie może =yć tak. jak chce. Wynika to
z faktu. że co pe......-ien czas człowiek odczuwał potrzebę stawania przed Bogiem. Nie
przychodził do Boga z pustymi rękoma (SM 16: 16). Fakt. żc Kain i Abcl przybyli do
Boga z ofiarami. wskazuje. że nawet pierwsze ludzkie istoty rozumiały ten fakt
rozliczania się z Bogiem (I M 4:3-4).
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3. Kain dowiedział się. że nie ma prawa uczynić lego. co zechce ::.żvcicm
swojego brata. Gdy zabił Abla. musiał odpowiedzieć przed Bogiem za swoją
zbrodnię (I M 4:9-10).

4. Każdy Izraelita, jak i calv naród byli zarządcami ziemi Bożej. kldrą On im
dal wdzierżawę (5M II :8-32; 30: 19-20). Ponieważ Izraelici nie żyli w lej ziemi w
sposób. w jaki nakazał im Bóg.rnusieli ją opuścić.

fi' Nowym Testamencie

W przypoć ..-ieści o złych dzierżawcach Jezus nauczał. że Izrael jest zarządcą
(Mt 21 :33-43). W tej przypowieści Właściciel zicmi - to Bóg. dzierżawca lub za-
rządca - to Izrael. a własnościąjest winnica (Królestwo). W związku z tym, że Izrael
nie uznał Boga jako właściciela. zabrane im zostało Królestwo. W Ewangelii
Mateusza (25: 14-30) Jezus również naucz.ał, że każda istota ludzka jest zarządcą
Zgodnie z. tą przypowieścią człowiek nie jest właścicielem swojego życia. Jest on
zarządcą ijest odpowiedzialny przed prawdziwym Właścicielem za sposób. w jaki
nim zarządza.

Nie należy lekceważyć faktu. że każdy człowiek jest szafarzem dóbr Bożych.
Apostołowie akcentowali. że jest nim także każdy chrześcijanin (I Pt 4: 10). Każdy
z nas otrzymał dar od Boga. W przeciwieństwie jednak do podarunków, które
otrzymujemy od ludzi i które możemy wykorzystywać zgodnie z naszą wolą. dary
od Boga są to depozyty. którymi mamy dysponować zgodnie z Jego wolą.

2 Czego naucza Biblia o roli wierzącego jako zarządcy?

a) Tylko bogaci ludzie wierzący powinni starać sic; być dobrymi zarządcami.
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3 Przypuśćmy. że wyjaśniasz komuś. co Jezus powiedział o naszej roli jako
zarządców. Który fragment Biblii wybrałbyś, aby lo przedstawić?
al Lk 8:9-15
b) Lk 11:33-36
c) Lk 15: 11-32
d) Lk 19:11-27

JEZUS JAKO DOBRY SZAFARZ

Ce13. Przestudiować wersety:: Pisma Świętego. które przedstuwiajq nam obraz
Jezusa jaku dobrego szafarza - zarzqdcv.

Do tej pOI)' rozważaliśmy dwie istotne prawdy: I) że Bóg jest właścicielem
wszystkiego i 2) że człowiek jest zarządcą własności Bożej. Teraz interesuje nas
problem, jak powinniśmy wypełniać rolę zarządców. Dla wyjaśnienia tego jest
nam potrzebny dobry wzór. który moglibyśmy naśladować. Czy mógłby być lepszy.
niż przykład Pana Jezusa? Jest On idealnym wzorem zarządcy.

Wzór zarządcy

Jezus od dzieciństwa wiedział. że Jego ziemskie życie polega na szafarzowaniu.
Łukasz, autorjednej z Ewangelii mówi nam. że pewnego razu Józcfi Maria. gdy byli
w drodze do Jerozolimy. zgubili Jezusa. Po długich poszukiwaniach odnaleźli go
w świątyni. Tam pozostał jako dwunastoletni chłopiec, zajęty poważną rozmową
z nauczycielami! Gdy zapytali Go. dlaczego to zrobił. On odpowiedział. że musi być
w domu Ojca i zajmować się tym. co nałeży doJego Ojca (Lk 2:49). Bóg rzeczywiście
posiał Jezusa. aby wykonał Jego dzieło. Jezus poświęcił się temu zadaniu bez resz-
ty. ponieważ dobry zarządca zajmuje się sprawami swojego właściciela. a swoje
sprawy stawia na drugim miejscu.



36 Odpowiedzialnosć chrzescijanina

Sluga Boży

Jezus, będąc Panem, zasługiwał na to, aby Jemu służono, lecz powiedział. że
"Nie przyszedł, aby 11111 stużono ". lecz. "oby sluźyć" (Mk 10:45). Bóg przedstawił
Go jako ,,",wojeKo sługę" (Iz 42: l), ponieważ "przyjął posiać sługi" (Flp 2:7).
Zarządca był sługą i, jako taki, musiał czynić to, co nakazywał mu Jego pan, Jego
rola polegała na służeniu. Jezus jako wzorowy zarządca nic pełnił swojej woli.
lecz wolę Swego i naszego Pana (Lk 22:42) - Boga Ojca.

Pracownik swego Pana

Zarządca pracuje nie dla siebie, lecz dla swojego Pana. W ten sarn sposób
przybył Jezus, aby wykonać pracę, którą powierzył mu Bóg (Jn 5:36: 9:4). Kończąc
swoją służbę. mógł z zadowoleniem powiedzieć: "Dokonałem dziele. które mi
zleciłeś, abymje wykonał" (Jn 17:4). Cóż to za wspaniały zarządca'

4 Których wersetów użyłbyś, aby wskazać komuś. że Jezusjest dla nas przykładem,
zarówno wzorowego zarządcy. jak i oddanego pracownika Bożego?
a) Iz 42: I
b) Lk2:49
c) Jn 17:4
d) IPt4:10

WYMAGANIA STAWIANE SZAFARWWI

Cel 4. Poznać cechy dobrego szafarzu.

Nowy Testament podaje nam trzy wymagania stawiane zarządcy Bożemu:
wierność, uczciwość i mądrość.

Wierność

Szafarz to osoba, która cieszy się zaufaniem właściciela. Oczekuje się od niej
wierności. Wiemy zarządca to ten, który wypełnia pilnie wszystkie swoje obowiąz-
ki i zajmuje się interesami swojego pana. Zarządca niewierny to taki. który myśli
tylko o swojej korzyści i lekceważy lub zaniedbuje własność swojego pana (Lk
16,1). Każdy z nas jest szafarzem własności Bożej. On chce, abyśmy byli wierni
(I Kor 4: 1-2). Na przykład.jeśli jesteś zdrowy i posiadasz określone umiejętności,
Bóg chce, abyś to wykorzystał dla Jego celów, a nie tylko dla własnej korzyści.
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Uczciwość

W Liście do Tytusa 1:7 czytamy, że ten. ktoryjest włodarzem Bożyn; powinien
być nienaganny. Oznacza to. że zachowanie zarządcy dóbr Bożych powinno być
bez zarzutu. powinien on żyć tak, aby nikt nie mógł go o nic oskarżyć.

Niektórzy ludzie mają złą opinię o właścicielu. z powodu złego zarządcy. Możliwe.
że mają do czynienia tylko z zarządcą. a nie znają właściciela. Właściciel może być
dobry i hojny. lcczjego zarządca może być twardy i skąpy. Co Rut pomyślałaby
o Boazie. gdyby jego zarządca nie wpuścił jej na pole? (Rut 2:7). Co ludzie. którzy
przyprowadzili swoje dzieci do Jezusa. pomyśleliby o Nim. gdyby On nie napominał
swoich uczniów 7.3 brak grzeczności (Mk 10: 13-16). Jeśli ludzie widzą dobre rzeczy.
które czynimy jako zarządcy (Lk 2:52). chętniej będą wychwalać właściciela w nie-
bie(MI5:16).

Można powiedzieć, że wierność polega na dobrym zachowaniu zarządcy
w stosunku do swojego pana. Uczciwość. to z kolei dobre zachowanie zarządcy
w stosunku do innych ludzi. Jezus dał nam przykład obu tych postaw. gdy zyskał
..laskę li Boga i ludzi" (Lk 2:52). Wypełnijmy nasz obowiązek wobec Boga i re-
prezentujmy Go godnie wobec ludzi.

5 Uczniowie Jezusa nie zachowywali się właściwie w sytuacji opisanej w Ewangelii
Marka 10: 13-16. ponieważ

MądroŚĆ

Aby być dobrym zarządcą. trzeba posiadać mądrość. Mądrość zarządcy poz-
woli właściwie używać zasoby, uniknąć marnotrawstwa, podzielić właściwie dobra,
aby zaspokoić potrzeby, oszacować i wykorzystać możliwości. W ten sposób za-
pewni dobrobyt swojemu panu.

To prawda. że aby być dobrym zarządcą. trzeba znać się na zarządzaniu. Mąd-
rości nie zyskuje się na jakimś specjalnym szkoleniu' O ile wiem, nikt nic otrzymał
dyplomu "mędrca" po zakończeniu swoich studiów! Zarządca chrześcijański może
jednak uczyć się mądrości u najlepszego ze wszystkich nauczycieli (Jk I :5). Mądrość
la z pewnością pomoże mu dobrze wypełniać rolę zarządcy.

Józef jest znakomitym przykładem mądrego zarządcy. który uczył się w szkole
Bożej. Interesującajest obserwacja tego, jak wykonywal obowiązki sługi Poryfara
ijak wiodło mu się jako więźniowi w więzieniu (I M 39:2-3. 22-23). Mądre kierownic-
two Józefa uehronilo przed głodem Egipt iówczesny świat! (I M 41:54-57).
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Jezus mówił o mądrym zarządcy i słudze. którego "ustanowił pan nad czeladzią
swoją, aby im dawał HJ".:ywienie w czasie właściwym" {Łk 12:42). Bóg oczekuje. że
my również będziemy mądrze zarządzać dobrami. które nam powierzył. Obyśmy nie
byli głupi jak bogacz. który wiedzial jedynie, jak zarządzać dobrami doczesnymi
o małej wartości, a nie dbał o rzeczy wieczne (Lk ł6: 19-31).

6 Dopasuj opisy lub przykłady każdego wymagania stawianego dobremu zarządcy
do słowa, które je oznacza

· a Musi jak najlepiej wykorzystywać zasoby.
· b Pewnego razu uczniowie Jezusa zostali skarceni

za niestosowne zachowanie do tego wymagania.
· ... c Musi wychodzić naprzeciw interesom właściciela .
.... d Józefbył dobrym przykładem zarządcy spełniają-

cego to wymaganie.
· ... c Musi zachowywać się jak zarządca wobec ludzi.

I) Wierność
2) Uczciwość
3) Mądrość

OlIOWIĄZKI SZAFARZA

Cel 5. Wyselekcjonować przyślady przedstawiajuce ohowiqzki dobrego szafarza.

Przestrzeganie instrukcji

Wiemy, że to nie szafarz, lecz właściciel decyduje o tym, co uczynić z włas-
nością. Przypuśćmy, że jakiś farmer chce zasiać pszenicę na swojej ziemi. Czy
spodobałoby mu się, gdyby jego zarządca kupił krowy zamiast ziarna pszenicy?
Czy takie zachowanie zarządcy nie jest dowodem przejmowania funkcji, która do
niego nie należy? Oczywiście, że obowiązkiem szatarzajest przestrzeganie poleceń
właściciela dotyczących tego, jak zarządzać jego własnością. Zarządca nie powi-
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nien podejmować decyzji na podstawie własnej opinii. Podobnie i my powinniśmy
rozumieć, że Bóg decyduje. co powinno się dziać z Jego własnością. Mamy tylko
wypełniać Jego polecenia.

Być może zapytasz: gd::iemam się udać. abydowiedzieć sic.jakie są polecenia
BOKa? Powinieneś zwrócić się do Biblii. Ona zawiera specjalne instrukcje. które
są potrzebne. aby zrozumieć. jak powinniśmy zarządzać różnymi dobrami należą-
cynu do Boga. Na przykład. czy chcesz wiedzieć. jak masz korzystać ze swojej
wiedzy? Zajrzyj do Listu do Filipian 4:8. A ze swojego czasu? Przeczytaj Ewangelię
Marka 16:15.

Zarządca nie powinien czynić nic innego. jak tylko wypełniać instrukcje właś-
cicicla. Jest to jeden z jego obowiązków. 010 dlaczego apostoł Paweł powiedział:
..Jest to bowiem dla "lilie koniecznoscię cwiostowuć Ewangelię). a biuda mi,
ieślibvm Ewangelii nie zwiastowat" (I Kor 9: Ió). Praca ta byłą częściąjego szafar-
stwa (1 Kor 9: 17) i chciał dobrze go wypełnić.

Szukanie informacji

Co jakiś czas zarządca musi rozmawiać z właścicielem, aby otrzymać od niego
dalsze instrukcje. Podobnie i my powinniśmy rozmawiać w czasie modlitwy z na-
szym właścicielem w niebie i prosić Go o informacje. Bóg nie daje nam od razu
wszystkich instrukcji. Czyni to stopniowo. Na przykład. Abraham otrzymał polece-
nie. aby opuścić miasto Ur i udać się do ziemi. którą Bóg miał mu później wskazać
(I M 12: I). Wyruszył nic wiedząc dokąd idzie. (lIbr I I :8). Saul również otrzymał
polecenie udania się do Damaszku (Oz 9:6). Tam Bóg miał mu powiedzieć. co ma
czynić dalej. Po latach Saul, już jako apostoł Paweł. musiał znowu czekać na
instrukcje Boga, zanim mógł podjął dalsze głoszenie Ewangelii (Oz 16:6-10).

7 Zakreśl kółkiem literę przed każdym opisem. który mówi o tym. jak powinieneś
zachowywać się jako dobry zarządca.
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a) Czekam na dalsze instrukcje Boga dotyczące mojego życia. gdy spotykam się
z nową sytuacją.

b) Stosuję się do rady ludzi odnośnie tego, co mam robić z moimi dobrami.
c) Studiuję Biblię, aby znaleźć wskazówki,jakiema dla mnie Bóg,jakodla zarządcy.
d) Oczekuję, że Bóg da mi wyczerpujące wskazówki, zanim zrobię cokolwick.

Zakładante lokat

Zakładanie lokaty oznacza kupowanie czegoś \\' celu osiągnięcia zysku. Jeśli
kupujesz owieczkę. aby zjeść ją wraz z rodziną. czynisz bieżący wydatek. a jeśli
kupujesz ją, aby póżniej sprzedać, dokonujesz lokaty.

Zarządca powinien robić lokaty. które pozwolą osiągnąć dochód dla właściciela.
W przypowieści o trzech sługach czytamy. że tak właśnie postąpili dwaj słudzy
(Mt 25: 14-23). Im)' musimy postępować tak z zasobami. które powierzył nam Bóg.

Chrześcijański sposób lokowania

Jak możemy zakładać lokaty jako chrześcijanie? Za każdym razem. gdy za-
kładasz lokatę. musisz dać lub przeznaczyć coś, co posiadasz. N ie możesz żąć,
jeśli najpierw nic posiejesz! Gdy robisz lokaty jako zarządca. dajesz cos, co masz.
Może to być twoje życie, czas, zdolności. pieniądze lub coś innego. Dajesz lo
jednak z przekonaniem, że otrzymasz więcej. I tak się właśnie dzieje! Bóg odda ci
więcej, a więc nadal zakladaj lokaty' (2Kor 9:6,8).

Gdy dajemy, nie powinniśmy zapominać, że zarządzamy tym, co otrzymaliśmy
od Boga. Mówiąc jasno, nie możemy dać lub wydać niczego. co jest naprawdę
nasze, bo wszystko należy do Boga (I Km 29: 14, 16).
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Plan Boga dotyczący lokat

Bóg ma plan dotyczący robienia lokat i my.jako Jego zarządcy, powinniśmy ten
plan realizować. Zgodnie z tym planem. powinniśmy dzielić wszystko. co Bóg nam
powierzył. na trzy części. Następnie powinniśmy dać każdą część osobie, która
powinna przyjąć ją tak, jak widać to na poniższym wykresie:

~_3' _~

My
Inni

Bóg

I. Z dóbr, które daje nam Bóg, rezerwuje On dla siebie: a) wszystko, co jest
pierwsze; na przykład zastrzegł dla Siebie pierworodnych synów (2M 13:2), pier-
wociny płodów rolnych (SM 26: 1-4) i pierwsze miasto, które zostało zdobyte (Jaz
6: 17- J 9); b) wszystko co jest najlepsze; IM 4:4; 2M J 2:5; 3M 1:3; c) iednq siódmą
czasu; dzień odpoczynku (2M 20:9-\0): d) iednq dziesiqtq dochodu; dziesięcinę
(3M 27:30,32). Wszystko to, co poświęcamy Bogu należy do Niego (3M 27: 1-25).
Nie ma lepszej lokaty niż oddanie Bogu tego, co do Niego należy!

8 Zgodnie z 2M 20:9-10 mamy oddawać Bogujednąsiódmąnaszego

2. Bogu szczególnie zależy na tym, abyśmy lokowali to, co On nam dał, dla
pożytku innych (Prz 3:27-28: IPt 4: IO). Jezus rzekł: .. Darmo wzięliście. darmo
dawajcie" (Mt 10:8). Nikt nie jesttak biedny, aby nic miał nic do dania (Dz 3:6). Nikt
nie jest tak niezdolny. że nie ma przynajmniej jednego talentu do używania
(Mt 25: 15). Bóg chce, abyśmy czyniąc dobrze przyjęli następującą kolejność.jeśli
chodzi o potrzeby bliźniego: po pierwsze, nasza rodzina (I Tm 5:8), po drugie, lu-
dzie wierzący lub domownicy wiary (Gl 6: 10), po trzecie, inni ludzie: biedni
(3M 19:10), sieroty, wdowy (Jk I :27) ikażdy, kto jest w potrzebie (Mt 25:35-40).

3. Czy Bóg nie zostawia czegoś dla nas? Tak! Jesteśmy Jego wybrańcami,
ukształtowanymi na Jego obraz i podobieństwo. To prawda, że Bóg chce, abyśmy
troszczyli się o dobro bliźniego, a nie tylko o nasze własne sprawy. Interesuje Go
jednak także nasza pomyślność (Ps 34: 10: Mt 6:31-33; Flp 4: 19; I Pt 5:7). On jest
cudownym Panem! Jeśli my, jako zarządcy, dbamy o własność Boskiego właściciela,
to On z kolei dba o nas, swoich zarządców!

9 Poniżej podano trzy lokaty, które możesz zrobić. Ponumeruj je od I do 3 w takiej
kolejności, w jakiej powinieneśje wykonać,
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.... a Dawanie sierotom w twoim mieście.

.... b Pomoc innym ludziom wierzącym.

.... c Dbanie o twoją rodzinę.

l) Pierwsze
2) Drugie
3) Trzecie

Składanie sprawozdania

W określonym czasie, zwykle raz w roku, zarządca musi składać właścicielowi
sprawozdanie. Musi mu powiedzieć. w jakim stanie znajduje się jego własność,
Nawiązując do tego zwyczaju. Jezus nauczał, że każdy będzie musiał przed Bogiem
złożyć sprawozdanie ze swojego zarządzania, (MI 25: 14-30). Dobrzy zarządcy
otrzymają nagrodę, a źli zostaną ukarani (Lk 12:41-48).

My,jako ludzie wierzący, również będziemy musieli zdać sprawozdanie Bogu.
Będziemy musieli powiedzieć Mu. co uczyniliśmy z tym, co nam powierzył (I Kor
3: 13-15). Apostoł Paweł czul wagę tej wielkiej odpowiedzialności, gdy zawołał:
.. Biada mi.jeslibym ewangelii nie zwiastował" (I Kor 9: 16). Jak my postępujemy?
Oby właściciel w niebie nie zaskoczył nas i nie wyrzucił nam, że marnujemy Jego
mienie! (Lk 16:1-2). Wypełniajmy więc nasze obowiązki tak, aby zasłużyć na te
cudowne słowa: "Dobr:e. sługo dobry i wierny. wiele ci powierzę: wejdź do radości
Pana swego" (Mt 25:21).

10 Który z wersetów Pisma Świętego uczy nas, że każdy posiada przynajmniej
jeden talent, który może zainwestować dla Pana?
a) Prz3:27
b) Mt25:15
c) 2Kor 9:6

d) ITm 5:8

II Zakreśl kólkiem literę przed każdą wypowiedzią, która mogłaby być dobrym
uzupełnieniem tego zdania: Zachowuję się tak, jak dobry zarządca. gdy

a) pamiętam. że będę musiał zdać sprawozdanie Bogu z tego, co uczyniłem
z własnością, którą mi powierzył.

b) dbam o potrzeby ludzi wierzących z mojego kościoła, zanim zadbam o potrzeby
mojej rodziny.

c) kieruję się tylko własnym zdaniem, decydując o tym, jak wykorzystam dary,
które dał mi Bóg.

d) daję Bogu to. co do Niego należy. pomagam mojej rodzinie oraz innym i ufam
Bogu, że zadba o moje potrzeby.
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Pytania kontrolne

l Zarządca to ten, kto:
a) może wykorzystać własność pana tak. jak zechce.
b) decyduje, co zrobić z własnością pana.
c) musi stosować się do zaleceń właściciela.

2 Zakreśl kółkiem liter, poprzedzającą każde zdanie PRA WDZIWE.
a Mimo że Izraelici byli ludem Bożym. nie spełniali swojej roli jako zarządcy

dóbr Bożych.
b Izraelici musieli opuścić swoją ziemię. ponieważ nie było w niej dla nich żyw-

ności.
e Jezus nauczał. że człowiek jest właścicielem talentów, które dał mu Bóg.
d Każdy człowiek wierzący otrzymał dar od [Joga i musi zdać sprawozdanie

z dysponowania nim.

3 Gdy rodzice Jezusa znaleźli Go w świątyni rozmawiającego z nauczycielami.
wyjaśnił, że przebywa I tam, ponieważ interesowal się sprawami, które należały do:
a) świątyni.
b) Jego Ojca w niebie.
c) nauczycieli.

4 Które z poniższych zdań najlepiej opisuje zarządcę. którego cechuje mqdrosć''
a) Zarządza on dobrami właściciela tak, aby przynosily dochody.
b) Zawsze stawia na pierwszym miejscu interesy właściciela.
c) Nikt nie może mu nic zarzucić.

5 Werset lub fragment Pisma Świętego. który nawiązuje do takiej cechy zarządcy,
jak wiemosć, to:
a) Mk 10:13-16.
b) Lk 12:42.
c) IKor4:1-2.
d) Jk 1:5.

6 Po prawej stronie podane są obowiązki dobre-
go zarządcy. Dopasuj każdy z tych obowiązków
do przykładu po lewej stronie .
. . . . a Jestem posłuszny temu. co Bóg nakazuje

mi zrobić

.... b Zdaję sobie sprawę. że pewnego dnia będę
musiał zdać sprawozdanie Bogu. co uczy-
niłem z tym. co On mi dal.

I l Przestrzegać instrukcji
2) Szukać informacji
3) Robić lokaty
4) Zdawać sprawozdanie.
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.... c Oddaję mój czas i talenty w pracy dla Pana .

.... d Daję Bogu to, co do Niego należy .

. ... c Proszę Boga, aby pokazał mi, co mam
uczynić, gdy spotkam się z nową sytuacją.

7 Który werset lub fragment z Pisma Świętego będzie najbardziej odpowiedni
do nauczenia kogoś. że Bóg chce. abyśmy robili lokaty?
a) Mt 25: 14-23.
b) Mk 10:45.
c) I Kor 9: 16.
d) Flp 3:8.

8 Przypuśćmy, że ktoś powiedziałby ci. że nie sądzi. by Pan dal mu coś, co mógłby
ulokować. Co uczyniłbyś?
a) Powiedziałbym mu. że nie ma racji. ponieważ Biblia mówi. że on, tak jak każdy.

będzie musiał zdać sprawozdanie z tego.jak ulokował swoją własność w czasie
życia na ziemi.

b) Pokazałbym mu w Biblii. że nawet jego dusza ijego czas są cennymi własnoś-
ciami. Przeczytałbym mu te wersety. w kt6rychjest powiedziane, że każdy ma
dar od Boga, który może dla Niego zainwestować.

zanim przejdziesz do lekcji 3 upewnij się, że wypełniłeś kartę
oczestnika kursu, dotyczącą części I i wyślij formularz z od-
powiedziami do instruktora ICI.
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Odpowiedzi na pytania nauczające

6 a 3) Mądrość.
b 2) Uczciwość.
c I) Wierność.
d 3) Mądrość.
e 2) Uczciwość.

b) Marek mówi. ile zebrano ziemniaków.

7 a) Czekam na dalsze instrukcje Boga dotyczące mojego życia, gdy spotykam
się z nową sytuacją.

c) Studiuję Biblię, aby znaleźć wskazówki, jakie ma dla mnie Bóg, jako dla
zarządcy.

2 c) Wierzący będą odpowiadać przed Bogiem, prawdziwym właścicielem ich
dóbr.

8 Czasu.

3 d)Lk 19:11-27.

9 a 3) Trzecie.
b 2) Drugie.
c I) Pierwsze.

4 c) Jn 17:4.

10 b) MI 25:15.

5 fałszywie przedstawili Go w oczach ludzi.

11 a) pamiętam. że będę musiał zdać sprawozdanie Bogu z tego. co uczyniłem
z własnością, którą mi powierzył.

d) daję Bogu to, co do Niego należy, pomagam mojej rodzinie oraz innym i ufam
Bogu, że zadba o moje potrzeby.
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Dysponowanie
własnym życiem

W dwóch pierwszych lekcjach dowiedziałeś się o roli Boga i człowieka w pro-
cesie zarządzania. Wiesz również, że jesteśmy zarówno własnością Boga, jak
i ustanowionymi przez Niego zarządcami. W tej lekcji rozważymy. jak mamy
dysponować naszym życiem. zgodnie z pragnieniami naszego Boga - Właściciela.

Lekcja ta została napisana, aby pomóc ci w kierowaniu twoim życiem, zgodnie
z wolą Bożą. Część pierwsza dotyczy planu Boga dla twojego życia, część druga-
twojego udziału w realizacji tego planu.

Nie można pociąć kawałka drzewa używając gładkiej strony piły. Piła to na-
rzędzie, które tnie zębami. Jeśli piła ma być użyta skutecznie, musi być właściwie
użyta. Podobnie twoje życie będzie efektywne tylko wtedy, gdy będziesz je pro-
wadził zgodnie z Bożym planem.

Plan lekcji

Boży plan
Boży płan i wieczność
Boży plan i nasze narodzenie
Boży plan i nasze powołanie

Nasz udział w realizacji Bożego planu

Poznanie planu Bożego
Przygotowanie do wypełnienia planu Bożego

Życie zgodne z planem Bożym



-------===:1II/p;,I-----------

Boży
Plan

Cclc Ickcji
Po zakończeniu tej lekcji powinieneś:
• Znać działania, które należy poczynić. aby znaleźć iwypełnić plan Boży dla 5\\'0-

jego życia .

• Uświadomić sobie. że wykonanie planu Bożego przynosi radość.

Czynności Ickcyjne
I. Przeczytaj tę lekcję tak samo, jak przeczytaleś poprzednie: znajdź kluczowe

słowa w słowniku. zwróć uwagę na cele lekcji. przeczytaj treść lekcji i wymie-
nione wersety z Aiblii oraz odpowiedz na pytania.

2. Zwróć szczególną uwagę na wykresy. I'omoga ci one w zrozumieniu istotnych
myśli związanych z lekcją.

3. Odpowiedz na pytania kontrolne po przeczytaniu i ponownym przejrzeniu lekcji.
Porównaj swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika.

Słowa kluczowe
cel
pośredni
priorytet

przeszkoda
prześladowca
rzeźbiarz

strategia
świecki
uprawiać
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Treść lekcji

PLAN BOŻY

Cel I. Zapoznać się: trzema aspektami Bo:=Cf!'oplanu.

Jest wicIe rzeczy. których nic można wykonać nic mając planu. Na przykład,
nic sposób złożyć zegara bez znajomości jego planu budowy. Gdy Bóg stwarzał
świat, czynił to \..'edług planu (I M 1:3-31). Wspaniały porządek świata potwierdza
ten fakt. Nade wszystko. Bóg ma także cudowny plan dotyczący każdego człowie-
ka. Przyjrzyjmy mu się punkt po punkcie.

Boży plan i wieczność

Biblia mówi. że Bóg uczynil człowieka na swoje podobieństwo i powierzył
mu panowanie nad ogrodem Eden (I M I :26-28; Ps 8:6-8). Bóg był właścicielem
ogrodu. a człowiek stal sit; Jego zarządcą. Parnietasz. że w pierwszej lekcji mówi-
liśmy. że człowiek został namówiony przeł. szatana. aby zbuntować się przeciwko
Bogu. Od tej pory człowiek utracił podobieństwo do Boga.

Szatan uważa, że zniszczył dzieło Boże i jest ono nic do naprawienia. Tak
jednak nie jest. gdyż Bóg był przygotowany na taką kolej rzeczy. ponieważ On wie
wszystko. nawet to. co ma wydarzyć się w przyszłości. Tak wiec, przed stworzeniem
świata Bóg wiedział, że człowiek me spclni jego oczekiwań. Z tego powodu zaw-
czasu ułożył plan odnowy przymierza z człowiekiem. Zwróć uwagę w Liście do
Rzymian (8:29-30) na Z3I)'S tego. co zawiera ten wspaniały plan:

l. Wybranie
2. Przeznaczenie
3. Powalanie
4. Usprawiedliwienie
5. Przebywanie w Bozej chwale.

Ty i ja. jako chrześcijanie, jesteśmy objęci tym planem. Apostoł Piotr mówi
nam. że zostaliśmy wybrani przez Boga. według z gól)' powziętego postanowienia
(I Pt I :2). Apostoł Paweł podkreśla tę samą prawdę. twierdząc. że Bóg wybrał nas
przed stworzeniem świata (Ef I :4). Bóg wybrał nas. ponieważ wiedział. że będziemy
Mu służyć.

Co Bóg zamierzał osiągnać stwarzojac taki plan? To, co najlepsze dla czło-
wieka. Po pierwsze, Bóg chce odbudować w człowieku swój obraz, Tak jak Jezus
jest obrazem Ojca (KI I: 15; libr 1:3), tak Bóg chce, abyśmy stali się podobni do
obrazu Jego Syna (Rz 8:29: Ef 4: 13: IJ 3:2). Po drugie. Bóg chce stworzyć wielką
rodzinę swoich dzieci. wśród których Jezus będzie pierworodnym (Rz 8:19).
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W końcu Bóg chce. aby wszystkie Jego dzieci panowały z Nim na wieki wieków
(Obj 22:5). Te cele są naprawdę wspaniale.

W planie tym. Bóg ma miejsce również dla siebie. Stworzył w świecie człowie-
ka dla swojej chwały (Obj 4: II: lz 43 :7). Po naszym odstępstwie realizowal plan
przywrócenia nas do życia. byśmy się przyczyniali do Jego uwielbienia (Ef l :6.12-
14: Obj 5:11-13).

I Dopasuj werset Pisma Świętego do każdego wyrażenia. które mówi nam. o czym
traktuje ten werset.

.... a Wyjaśnia Boże cele.

.•.. b Daje nam zarys planu Bożego.

.... c Mówi nam. ktojest obrazem Boga .

.... d Pozwala nam dowiedzieć się, że Bóg chce.
abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna.

l) Rz 8:29-30
2)Hbrl:3
3)Obj4:ll

Plan Boży i nasze narodzenie

Czy wydawało ci się kiedykolwiek, że twoje życie nie ma żadnego znaczenia.
że jesteś niepotrzebny na świecie. że byłoby lepiej. gdybyś się nigdy nie narodził?
Mogłeś tak myśleć. zanim przyjąłeś Jezusajako swego Zbawiciela. Wcześniej bo-
wiem nie wiedziałeś. że narodziłeś się, aby wykonywać Boży plan dla twojego życia.

Biblia podaje nam wiele przykładów ludzi. wobec których Bóg miał plan, za-
nim zostali narodzeni. Taki plan Bóg miał dla Mojżesza. Przez wiarę jego matka
poznala len plan i zapobiegla zabiciu dziecka przez egipskich żołnierzy (Hbr 11:23).

Bóg również miał plan dla życia Samsona (Sdz 13: l-S). Jeremiasza (Jr 1:4-5).
Jana Chrzciciela (Lk I :5-17) i innych.

Bóg rzekł do Abrahama: "Będę ci blogosluwił " (I M 12:2) przepowiadając.
że stanie się on błogosławieństwem dla świata.

Historia odnotowuje jednak ludzi. których życie było przekleństwem. a nie
błogosławieństwem dla ludzkości. Jednym z nich był Attyla, król Ilu nów. Chociaż
niektórzy historycy nazwali go ..Biczem Bożym", życie Attyli, związane z wojną
i mordem. nie jest przykładem tego. co Bóg zaplanował dla ludzi. Bóg chciałby.
aby każda istota ludzka. w swoim ziemskim życiu, była błogosławieństwem dla
innych. Ten świat staje się często miejscem nieszczęść i każdy z nas powinien po-
móc, aby życie w nim było łatwiejsze dla innych.

Być może czasami słyszysz. jak ktoś mówi: ..Biedak! Takie było jego prze-
znaczenie." Mówi się tak czasami, aby wyrazić współczucie dla przestępcy lub
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ofiary, którą spotkała tragiczna śmierć. Bóg nic zaplanował jednak takiego końca
dla tej osoby' Bóg nic chce. aby ktokolwiek zastal zgubiony; przeciwnie. chce On.
aby wszyscy zostali zbawieni (Ez 18:23; lTm 2:4; 2Pt 3:9). Bywa. że niektórzy
ludzie mylą plan Boży z tym, co sami uczynili ze swoim życiem.

2 Gdy chciałbyś pokazać komuś przykład osoby. dla której Bóg mial plan. przed
jej narodzeniem. Który fragment z Pisma Świętego będzie najlepszy do wyko-
rzystania?
a) Ps 8:6-8
b) Lk 1:5-17
c) Rz 8:29-30
d) 2Pt 3:9

Plan Boży i nasze powolanie

Boży plan staje się decydującym dla naszego życia. gdy odpowiadamy na Jego
wezwanie i przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela. Bóg wówczas zaczyna
odbudowywać w nas swoje podobieństwo do Niego (2Kor 3: 18; KI 3: IO). On tak
działa. aby osiągnąć cel. dla którego sprowadził nas na ten świat,

Bóg powala I Abrahama na założyciela ludu wybranego (I M 12: 1-2). Mojże-
sza na wyzwoliciela swojego ludu (2M 3: l-l O). Izajasza na proroka (lz 6:8-10)
i Saula na apostoła (Dz 26: I 5- 18). Bóg powołał także mnie w określonym celu.
Bez wątpienia ma również swój plan dla ciebie!

Doświadczenia są ważną częścią Bożego planu dotyczącego naszego życia na
ziemi. Jak rzeźbiarz uderza młotkiem i dłutem w kamień. aż ukształtuje go tak, jak
zechce, tak Bóg wykorzystujc doświadczenia, by nasze życie zostalo dopasowane
do Jego planu.

Zastanów się nad życiem Józefa (I M 37: 1-36; 39: I -23) i Pawła (2Kor I 1:23-
28), Byli oni wielkimi Bożymi sługami. którzy w swym życiu przeszli sporo doś-
wiadczeń. Sam Jezus był ..mężem boleset. doswiadczonym H' cierpieniu" (Iz 53:3).
Nauczył się posłuszeństwa dzięki cierpieniom (libr 5:8). Nic dziw się. jeśli twoje
tycie do tej chwili przypominało doświadczenia Jezusa idącego na Kalwarię. Bez
wątpienia. Bóg przygotowuje cię do wykorzystania w taki sposób. jaki zechce,
Później radość będzie odpłatą za doświadczenia. które były częścią twoich przy-
gotowań (Rz 8: 18).

J Dopasuj cel planu Bożego do każdego poniższego opisu .
. . . . a Bóg zaczyna upodabniać nas do siebie .
. .. . b Bóg chce. aby jego dzieci panowały z Nim.
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.... c Doświadczenia są częścią Bożego
planu.

.... d Bóg ma specyliczny plan dla każ-
dego.

.... e Bóg chce. aby Jego dzieci stały się
podobne do obrazu Jezusa .

.... f Urodziliśmy się. ponieważ Bóg
mial dla nas plan.
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I) Cel związany z wiecznością
2) Ccl określony przed naszym na-

rodzeniem
3) Cel dotyczący naszego powo-

łania

Poznanie Hożego planu

NASZ UDZIAŁ W REALlZAC.JI BOŻEGO PLANU

Cc12. Na podstawie hiblijnych przvkiadow zrozumieć. w jaki sposób 1ł10;;ł111

poznać plan Boży,

Wiesz już. że jesteśmy własnością Boga i w Jego imieniu mamy dysponować
naszym życiem. Wiesz także. że to właściciel robi plany dotyczące wykorzystania
jego dóbr i zarządzania nimi. \V związku z tym. że Bóg ma plan dla twojego życia.
ważnym jest poznanie go. Wtedy możesz kierować swoim życiem. tak jak On tego
chce. Dlatego jest konieczne. abyś uczynil następujące kroki:

1. Zanalizuj swoją sytuację. Być może do tej chwili myślałeś. że Bóg powołał
cię, abyś był zwykłym, biernym członkiem kościoła. Rozumiesz, że inni robią wiele
rzeczy dla Boga, lecz nic dotyczy to ciebie. Sądzisz, że chodzenie do kościolajest
głównym zadaniem twojego chrześcijańskiego tycia. Nie różnisz się zbytnio od
kogoś. kto rzadko odwiedza kościół. Pogodziłeś się z tą sytuacją, wraz z upływem
czasu nieraz czujesz się zmęczony, czasami zdarza ci się zasypiać \\0: czasie na-
bożeństwa! Pan ma jednak dla ciebie swój plan. rozpoznaj go.

Może ktoś uważać. że Bóg nie ma jut dla niego ważnego zadania. poniev ...aż
kiedyś zawiódł Go. Zmarnował swoje życie i czuje się jak rozbite naczynie. Bóg
jednak jest ekspertem w sklejaniu rozbitych naczyń (Jr 18:1-8). On ma do zreali-
zowania plan dla tych. którzy Go zawiedli. Spójrzmy na Jakuba. który oszukał
swojego prawie niewidomego ojca (1t\.1 27:1-35) lub na Mojżesza. który zabił
Egipcjanina (2M 2: 11-15) albo na Dawida, który popełnił cudzołóstwo (2Sm II: 1-27)
czy na Piotra. który wyparł się swojego Pana (Mt 26:69-75). Każdy z nich
w pewnym momencie swojego życia zawiódł, lecz Bóg im przebaczył i co więcej,
znowu wyznaczał im zadania do wykonania. Bóg może również wezwać ciebie do
działania!
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2. Zrezygnuj z własnych planów. Przed przemianą uważałeś, że jesteś właści-
cielem swojego życia; robiłeś, co chciałeś. Lecz teraz zacząłeś robić to. czego Bóg
chce. Zdarza się, że ktoś myśli. iż jego własne plany są planami Bożymi. Mojżesz
sądził, iż Bóg zaplanował. by uwolnilon lud Boży przemocą (Dz 7:23-25). Saul
uważał, że staje w obronie Boga prześladując chrześcijan [Dz 8:3; Flp 3:6). Obaj
mylili się. Dopóki nie zrezygnujesz ze swoich własnych planów. nie będziesz wie-
dział.jakie są płany Boże dotyczące twojego zycia.

3. Uznaj panowanie Chrystusa. Gdy Saul pad I na ziemię. zawolał - .Panie",
w odpowiedzi na głos, który mówił do niego (Dz 9:5-6). Był przekonany, że głos
i siła. która powaliła go na ziemię, należą do jednej i tej samej osoby. Dawny
prześladowca Chrystusa poddał się. Zrezygnował ze swoich planów prześladowa-
nia ludzi wierzących w Damaszku. Zapragnął być posłusznym nowemu Panu. Każ-
dy, kto chce znać plan Boży dla swego życia, musi dojść do takiego stanu. Nie
uznając panowania Chrystusa i nie poddając Mu się całkowicie, nic będziesz mógł
poznać Jego planu dla ciebie.

4 Wymień dwa warunki. które są konieczne. abyś mógł poznać Boży plan (zgodnie
z powyższymi rozważaniami).

4. Zapytaj Pana. co powinieneś czynić. Saul spytał: "Co mam czynić, I'unie?"
(Dz 22: 10) Jakież to ważne pytanie' Jeśli uczyni leś pierwsze trzy kroki, jesteś
gotowy postawić Bogu takie samo pytanie. Możesz Go zapytać w czasie modlitwy,
aby objawił ci plan dla twojego życia.

5. Bądź galOWy na przyjęcie Bożego 1'1011/1.Modląc się bądż gotowy na przy-
jęcie tego, co Bóg ma dla twojego życia. Bóg nie ma dla wszystkich tego samego
planu. Uczynił nas różnorodnymi, ma więc dla każdego z nas inny plan. Możemy go
realizować będąc robotnikiem, pracownikiem biurowym lub posiadając inny zawód.
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Wkonując plan Boży ktoś być może stanie się sławny. a ktoś inny może pozostać
nielllany . Bóg sprawił, że Saul stal się wielkim apostołem i pisarzem. lecz Ananiasz
był tylko skromnym uczniem zboru w Damaszku. Szymon Piotr stal się sławny. lecz
jego brat Andrzej pozostał bliżej nieznany. Andrzej przyprowadził jednak Szymona
do Jezusa (ln l :40-42). a Ananiasz wprowadził Saula w tajniki życia chrześcijańskie-
go(Dz9:1O-17l.

6. Słuchaj głosu Bozego. Gdy zapylał es już Pana o plan dotyczący twojego
zycia, czekaj na odpowiedź. Bóg 1110le dać ci ją różnymi sposobami. Oto niektóre
z nich:

a. Słyszalny dla licha głos [loty (Dz 22: IO)
b. Przez anioła (Dz 8:26)
c. Przez widzenie lub objawienie (2Mo 3: l-l O: Dz 16:9-10)
d. Przez sen (MI 1:20-21)
c. Proroctwo(Dz 13:1-2:22:15-16)
f. Przez głos Ducha Świętego w sercu wierzącego (Dz 8:29. 10-19).

Pan posługiwal się wyżej wymienionymi sposobami. aby objawiać swój plan.
Bóg stosuje również inne środki w poszukiwaniach. związanych z Jego planem dla
naszego zycia. Wśród tych środków należy wymienić Biblię. kazania. świadectwa
napisane przez innych wierzących. rady tych. którzy są dojrzali w kontaktach
z Bogiem. Biblia daje ogólne wskazówki dla wszystkich ludzi wierzących. a także dla
pełniących urzędy w zborze. co nic oznacza. że ty powinieneś być diakonem lub
przywódcą w twoim kościcle.

Jeśli nie otrzymasz natychmiastowej odpowiedzi na postawione Panu pytanie.
nic bądź niecierpliwy, Czekaj. Parniętuj. że jesteś wlnsnością Bożą i w Jego Imieniu
zarządzasz swoim życiem. Gdy zaś otrzymasz odpowiedź, upewnij się, czy nic jest
ona sprzeczna z Pismem Świętym lub ze zdrowym rozsądkiem (Gl I :8-9). Jeśli l'an dal
ci tylko kilka wskazówek odnośnie Jego planów dla ciebie. bądź Mu posłuszny.
a później objawi ci On dalsze dane na temat planu (Dz 9:6).

Być może słyszałeś proroctwo. które zawierało instrukcje dotyczące twojego
życia. Czekaj, aż Duch Święty potwierdzi ci to osobiście. Jeśli miałeś sen. który
wydaje ci się być objawieniem od Boga. nie uważaj się za interpretatora. Poproś
swojego pastora lub innych. bardziej doświadczonych. ludzi wierzących o radę.

5 Która osoba stosuje się do zaleceń podanych w lekcji. a dotyczących szukania
planu Bożego?

a) Jakub został pastorem. Jego brat Jan uważa. że: powinien pójść za przykładem
brata i również zostać pastorem.
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b) Zuzanna miała sen, który dal jej przeświadczenie. że powinna zostać misjonarką.
Nie pytając nikc-go o radę. rezygnuje ze swoich zamiarów zostania sekretarką.

c) Janka chce znać plan Boży dla jej życia. Wiele czasu spędza na modlitwie py-
tając Boga. co powinna uczynić. Potem czeka cierpliwie i jest gotowa przyjąć
Jego odpowiedź.

Przygotowanie do wypełnienia planu Bożego

Przygotowanie jest konieczne

Ce13. Zapoznać się ze znaczeniem przygotowania do wypełnienia planu Bo::'ego.

Skoro wiesz, co Bóg chce uczynić z twoim życiem, musisz się więc przygo-
tować do realizacj i Jego woli. Jest wiele rodzajów pracy. które wymagają przygoro-
wań. Praca dla Pana jest jedną z nich. Jezus potrzebował trzech lat. aby przygoto-
wać tych, którzy mieli być pierwszymi przywódcami kościola. Cale nasze życie na
ziemijest przygotowaniem do wieczności!

Czasami plan Boży pokrywa się z naszymi własnymi pragnieniami. Stało się tak
w przypadku Mojżesza. Bóg zaplanował, że będzie on wyzwolicielem swojego ludu
(2M 2: 11-14). Minęło czterdzieści lat, w ciągu których Bóg przygotowywał go. aby
stal się pokornym człowiekiem (4M 12:3). Czy chcesz być pracownikiem Pana?
Pragniesz mieć efekty?' (1 Tm 3: l ). Przygotuj się. abyś umiał wszystko. czego wymaga
dla tej pracy Pismo Święte (I Tm 3:2-7). Nic zniechęcaj się. jeśli twoje przygotowanie
wydaje ci się długie. Dłużej trwa obróbka twardego drzewa dębu. niż miękkiego
drzewa sosny!
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6 Jezus przygotowywał swoich uczniów przez trzy lata, ponieważ:
a) nie chcieli od razu pójść za Nim.
b) musieli nauczyć się.jak wypełniać Jego plan.
c} brakowało im poświęcenia się.

Strategia życia

Ce14. Określić relacje między planem Boga, a naszym.

Cel 5. Wybrać plan, któryjest H-yra=emstrategii przedstawionej li' lekcji.

W Ewangelii Łukasza (14:28-32) Jezus naucza nas o znaczeniu przygotowy-
wania planów zapewniających osiągnięcie celów. Może zastanawiasz się nad ko-
niecznosciq zrezygnowania z własnych planów, l,-ł.' celu poznania Bożego planu
dla twojego życia ara: wypełniania tego planu? Bóg jako Właściciel naszego
życia przedstawia nam tylko ogólne wskazówki dotyczące tego. co powinniśmy
z nim zrobić. Nam zaś pozostawia do zadecydowania o szczegółach. W przeciwnym
razie bylibyśmy jak maszyny. którymi calkowicie kieruje Bóg, a nie jak zarządcy,
którzy są przed nim odpowiedzialni. Slowa Listu Jakuba 4: 13-15 mogą nasunąć
wniosek, że Bógjest przeciwny robieniu przez nas planów. Jeślijednak przyjrzymy
się głębiej, zobaczymy że Bóg chce, aby nasze plany były zgodne z Jego planami.
Werset Jk 4: 15 mówi: "Jdli Pan zechce. będziemy żyli i zrobimy to lub owo ... Są
pewne rodzaje planów, którym Bóg błogosławi {Prz 16:3).

7 Które zdanie najlepiej przedstawia związek między naszymi planami a planami
Boga?
a) Plany Boga dotyczące nas zawierają ogólne wskazówki. My powinniśmy plano-

wać szczegóły dotyczące realizacji tego planu.
b) Zgodnie z Jk 4: 13-15 nie oczekuje się od nas, abyśmy robili jakiekolwiek plany,

ponieważ Bógjużje ma dla nas.
c) Nie powinniśmy robić planów, ponieważ Bóg chce, abyśmy czynili to, co zwykle

jest zupełnie odmienne od tego, co sami chcemy robić.

Możemy i powinniśmy robić szczegółowe plany na podstawie wskazówek Pana.
Zastanowimy się teraz nad strategią kierowania swoim życiem. Strategia ta zawiera
trzy elementy: cele, priorytety i plany. Jeśli zamierzasz wygrać wyścig, twoim
największym pragnieniem będzie osiągnięcie tego celu. Życie chrześcijańskie jest
jak wyścig (Hbr 12: I) podzielony na etapy; musimy osiagnąc wiele pośrednich
celów, aby osiągnąć ostateczny. którym jest niebo. Apostoł Paweł zdążal, aby
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osiągnąć ten ostateczny cel (Flp 3: 14). Pod koniec życia mógł powiedzieć z zado-
woleniem: .. Dobry bój bojuwalem. biegu dokona/cm, wiarę zachowatem" (2Tm
4:7). Możemy powiedzieć. że celto zadanie, które stawiamy sobie do osiągnięcia.

Bez względu na to. czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. osiąga takie lub
inne cele w swoim życiu. Porwierdza to znane powiedzenie: ..Człowiek strzela. lecz
Pan Bóg kule nosi." Jednak. gdy chcesz przygotować się do służenia Panu, jesteś
świadomy. te twoje cele muszą być podlegle planowi BOZCl11l1. dotyczącemu twoje-
go życia. Na przykład.jeśli Bóg chce, abyś był kaznodzieją.jednym z twoich celów
mo ze być studiowanie całej Biblii. Innym może być podjęcie nauki w szkole bi-
bhjnej.

Moje cele

Cele muszą być jasno sprecyzowane. jeżeli chcemy. aby przyniosły efekt.
07JlaCZa to. że nie mogą być tylko ogólne. jak na przykład stanie się dobrym
chrześcijaninem lub wiernym zarządcą. Należy pamiętać, że cele wiążą się z wieloma
różnymi aspektami życia. Co więcej, cele muszą być osiągalne. Zebranie 50-ciu
uczniów do szkoły niedzielnej w następną niedziele; byłoby celem nic do osiągnie-
cia.jeśli nic możesz na razie zebrać S-ciu. Natomiast spędzenie godziny na modlit-
wie codziennie, przez jeden tydzień, będzie realnym celem do osiągnięcia.

8 Jeśli cele mają być efektywne. muszą być.

\ .

Możesz teraz podać listę celów, które chcesz osiągnąć. Czy jest ich dużo?
Jeśli tak, jesteś osobą ambitną! Gratuluję ci. Jest jednak powiedzenie w moim
kraju, które brzmi: ..Nie lap dziesięciu srok za ogon. bo żadnej nie złapiesz." Być
może nie będziesz mial wystarczająco dużo czasu. aby osiągnąć wszystkie cele.
a potem odkryjesz. że osiągnąłeś tylko te. które są najmniej ważne. W takiej sytuacji
możesz być sfrustrowany lub przygnębiony. Jeśli masz kilka celów. musisz ustalić
priorytety. Innymi słowy, musisz określić, które cele chcesz osiągnąć najpierw.
Aby to uczynić, powinieneś ustawić swoje cele w następującej kolejności: a)
najważniejszy, b) ważny, c) najmniej ważny.
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W lekcji 2 miałeś przykład tego. jak robić lokaty zgodnie z łistą priorytetów
zawartą w Biblii. Można zastosować tę metodę w przypadku innych celów twojego
ZYCla.

9 Która osoba ustala priorytety?

a) Jerzy chce przeczytać Biblię w ciągu calego roku. Zdecydował. ile rozdziałów
ma przeczytać w każdym miesiącu.

b) Maria postanowi la. że musi uczyć się. aby jej się wiodło \\1 szkole. Poświęca co
wieczór jedną godzinę na naukę.

c) Henryk postanawia spędzić rok w szkole biblijnej. a następnie zacznie oszczę-
dzać pieniądze na rzeczy, których pragnie.

10 Dopasuj następujące cele zgodnie z listą priorytetów podanych w lekcji 2.

· a Dbać o potrzeby swojej rodziny.

· h Kupić dla siebie kilka dodatkowych ubrar t.

· c Chodzić na spotkania \\ kościele.

· d Odwiedzić przyjaciela, który jest chory.

· c Spędzać czas na modlitwie i studiowaniu Biblii.

l) Pierwsze
2) Drugie
3) Trzecie

Skoro ustaliłeś. jakie są twoje najważniejsze cele. musisz zrobić plan. jak je
osiągnąć. Jest wiele sposobów osiągnięcia celu. lecz sporządzając plan staramy
się znaleźć najlepszy. Bez planu trudno osiągnąć cel. który sobie postawiłeś. Jeśli
go nawet osiągniesz. zajmie ci to o wiele więcej czasu. niż było to konieczne.
Wiedz. że są ludzie. którzy zmierzają do nieba. lecz idą złą drogą.

Z powyższych sposobów. zaznaczonych strzałkami. najlepszy jest bez-
pośredni. inaczej C: jest to plan. Zauważ. że sposoby A i E wcale nic
przecinają się z celem, a sposoby n i l> są pośrednie i dłuższe. niż to
konieczne.
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Proponuję przyjąć strategię, którą możesz wykorzystywać przy robieniu pla-
nów. W następnych lekcjach znajdź kilka praktycznych sposobów do zastosowa-
nia tej strategii w różnych sytuacjach życia.

I. Opisz swoją obecną sytuację.
2. Opisz swój cel.
3. Opisz iwykorzystaj czynniki. które pomogą ci w osiągnięciu twojego celu.
4. Opisz i usuń przeszkody. które uniemożliwiają ci osiągnięcie twojego celu.
5. Zanotuj kroki, które musisz wykonać, aby osiągnąć swój cel.

Oczywiście, gdy robisz swoje plany, musisz modlić się. Twoja modlitwa po-
winna być rozmową. którą prowadzi zarządca z właścicielem. W ten sposób wciął:
będziesz mógł korzystać z Bożych rad (Prz 16:9).

II Która osoba wybrała dobry plan, aby osiągnąć swój cel?

a) Jan postanawia zostać nauczycielem. Dowiaduje się. że w okolicy jest dobra
szkoła dla nauczycieli. Udaje się lam natychmiast. Po miesiącu nauki rnusijcd-
"ak odejść z powodu braku pieniędzy.

h) Fred chce zostać nauczycielem. Dowiaduje się. ile pieniędzy mu potrzeba, by
mógł uczęszczać do pobliskiej szkoły dla nauczycieli. Oszczędza przez caly
rok, idzie do szkoły i kończy ją.

12 W pytaniu I I osoba. która nie wybrała dobrego planu. popelnila bląd. Na czym
on polegał?

a) Nie zbadala swojej obecnej sytuacji ani przeszkód. które mogłyby uniernożliwić
jej osiągnięcie celu.

b) Nie określiła swojego celu. ani nie wykorzystała czynników. które pomogłyby
jej go osiągnąć.

Życie zgodne z planem Bożym

Ce16. Zastanowić się. jaki powinien być stosunek chrześcijanina do planu Bo-
żego,

Nie możesz zaniechać wysiłków. aby żyć zgodnie z planem Bożym. Musimy żyć

dla Pana, a nie dła siebie. ponieważ do Niego należymy (Rz 14:7-8). Oto na czym
polega zarządzanie życiem.

Życie dła Pana daje dobre efekty. Gdy żyjemy dla Niego, oddajemy Mu cześć.
jako Właścicielowi naszego tycia. On również czci nas. jako swoich wiernych sza-
farzy (ISrn 2:3).
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Praca jest ważną częścią życia chrześcijańskiego. Gdy Bóg stworzył człowieka.
umieścil go w ogrodzie Eden, aby go uprawial (I M 2: l S). Ogród żywiłby go,jeśliby
go uprawial i strzegł (I M 2: 16). Po upływie tysięcy lat apostol Paweł powtórzył tę
zasadę mówiąc; "Kto nie chce pracować. niechaj też nie je" (2Ts 3:10). Mamy
pracować również. abyśmy mieli z czego pomagać potrzebującym (Ef 4:28).

13 Czy to prawda, że zanim człowiek zgrzeszył. nie mial żadnej pracy do wykonania?

Jeśli wykonujesz pracę zawodową. nie zapominaj. że pracujesz równocześnie
dla Pana. On jest twoim pracodawcą. Powinieneś zatem uczciwie. z zaangażowaniem
calej duszy wykonywać swoją pracę (Ef6:S-7: KI3:23),jako działanie dla Pana. Nie
powinieneś również zapominać, że jesteś pracownikiem Boga, gdy zajmujesz się
służbą Pańską. Przynoś zaszczyt swojej służbie. w taki sposób, aby każdy wiedział,
że jesteś również pracownikiem. Niektórzy ludzie wierzący myślą, że pastorzy nie
pracują. Gdy odwiedza ich pastor. pytają go niewinnie: .,Co Ciebie tutaj sprowadziło?
Pewno jesteś na spacerze?" Niekiedy zdarza się, że same dzieci pastora nic wiedzą.
iż służba Pańska jest pracą. Syn pastora został zapytany przez swojego nauczyciela:
..Jaką pracę wykonuje twój ojciec?" Uczeń odpowicdzial : "Mój ojciec nie pracuje".

Niektórzy ludzie czują się przygnębieni. jeśli zajmują się pracą, której nie lubią.
ponieważ nie mają szansy znalezienia innej. Jeśl i ty jesteś w takiej sytuacj Lpomoże
ci, gdy będziesz mial do obowiązków taki sam stosunek. jak Jezus. On powiedział
swoim uczniom. że Jego pokarmemjest pełnić wolę tego. który Go posłał idokonać
Jego dzieł (Jn 4:34). Jezusowi nie było łatwo żyć na świecie pełnym zła. lecz pragnął
On czynić wolę swojego Ojca (Ps 40:8-9). My również żyjemy tutaj, aby wykonać
pracę. którą \\)'711acz)'1nam Bóg. Jeślijednak twoje zajęcie nic odpowiada twojemu
powołaniu. jako zarządcy Bożemu. możeszją zmienić. Bóg na pewno pomoże ci
znaleźć inną. która przyniesie ci satysfakcję i pokój duszy.
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t 4 Które zdanie wyraża stosunek.jaki chrześcijanin powinien mieć do pracy?
a) Powinienem wykonywać tę pracę, którą mam, mimo że ten rodzaj pracy nie jest

tym, co powinien robić chrześcijanin.
b) W związku z tym. że mój pracodawca nie jest chrześcijaninem. nie ma naprawdę

znaczenia, jak wykonuję swoją pracę.
c) Jeśli wykonuję pracę zawodową, powinienem robić to najlepiej jak umiem wie-

dząc, że pracuję dla Pana.

Pytania kontrolne

Które z poniższych zdali najlepiej wyraża plan Boży, w odniesieniu do naszego
powołania?
a) Bóg czyni nas podobnymi do obrazu Jezusa wystawiając nas czasami na próby

i cierpienia. aby przygotować nas do wypełnienia Swojej woli.
b) Przed stworzeniem świata Bóg zaplanował utworzyć rodzinę ze swoich dzieci,

które pewnego dnia będą rządziły z Nim.
c) Bóg chce, aby każdy był błogosławieństwem dla świata i dla każdego ma plan.

2 Wyobraźmy sobie, że któryś z twoich przyjaciół mówi ci, iż nie sądzi, by Bóg
mógł się nim posługiwać, ponieważ Go zawiódł. Co powinieneś powiedzieć?
a) Wyjaśnisz, że Bóg nie ma takiego samego planu dla każdego, On wie, że możesz

nadal być dobrym członkiem kościoła, nawet jeśli nie może cię wykorzystać do
niczego innego.

b) Wskażesz mu ludzi w Biblii. takich jak Dawid i Mojżesz, którym Bóg wyznaczał
zadania do wykonania, mimo że Go zawiedli. Zachęcisz go, aby nadal poszuki-
wał planu Bożego dla swojego życia.

3 Wyobraźmy sobie, że zapytaleś Pana o jego wolę wobec ciebie. Nie otrzymałeś
jeszcze odpowiedzi. Jaki powinien być twój następny krok?
a) Szukasz w Biblii specjalnych wskazówek.
b) Nadal czekasz na Pana.
c) Nadal realizujesz swoje plany.

4 Bóg przygotowywał Mojżesza 40 lat, ponieważ Mojżesz:
a) miał inne plany dla swojego życia.
b) był za miody, aby służyć Panu.
c) musiał stać się człowiekiem. któremu Bóg mógł powierzyć określoną misję.
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5 Które zdanie zostałoby przedstawione przez osobę. która rozumie związek
między naszymi planami a planem Bożym.
a) Plan Boga dotyczący mnie jest ważny. Nie będę robił własnych planów, aby

nie przeszkodzić Bożym zamiarom wobec mnie.
b) Bóg chce przekształcić mnie na podobieństwo Jezusa. Ja z kolei sporządzam

plany. zgodnie z Jego wolą. aby żyć życiem. które będzie błogoslawieństwcm
dla innych.

c) W Liście Jakuba (4: I3-15) jest powiedziane. że życie naszejest niepewne; lepiej
jest więc nic czynić żadnych planów. Nic wiemy. czy będziemy mogli je
zrealizować.

6 Dopasuj każdy termin po prawej stronie do wyrażenia. które go opisuje.

· ... a Decyzje dotyczące tego, co jest najważniejsze l) Cele
i najmniej ważne. 2) Priorytety

1) PI· ... b Zadania podające kroki, które musisz poczy- -' any
nić, aby osiągnąć swój cel.

· c Lista celów, które chcesz osiągnąć najpierw.

· d Punkty. które chcesz osiągnąć obecnie.

7 Maria chce pomóc biednej rodzinie w swoim kościele szyjąc ubrania dla dzieci.
Który plan wiąże się ze strategią zaproponowaną w lekcji?
a) Najpierw Maria mówi rodzinie. że uszyje wszystkie ubrania. których potrzebują

dzieci. Następnie decyduje. ile ubrali ma uszyć. Porem sprawdza. ile ma materia-
łu i ile moze kupić.

b) Maria sprawdza najpierw. ile ma materialu i ile może kupić. Potem decyduje.
ile ubrań będzie mogla uszyć. Następnie szyje ubrania i daje je rodzinie.

8 Wyobrazmy sobie. że nowo nawrócony człowiek powiedziałby ci. że teraz. kiedy
został chrześcijaninem. nie musi pracować. Mówi. że inni wierzący. którzy są bo-
gatsi. zaopiekują się nim. Jaka odpowiedź będzie najlepsza?
a) Wskażesz mu. że w Biblii (l M 2: 15) jest powiedziane. że człowiek musi pra-

cować, ponieważ zgrzeszył poprzez nieposłuszeństwo Bogu. Powiesz mu też.
że z tego powodu nikt nie może uciec przed wykonywaniem pracy.

b) Wskażesz. że od początku Bóg planował dla człowieka pracę.jak pokazano to
w I M 2: 15. Wyjaśnisz. że Ef4:28 podkreśla, iż każdy powinien pracować, aby
mógl zabezpieczyć własny byt i pomagać innym.
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Odpowiedzi na pytania nauczające

8 Jasno sprecyzowane i osiągalne.

a 3)Obj4:11.
b I) Rz 8:29·30.
c 2) Hbr 1:3.
d I) Rz 8:29·30.

9 c) Henryk. (Postanowił, który z dwóch możliwych celów najpierw osiągnie.
Maria i Jerzy po prostu wybierają cele i robią plany, aby je osiągnąć.)

2 b)LkI:5·l7.

10 a 2) Drugie.
b 3) Trzecie.
ci) Pierwsze.
d 2) Drugie.
e l) Pierwsze.

3 a 3) Cel dotyczący naszego powolania.
b I) Cel związany z wiecznością.
c 3) Cel dotyczący naszego powołania.
d 2) Cel określony przed naszym narodzeniem.
e I) Cel związany z wiecznością.
r 2) Cel określony przed naszym narodzeniem.

II b) Fred.

.. Musisz a) Zrezygnować z własnych planów oraz b) uznać panowanie Chrystusa
i oddać się Mu całkowicie.

12 a) Nie określił swojej obecnej sytuacji". (Jan wiedział, jaki jest jego cel. Nie
zbadal jednak swojej obecnej sytuacji: ile ma pieniędzy idąc do szkoly. Nie
usunąl przeszkody: braku pieniędzy, aby zapłacić za naukę.)

5 c) Janina. (Odpowiedź aj nie byłaby poprawna. Jan powinien pamiętać, że Bóg
może mieć inny plan dla jego życia, a inny dla jego brata Jakuba. Powinien
szukać woli Bożej dotyczącej swego życia, Odpowiedź b) również nie byłaby
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poprawna. Zuzanna popelniła błąd. nie szukając rady bardziej doś-
wiadczonych chrześcijan, odnośnie wyjaśnienia jej snu.)

13 Nie. Mial on uprawiać ogród Eden.

6 b) musieli nauczyć się, jak wypełniać Jego plan .

... c) Jeśli wykonuję pracę zawodową, powinienem robić to najlepiej jak umiem
wiedząc. że pracuję dla Pana.

7 a) Plany Boga dotyczące nas zawierają ogólne wskazówki. My powinniśmy
planować szczegóły dotyczące realizacji tego planu.



Rozwijanie
osobowości

Czy pamiętasz, że dowiedziałeś się z poprzedniej lekcji. iż celem Boga jest
odnowienie Jego obrazu \v nas? CÓl. za cudowny ccl! Odnowienie to dokonuje się.
gdy rozwija się nasza osobowość.

Ze wszystkiego. co Bóg nam powierzył. nasza osobowość jest najważniejsza.
Ona sprawia, że ludzie zasadniczo odróżniają się od świata zwierzęcego. Dzięki niej
też jesteśmy koroną stworzenia - arcydziełem Bożym,

Zatem, jako szafarze dóbr Bożych, mamy wielki i nicunikniony obowiązek wier-
nego kierowania tym, co Bóg nam powierzył. W trosce o naszą osobowość musimy
strzec jej i rozwijać ją, at sraniem)' się podobni do Chrystusa.

Naszą osobowość charakteryzują trzy elementy. któryrui są: intelekt, wola
i uczucia. Lekcja ta została opracowana. aby pomóc ci w rozwijaniu każdego z tych
elementów. Znajdziesz w niej cenne wskazówki dotyczące sposobów. którymi mo-
żesz wzbogacić swój intelekt. umocnić swoją wolę i wykorzystać uczucia ku chwale
Bożej.

Plan lekcji

Intelekt
Wola
Uczucia



DOBRO

Cele lekcji

?•
ZŁO

Po zakończeniu tej lekcji powinieneś:
• Rozumieć. co oznacza świadome kształtowanie osobowości.

• Znać sposoby.jakimi można rozwijać i wykorzystywać umysł. wolę i uczucia ku
chwale Bożej.

• Docenić wartość wypełnienia celu Bożego angażując wszystkie elementy
osobowości.

Czynności lekcyjne
I. Podczas przerabiania lekcji przestrzegaj tych samych zasad. co w lekcjach po-

przednich. Znajdź każde kluczowe 510\\'0 w słowniku. przeczytaj uważnie rozwi-
nięcie lekcji. cele i odpowiedz na pytania.

2. Po sprawdzeniu swoich odpowiedzi z podanymi na końcu książki. przejrzyj po-
newnic całą lekcję. Następnie odpowiedz na pytania kontrolne i sprawdź swoje
odpowiedzi.

Słowa kluczowe

analizować
apogeum
emocje
intelekt

osobowość
posłuszeństwo
pouczający
rozmyślać

stosunek
' ..'ola
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Treść Ickcji

INTELEKT

Intelekt lub umysl pozwala nam myśleć. rozumieć. pamiętać lub wyobrażać
sobie. Niewłaściwe wykorzystanie intelektu przez człowieka bylo jedno' z głów-
nych przyczyn pojawienia sic zła i skażeń, które nękają świat. Jeśli wykorzystuje sic
go właściwie, intelekt może być wielkim błogosławieństwem dla ludzkości. Z lego
powodu musimy starać się o jego rozwój. aby funkcjonował ku zadowoleniu ludzi
i Boga (IKor 13:12;KI3:IO).

Myślenie () tym. co dobre

CelI. Okreslić kilka sposobów. które pomogą nam myś/d' () tym. co jest dobre.

Jednym ze sposobów pozytywnego kształtowania naszego umysłu jest
opanowanie myśli. Myślenie to główna czynność naszego intelektu. Nasze myśli
określają nasz charakter. ponieważ "to, o cym cłowiek myśli. określa, kimjest"
(Prz 23:7 -tlurn. z Good News Bibie). Oto. dlaczego Bóg chce. abyśmy myśleli o tym.
co jest dobre i co Go cieszy (Flp 4:8; Ps 19: 15). Jak można to zrobić? Należy uczynić
dwie rzeczy,

I. Należy kontrolować swoje myśli. Nasz umysł dobrze funkcjonuje. gdy
kontrolujemy nasze myśli i staramy się koncentrować na tym. co jest dobre. Złe
myśli są tym dla umysłu. czym trucizna dla żołądka.

Bibliajest najlepszym pokarmem dla naszego umysłu (Mt 4:4), Biblia zawiera
myśli Boga. Jeśli ją zatem czytasz lub słyszysz, pozwalasz. aby twój umysł napełniał
się dobrymi myślami (Iz 55:8-9), Potem twój umysł będzie również mógł rozważać
Słowo Boże - myśleć o nim (Ps 1:2; 119:97-99).

Duch Święty jest następnym źródłem dobrego pokarmu dla naszego umysłu.
Jeśli będziesz Go słuchał. szczególnie wtedy. gdy sic modlisz. nauczy cię wspaniałych
prawd (IKor 12:8; IJn 2:27).

I Rozmyślać o Słowie Bożym oznacza

Możemy napełniać nasz umysł czytając dobrą literaturę, Paweł powiedział Fili-
pianom. aby napełniali swoje umysły "tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co
sprawiedliwe. co c=yste. co mile, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały"
(Flp 4:8). Poza Biblią. książki chrześcijańskie mogą podsunąć wspaniałe myśli do
rozważania.
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Jeśli często bierzesz udział w społecznościach w twoim kościele, głoszone kaza-
nia wzbogacą twój umysł i są podstawą dla późniejszych pożytecznych rozmyślań
(Jk 1:21).

Wreszcie, roztropna rozmowa może być również źródłem dobrych myśli. Dla-
tego musisz trzymać się z dala od tych ludzi, którzy sugerują ci złe myśli (Ps I: I: 2Tm
2: 16). Przeciwnie. szukaj rozmów, które mają na ciebie pozytywny wpływ (Ef 4:29).

2 Lista poniżej zawiera to. co możesz robić. aby inicjować myślenie o dobrych
rzeczach. Co już robisz? Postaw X w pierwszej wolnej rubryce pod słowem Robię.
Co mógłbyś zacząć robić? Postaw X w drugiej wolnej rubryce pod słowami
AMglhym robić. Może zechcesz wpisać na tę listę kilka innych sposobów ini-
cjowania pozytywnego myślenia.

Robię Mógłbym robić

Czytanie lub studiowanie Pisma Świętego

Słuchanie Ducha Świętego

Czytanie dobrych książek

Słuchanie kazań •
Prowadzenie dobrych rozmów

Inne

2. Należy dawać odpór ztvm mystom. Od czasu przyjęcia przez ciebie Jezusa
jako twojego Zbawiciela, masz nowy umysł. Napełniaj go dobrymi myślami. Niemniej
jednak czasami może trudno jest myśleć o tym. co dobre. Niech cię to nic dziwi ani
nie zniechęca. Wszyscy chrześcijanie przeżywają to. Czasami takie doświadczenia
wypływają z naszych ludzkich pragnień. Inne niewlaściwe myśli nic pochodzą
z nas. Mogą pochodzić od szatana, który próbuje nimi niepokoić umysł. To samo
uczynił z pierwszą kobietą (I M 3: I-3) i Jezusem (Lk 4:3-9). Ewa poddała mu się. lecz
Jezus dal odpór iwyszedł z kuszenia zwycięsko. Odkąd jesteśmy poddani Chrys-
tusowi (l Kor 2: 16), również możemy wyjść zwycięsko z walki z szatanem.

Gdy w twoim umyśle pojawi się zła myśl. przypomnij sobie kilka faktów. które
mogą ci pomóc w przezwyciężemujej.

a. Nie przyjmuj jej. Ktoś powiedział: "Nie mogę nic poradzić na to. że ptaki
latają nad moją głową. lecz mogę powstrzymać je przed zbudowaniem gniaz-
da w moich włosach."
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b. Módl się do Boga i proś Go. aby pomógł ci pokonać złe myśli.
c. Pomyśl natychmiast o czymś dobrym (Flp 4:8).
d. Zacytuj odpowiednie wersety z Biblii. Tak właśnie czynil Jezus (Mt 4:3-11).
e. Zaśpiewaj pieśń lub hymn. który zainicjuje dobre myśli.

3 Z doświadczeń Chrystusa. opisanych w Lk 4:3-9. możemy dowiedzieć się. że:
a) opierając się na Słowie Bożym możemy dać odpór złym myślom.
b) nie będziemy kuszeni przez złe myśli.
c) od naszej mądrości będzie zależeć. czy pokonamy złe myśli.

Uczenie się pożytecznych rzeczy

Cel 2. Docenić H'arto,\:ć studiów biblijnych dla rozwoju osobowości chrześcijanina.

Dużą część naszego życia spędzamy ucząc się. Gdy byliśmy dziećmi, czasami
zdarzało się. że nie lubiliśmy tego. Teraz odkryliśmy.jak cenną rzeczą była nauka.
Z tego samego powodu wielu ludzi wierzących, którzy przerwali naukę w dzieciń-
stwie. wraca do niej teraz. Inni. którzy nigdy nie chodzili do szkoły. uczą się czytać
chodząc do szkoły wieczorowej.

Możliwe. ze do tej pory nic nie zrobiłeś dla Pana, ponieważ myślałeś. że nie
masz odpowiedniego przygotowania. Masz jednak sposobność. aby zacząć od
studiowania Biblii (Dz 17: 11l. a następnie innych książek chrześcijańskich. Pornogą
ci one w lepszym poznaniu Pisma Świętego, stawaniu się dojrzałym wierzącym
iefektywniejszej służbie dla Pana (2Tm2: 15). Fakt. że studiujesz ten kurs wskazuje.
że idziesz w dobrym kierunku. Dlaczego nie miałbyś studiować innych przedmio-
tów. które warto poznać i które umożliwiałyby ci wykonywanie ulubionej pracy?
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Niektórzy ludzie uważają, że chrześcijanie to ignoranci i ludzie bez wyksztalce-
ma. Wielokrotnie mają powody, aby tak sądzić. ponieważ niewiele ludzi wierzących
próbuje się kształcić. To prawda. że Jezus przybył do prostaczków (Mt II :25-26).
lecz przybył po to. by ich nauczać. aby nit: byli niewyksztalconymi! Przygotujmy
się do każdego rodzaju pracy. w której możemy być użyteczni dla Pana, aby oddać
Mu cześć. Bóg - mądry Właściciel. potrzebuje szafarzy. którzy są przygotowani do
swojej działalności.

Studiowanie wyrnaga oczywiście więcej wysiłku umysłowego. niż tylko myś-
lenie. Jednakjest to dobra inwestycja! Pod koniec studiów twój umysł będzie bar-
dziej rozwinięty i będziesz posiadał większą wiedzę. Jeśli sądzisz. ze nie posiadasz
wystarczająco dużo zdolności umysłowych. aby studiować. proś Boga, aby ci po-
mógł. On na pewno to uczyni (Jk I :5). Gdy będziesz studiował Pismo Święte. On
pomoże ci je zrozumieć (Er I: 18: 1JI1 5:20).

.. Wyobraźmy sobie. że jeden z twoich przyjaciół zadałby ci takie pytanie: .Po co
mam studiować. skoro Bóg objawia wiele rzeczy prostaczkom?" Jak wtedy najlepiej
odpowiedzieć?

a) Zgodzić się z nim. że jeśli nic zamierza zostać pastorem. to nic powinien studio-
wać Biblii, ani podejmować prób zdobycia wykształcenia.

b) Wyjaśnić. iż pomimo tego. że Bóg objawia się prostaczkom. oczekuje również.
że będziemy studiować Jego Słowo. aby lepiej Mu służyć, co jest powiedziane
w 2Tm 2:15.

c) Powiedzieć. ze wielu ludzi na świecie myśli. iż chrześcijanie są ludźmi bez wy-
kształcenia. więc tak ważnym jest. aby udowodnić im, że się mylą.

Modlenie się umysłem

Ce13. Określić. w jaki sposob powinnismv Hykor=ystywać nas= umysl podczas
modlitwy.

Z obserwacji wiadomo, że zanim coś powiemy, zastanawiamy się Wykorzystu-
jąc intelekt tak, aby właściwie się wyrazić. Być może czasami nic czynimy tego,
a potem żałujemy. Modlitwajest rozmową z Bogiem. W modlitwie posługujemy się
naszym umysłem, myśląc o tym. co mówimy do Boga.

Apostoł Paweł powiedział w związku z tym: .. Będę się modlili ..! i rozumem"
(IKor 14:15).

Jednak nie oznacza to, że ludzie. którzy modlą się wypowiadając długie nie-
przemyślane zdania, dobrze wykorzystują S\....ój umysł. Jezus potępił ostro taki spo-
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sób modlitwy (Mi 6:7). Jeśli uważnie zastanawiamy się nad tym, co zamierzamy
powiedzieć zwracając się do kogoś. kto ma autorytet. o ileż bardziej powinniśmy lo

czynić. gdy zwracamy się do Tego. który jest właścicielem wszechświata'

W Biblii zapisano wicie modlitw. Mogą ci one ułatwić układanie twoich \\")'P0-

wiedzi podczas modlitwy. Mamy, na przykład, modlitwy Abrahama (I M 18:23-
32), Mojżesza OM 32: I 1-13). Anny (I Sm I:I I). Mamy Psalmy, modlitwy Eliasza
(I Krl 18:36-37), Ezdrasza (Ezd 9:6- I 5), Lewitów (Neh 9:5-37), Daniela (Dn 9:4-
19), Habakuka (Hb 3: 1-19). Nowy Testament zawiera modlitwę, której nauczał
Jezus (Mt 6:9-13), modlitwę uczniów (Dz 4:24-30) i wicie hymnów pochwalnych
w Objawieniu Jana.

5 W czasie modlitwy wykorzystanie intelektu. oznacza:
a) powtarzanie tego. co mówimy. abyśmy byli pewni. że Bóg nas usłyszał.
b) staranie się, aby wydłużyć naszą modlitwę.
c) uważne zastanawianie się nad tym. co chcemy powiedzieć.

Dzielenie się umiejętnościami

Cel 4. wymienić specjalne umiejętnoset lub wiedzę. którą można dzielić się
z innymi

Nasze umysły mogą zostać zaangażowane w oddawanie czci Dogu i stać się
błogosławieństwem dla innych. jeśli będziemy się dzielić tym, co posiadamy.
Przejawia się to w ś\ ...'iadczeniu o tym. co Chrystus uczynił w twoim życiu (Dz23: 11)
lub zwiastowaniu Ewangelii (Dz 8:4) i nauczaniu Słowa Bożego (1 Tm4:G). Możesz
również dzielić się z innymi szczególną wiedząjaką posiadasz. Może potrafisz grać
na jakimś instrumencie muzycznym? Naucz innych grać w twoim kościele. Może
umiesz szyć. tkać lub haftować? Pracuj w grupie niewiast w twoim kościele udzielając
im lekcji rękodzieła.
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6 Jakie umiejętności lub wiedzę posiadasz?

Z kim mógłbyś się t)111podzielić?

Rozsądek

Ktoś kiedyś powiedział. że to. co nazywamy zdrowym rozsądkiem, nie zawsze
jest zdrowe. Słowo Boże to potwierdza. Apostoł Paweł musiał powiedzieć do
Korymian. ..... nie badźcie dziećmi w mvsteniu .. natomiast H' myśleniu budźcie
dojrzali" (I Kor 14:20).

W czasie II wojny światowej bomba wybuchła na podwórzu domu dla ob-
łąkanych. Na szczęście nie wyrządziła ona poważnych szkód \\" budynku. Iccz
spowodowała panikę wśród pacjentów. Jeden z nich zawołał: ..Co się dzieje?
Wygląda na to. że świat zwariował!" Jakaż była celność tej wypowiedzi! Jest wiele
rzeczy na tym świecie, które nic mają sensu, ponieważ ludzie nie posługują się
swymi umysłami zgodnie z wolą Bożą.

1--fL-= ..
( .;?I

r , -.

Na nas, jako na szafarzach dóbr Bożych. ciąży odpowiedzialność doskonale-
nia umysłu. Oznacza to. że powinniśmy tak rozwijać nasze umysły. aż osiągniemy
dojrzałość (libr 5: łl-14).

7 Która osoba ma właściwy stosunek do swoich zdolności umysłowych?
a) Marianna przyszła do Jezusa jako bardzo małe dziecko. Jest teraz o wiele starsza.

lecz nadal studiuje Biblię, aby lepiej zrozumieć Boga.
b) Jakub chodził przez rok do szkoły biblijnej. Uważa, że wystarczająco długo się

uczył i nie potrzebuje dalej studiować Biblii.
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WOLA

Ce16. Zapoznać się : czterema przykładami i opisami wykorzvstonia naszej woli,
jako szafarzy dóbr Bożych,

Wola jest elementem naszej osobowości, z którą związane są pragnienia ide-
cyzje. Jako szafarze dóbr Bożych rozumiemy. ze On powinien nami dysponować.
Z tego powodu spoczyv va na nas odpowiedzialność podejmowania decyzj i
zgodnych z wolą Bożą. Jak to możemy robić? Oto ki lka wskazówek. które mogą stać
się dla nas użytecznymi,

Posluszeństwo Dogu

Posluszeństwo Bogu oznacza poddanie naszej woli Jemu. W ten sposób ak-
ceptujemy fakt, iż jesteśmy poddanymi Pana. Jest to najlepszy sposób, aby podobać
się Ilogu (ISm 15:22).

Aby móc być posłusznym Bogu. akt woli wymaga "..sparcia ze strony umysłu.
Jeśli umysł nie posiada informacji. czego oczekuje od nas Bóg. 10 wola nie może Mu
być poddana. Dlatego umysł musi znać Słowo Boże. Umysł powinien również być
informowany ikierov..'any przez Ducha Świętego. Wówczas umysł może współdzia-
łać z naszą wolą, aby była poddana Bogu.

UMYSL
+ } + WOLA = POSLLJSZEŃSTWOSLOWO BOŻE
+

DUCH ŚWIĘTY

Niektórzy ludzie wierzący uważają, że jest rzeczą nicmożl iwą. aby w pewnych
sytuacjach być posłusznym Bogu. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego.
że jesteśmy ..pojednani; Chrystusem" (2Kor 5: 17-18). Bóg stworzył nas na nowo
iwyposaża we wszystko. czego potrzebujemy, abyśmy mogli być Mu posłuszni.

Posluszeństwo Bogu z kolei wpływa na rozwój naszej woli. Ludzie, którzy nie
są posłuszni Bogu. często obawiają się krytyki i opinii innych. Obawiaj 'l się gróźb
i kpin. Należy zauważyć. że apostołowie skutecznie przeciwsrawiali się groźbom
swoich wrogów (Oz 4: 18-20; 5:28-::!9), Tysiące ludzi wierzących. przez stulecia.
miewało te same doświadczenia, Nieprzyjaciele Boga wiedzą. że najsilniejszą wolę
posiadają posłuszni chrześcijanie!
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Nasza wola nic będzie poddana Bogu od razu. Uczenie się posłuszeństwa jest
procesem. Jesteśmy odpowiedzialni za jego przebieg! Ten proces trwa przez cale
nasze życic. Wiele razy musimy powiedzieć: ..wszakże nie moja. lec: Twoja wola
niech się stanie" {Łk 22:42). \V czasie nauki możemy liczyć na pomoc Ducha Świę-
tego. aż będziemy wreszcie mogli powiedzieć: .. Pragnę czynić 1I'0lę twoją. Bo:e
1116j" (Ps 40:9).

8 Czego możemy się nauczyć z życia Saula. opisanego w ISm 15:22?
a) Bóg nie chce ofiar od swojego ludu.
b) Decydujemy.jakim poleceniom Boga będziemy posłuszni.
c) Bardzo wazne jest. abyśmy byli posłuszni Bogu.

Unikanie wszelkiego rodzaju zla

Czasami dostrzegasz konflikt wewnątrzny, Twój umysł wie. co jest dobre (Rz
7:23). lecz twoja wolajest zbyt słaba. aby realizować zalecenia. do których inspiru-
je umysł (Rz 7: 15.19). Czy konflikt ten ma trwać przez cale życie? Czy nasz rozrachu-
nek z Bogiem będzie raczej historią klęsk a nie zwycięstw? Dzięki Bogu. nie! Onjest
właścicielem. który nie opuszcza ludzi. których ustanowił zarządcami.

Apostoł Paweł przedstawia nam w 7 rozdziale Listu do Rzymian nasze klęski.
a następnie w rozdziale 8 wskazuje nam drogę zwycięstwa. Duch Święty wspiera
nas w naszej nicmocy (Rz 8:26). Moc Boża jest silniejsza niż nasza słabość
(2Kor 12:9). Ufając w Bożą moc możemy stać się tymi. którzy "podiH"ignęli się
z niemocy" (Hbr II :34). Nic zatem dziwnego. że Paweł powiedział: ..Od wszelkiego
rodzaju zla : dala się trzymajcie" (I Ts 5:22). Tego pragnie dla nas Bóg. W czasie
próby daje siły, aby je znieść i wskazuj c drogę wyjścia z problemów (I Kor 10: 13).
Musimy więc tak kształtować naszą wolę, aby liczyła na pomoc od Pana.

9 Czy jest możliwe. abyśmy pokonali pokusę. mimo że jesteśmy słabi? Dlaczego?

Wybieranie tego, co dobre

Gdy Bóg dal człowiekowi wolną wolę, obdarzył go równocześnie odpowie-
dzialnością. z której wynikać winna duża wrażliwość. Przypomina to przekazanie
człowiekowi do ręki broni o dużej mocy. lecz on. mając wolną wolę, posiada swobo-
dę wyboru. Poprzez swoje decyzje szafarz może wzniecić bunt przeciwko \...taś-
ciciclowi (Jn 5:40), Jesteśmy odpowiedzialni. aby nasza wola funkcjonowała
zgodnie z wolą Bożą!
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Wybór zakłada podejmowanie decyzji. Na przykład możesz postanowić przy-
jąć Chrystusa. a nie odrzucić Go. Możesz postanowić wcześnie wstać. zamiast
pozostać w łóżku, możesz też decydować, czy czytać tę. czy inną książkę. nóg
odwołuje się do naszej woli. gdy mówi: ,.Jeżcli zechcecie hyl' postuszni 1. . ./. lec;
iesli będziecie się wzbraniać /. ..1" (Iz l: 19-20).

To. kim jesteśmy. jest wynikiem naszych dobrych lub złych decyzji, Oczywiś-
cie, Bóg chce. abyśmy zawsze wybierali lo. co jest dobre (SM 30: 19). Dobre za-
rządzanie rodzi dobre wyniki. a złe zarządzanie przejawia się przez zlc decyzje. Za-
rządcę ocenia się po decyzjach, które podejmuje! Na przykład. Daniel podjąl dobrą
decyzję (On I:8), lecz król Saul podjąl złą (I Sm 15:9-1 I).

10 Dopasuj każdą zasadę podaną po prawej stronic do wersetu z Biblii.
"" a 5M 30:19
. " , b Iz / :/9-20
"" c Rz8:26
" " d / Kor 10:13
" "e 2Kor 12:9

l) Bóg pomaga nam w naszej słabości
2) Mamy wolność wyboru

Jak podejmować właściwe decyzje? Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której nie
potrafisz zadecydować o tym. co masz robić, skorzystaj z następujących wskazówek:

l. Ustal, co mówi Biblia o twojej sytuacji.
2. Módl się do Boga o kierownictwo,
3. Poproś o radę swojego pastora lub dojrzałego człowieka wierzącego,
4. Przypomnij sobie podobną sytuację z przeszłości i poddaj analizie decyzję,

którą wtedy podjąłeś. Jeśli nie była właściwa, nie rób ponownie tego samego
błędu.
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5. Rozważ decyzje. które podjęli inni ludzie będąc IV takiej samej lub podobnej
sytuacji. poddaj analizie wyniki ich decyzji.

II Jak powinniśmy wykorzystywać dar wolnej woli podejmując decyzje?
a) Zdecydować się na zaczekanie. aż ktoś powie ci. co masz robić.
b) Podjąć dobrą decyzję opartą na Słowie Bożym i przewodnictwie Ducha Świetego.
c) Uświadomić sobie. że Bóg nie chce. abyśmy sami podejmowali decyzje.

Czynicnic dobra

Jest wielu ludzi na świecie. którzy mają dobre intencje. Jednak nigdy nie wpro-
wadzają ich w życic. Róg chce, aby naszą wolą było nic tylko przeżywanie
pozytywnych pragnień. lecz także pełnienie dobrych uczynków (Jk 1:22:
Mt 5: 16). Paweł powiedział: ..dobrze c:plmy wszystkim" (Gal 6: IO).

Jakże wdzięczni powinniśmy być wobec tych wiernych szafarzy. którzy mieli
wolę. aby popierać i robić dobre rzeczy! Dzięki nim świat jest lepszy. W naszych
czasach istnieje wicie instytucji. które służą spolcczenstwu i czynią dobro. To wy-
daje się dla nas zupełnie oczywiste. Powstały one jednak dzięki temu. że chrześcijanie
zdecydowali sit; poświecić służbie dla Boga i ludzkości.

12 Jakie Si:' cztery możliwe sposoby zaangażowania naszej woli aby podejmować
właściwe decyzje ku chwale Bożej?

UCWCIA

Cel 7. Określić. Jaki związek mają uczucia z naszym chrześcijańskim życiem.

Emocje lub uczucia 10 następny. bardzo ważny element ludzkiej osobov v·ości.
Bóg dał człowiekowi naturę emocjonalną. lecz on często źle nią dysponował.
W rezultacie emocje czasem bywają ani nie kontrolowane. ani nic kierowane. Nieraz
pojawia się gniew, który przeradza się w nienawiść. Chrystus przybył na świat. aby
wziąć pod kontrolę nasze uczucia i ich właściwe reakcje. Zatem na nas. jako na
szafarzach Bożych. ciąży odpowiedzialność za kontrolowanie naszych uczuć
i dążenie. aby rozwijały się rak.jak On tego chce.
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Uwielbianie Boga

Jednym ze sposobów przejawiania sil; naszych uczuć, które jest zgodne z Bożą
wolą, jest oddawanie Mu czci. Bogu podoba się to, kiedy wyrażamy naszą miłość
do Niego (Mt 22:37). Kochajmy Go również za to, że On nas pierwszy ukochał
(l Jn 4: 19). Nie możemy pozostawać obojętni. gdy odczuwamy Jego cudowną obec-
ność i rozmyślamy o Jego licznych blogoslawieństwach. Wtedy radość. która
przepełnia nasze serce, zamienia się w uwielbienie dla Boga (Lk 19:37: Dz 8:7-8).

Niektórzy ludzie wierzą. że uczucia 5;;\ niestosowne, gdy oddajemy cześć. Praw-
dopodobnie ci sami ludzie rozpaczają po śmierci ukochanej osoby. głośno śmieją
się na przyjęciu i nie wahają się entuzjastycznie zachowywać na imprezie sportowej.
O ileż bardziej Bóg zasluguje na to, abyśmy okazywali Mu uczucia płynące z nasze-
go serca! Odpowiedź Jezusa dana tym, którzy występowali przeciwko entuzjazmo-
wi tłumu, głośno wychwalając Go, jest warta tego, aby ją przytoczyć: "Powiadam
wam.fesli ci będą milczeć. kamienie krzyczeć hędą" (Lk 19:40),

Księga Objawienia Jana odkrywa nam.jak uczucia odkupionych osiągną swoje
apogeum przy oddawaniu czci Bogu. Ich entuzjazm będzie ogromny (Obj
7:9-10; 14:2-3), ich radość nieopisana (Obj 19:6-7). Tak więc pclni ufności wyrażaj-
my nasze uczucia dla chwały Bożej.

13 Który werset z Biblii będzie najlepszy do podzielenia się z kimś, komu przesz-
kadza głośne oddawanie czci i uwielbianie Boga?
a) Mt 22:37
b) U 19:40
c) IJn4:19
d) Obj 14:2-3.

Duchowe wzrastanie

Uczucia pełnią bardzo ważną rolę w naszym rozwoju duchowym. Zdamy sobie
z tego sprawę, gdy rozważymy jego dwa aspekty.

Owoc Ducha

Jak w przypadku Adama, Bóg pozostawił nas. abyśmy dbali o piękny ogród.
Jest to ogród naszych uczuć. Spoczywa na nas odpowiedzialność za wyrywanie
"chwastów": zgorzknienia, namiętności, gniewu i innych nienawistnych uczuć
(Ef 4:31; KoI3:8). Duch Święty, który w nas mieszka.jest tym, który uprawia ogród,
gdzie rodzi się ten piękny "owoc" (Gal 5:22-23).

Możesz jednak powiedzieć: Czy jest możliwe. że nasz duchowy rozwój jest
głównie sprawą naszego rozwoju emocjonalnego? Choć może trudno w to uwie-
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rzyć, jest to prawda, Miłość to niejest tylko myślenie czy tylko pragnienie, Jest to
uczucie największe ze wszystkich! Zauważ, że pozostałe elementy owocu Ducha,
wymienione w Gal 5:22-23. to również uczucia. One wszystkie wiążą się z miłością,
zgodnie z I Kor 13:4-7. Ilustruje to poniższy rysunek:

raduje się z prawdy (radość)
nie unosi Się (pokój)
jest cierpliwa (cierpliwość)
jest dobrotliwa (uprzejmość)
nie myśli nic złego (dobroć)
wszystkiemu wierzy (wierność)
nie nadyma się (łagodność)
nie postępuje nieprzystojnie (wstrzemięźliwość)

Gdy miłość osiągnie apogeum. kochamy Boga całym sercem. a bliźniego jak
siebie samego (Lk 10:27). Miłość do bliźniego wyraża się poprzez milość do na-
szych braci isióstr w Panu (IJn 3: 14l, obcych (Lk I 0:30-35l, a nawet naszych nie-
przyjaciół (Mt 5:44).

Uosobienie Chrystusa

Dojdziemy do szczytu naszego rozwoju uczuciowego. gdy osiągniemy taki
poziom rozwoju wewnętrznego.jaki prezentowa! Chrystus (Flp 2:5). Chrystus od-
czuwał głębokie wspólczucie dla zagubionych. chorych i głodnych (Mt 9:36: 14: 14;
15:32). Jakże wzruszające było Jego oplakiwanie Jerozolimy! (Lk 19:41-44). Jego
miłość, którą nas obdarzył. była tak wielka, ze oddał za nas swoje życie' (Obj 1:5).
To bogactwo wewnętrzne i niezwykłość Chrystusa sprawiły, że od dwu tysiącleci
miliony wierzących ludzi głoszą Ewangelię.

14 Nasz rozwój duchowy ma związek z naszymi uczuciami, ponieważ

a) gdy przyjmujemy Chrystusa. nie żywimy już złych uczuć.

b) nasz rozwój duchowy jest ważniejszy niż znajomość Biblii.

c) uczucia mogą stanowić owoc inspirowany przez Ducha Świętego.
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Pytania kontrolne

I Ćwiczenie umysłu polega na:
a) powstrzymywaniu się przed niewlaściwym myśleniem.
b) czytaniu tylko Biblii.
c) pokonywaniu zlych myśli.

2 Co mówi Ps 1: I: Ef4:29 i2Tm 2: 16113temat rozmowy?
a) Nie musimy unikać słuchania złych rozmów, musimy tylko unikać słuchania

zlych rad.
h) Należy unikać rozmów, które sugerują złe idee i myśli. a szukać tych. które są

pożyteczne.

J Studiowanie jest ważne dla chrześcijanina, ponieważ
a) tylko wykształceni ludzie mogą zrozum ieć sprawy Boże.
h) sprawia. że staje się on lepszym szafarzem dóbr Bożych.
c) musi on pokazać, że jest lepszy od innych.

4 Która osoba właściwie angażuje swój umysł podczas modlitwy?
a) Jerzy studiuje modlitwy w Biblii. Gdy modli się. wykorzystuje pewne idee. któ-

re przejął.
b) Tomasz zaczyna modlić się i mówi o tym, co mu przyjdzie na myśl. Powtarza

kilka razy swoje myśli. aby wydłużyć modlitwę.

5 Wypowiadanie słów bez znaczenia zganione jest w
a) ISm 1:11.
b) Dn 9:4-19.
c) Mt6:7.
d) IKor 14:15.

6 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każde zdanie I'RA WDZIWE.
a) Po przyjęciu zbawienia nie trzeba już niczego się uczyć.
b) Chrześcijanin powinien kształtować swoje władze umysłowe i ciągle wzrastać.
c) Jeśli chrześcijanin nie jest dojrzały, nie musi już rozwijać się duchowo.

7 Wyobraź sobie, że nauczasz grupę nowo nawróconych chrześcijan. Co jest dla
nich ważne w procesie wzrastania? Który fragment z Biblii będzie najlepszy, aby
go wykorzystać"
a) Mt 6:9-\3.
b) Mtll :25-26.
c) Dz4:24-30.
d) Hbr5:11-14.
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8 Dopasujjeden przykład (z lewej strony) do każdego zdania. które opisuje sposób
postępowania danej osoby. zgodny z wolą Bożą .

.... a Jerzy trzyma się z daleka od miejsc. w któ-
rych może być wystawicny na pokusy czy-
nienia zla.
Maria oddaje część jedzenia dla rodziny
znajdującej się w potrzebie.

Jan czyni 10, czego chce Bóg. mimo że on
sam pragnie czegoś innego.

Tomasz postanawia czytać książkę. która
pomoże I11U stać się dobrym chrześcija-
ninem .

. . . . c Jakub pomaga starszej wdowie dokonując
w jej domu pewnych reperacj i.

.... b

.... c

.... d

I) Posluszeństwo Bogu
2) Unikanie zła
3) Wybieranie dobra
4) Czynienie dobra

9 Zakreśl kólkiemliterę poprzedzającą każde zdanie PRA WDZIWE.
a) Bóg nie jest zainteresowany wyrażaniem naszej miłości do Niego, ponieważ

wie. co czujemy,
b) Dojrzały chrześcijanin nie musi zewnętrznie okazywać tego, co czuje do Boga.
c) Bóg chce. abyśmy uwielbiali Go i okazywali nasz entuzjazm, gdy oddajemy

Mu cześć.

10 Podobieństwo do Chrystusa oznacza, że powinniśmy
a) być bezgrzeszni i bezwzględnie posłuszni.
b) zabiegać o tych, którzy jeszcze nie zostali zbawieni.
c) kochać tylko tych. którzy są chrześcijanami.

• • •
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Odpowiedzi na pytania nauczające

8 c) Bardzo ważne jest, abyśmy byli posłuszni Bogu.

Rozważać go i starać się go zrozumieć.

9 Tak, ponieważ Bóg da nam siłę do pokonania jej.

2 Twoja odpowiedż. Czy postawiłeś X pod niektórymi zdaniami na liście "Mógł-
bym robić"? Mam nadzieję, że wkrótce będziesz mógł odpowiedzieć "Robię"
pod wszystkimi!

l O a 2) Mamy wolność wyboru.
b 2) Mamy wolność wyboru.
c I) Bóg pomaga nam w naszej słabości.
d l) Bóg pomaga nam w naszej słabości.
e ł) Bóg pomaga nam w naszej slabości.

3 al opierając się na Słowie Bożym możemy dać odpór złym myślom.

II b) Podjąć dobrą decyzję opartą na Słowie Bożym i przewodnictwie Ducha
Świętego.

4 b) Wyjaśnić, iż pomimo tego, że Bóg objawia się prostaczkom, oczekuje rów-
nież, że będziemy studiować Jego Słowo, aby lepiej Mu służyć, co jest po-
wiedziane w 2Tm 2: 15.

12 Przez posłuszeństwo Bogu. unikanie każdego rodzaju zła, wybieranie tego, co
dobre i czynienie dobra.

5 c} uważne zastanawianie się nad tym. co chcemy powiedzieć.

13 b) Ewangelia Lukasza 19:40. Byłby to najlepszy werset z Biblii, którym moż-
na podzielić się, ponieważ wskazuje. że Jezus nie próbował uciszyć tych,
którzy Go głośno wychwalali. Akceptował ten rodzaj oddawania Mu czci.

6 Twoja odpowiedź. Mam nadzieję, że poszukasz sposobów wykorzystywania
twoich umiejętności lub wiedzy, aby pomóc innym.

14 c) uczucia mogą stanowić owoc inspirowany przez Ducha Świętego.

7 a) Marianna. Jej postawa wskazuje, że chce nadal rozwijać swój umysł, o czym
jest 1110wawHbr 5: 11-14.
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TWOJE NOTATKI



lEKCJJ.\ 5

Troska
o ciało

Co pomyślałbyś o kimś, kto ma ładne meble, lecz trzymaje w domu nie dbając
o ich stan? Czy nic wydawaloby ci się to nierozsądne? W ten sposób jednak
zachowują się niektórzy ludzie.

Wiesz, że twoja osobowość jest tylko jedną stroną twojej istoty. Innym jej
elementem jest twoje cialo. Tak. jak bardzo ważne jest. aby dbać o swoją osobo-
wość i rozwijać ją. tak też potrzebne jest dobre dysponowanie swoim ciałem.

Lekcja ta została napisana po to, aby pomóc ci w trosce o ciało. Znajdziesz
w niej pożyteczne wskazówki.jak poprzez ciało oddawać chwałę Bogu, utrzymywać
je w dobrej kondycji i prezentować je w odpowiedni sposób przed innymi ludźmi.

Plan lekcji

Prowadzenie moralnego tycia
Kontrolowanie ciała
Oddawanie ciała dla służby Bożej

Troska o zdrowie
Przestrzeganie zasad dla utrzymania dobrego zdrowia
Zapewnienie sobie bezpieczeństwa
Porzucanie nałogów
Panowanie nad złymi uczuciami

Właściwy wygląd
Utrzymanie ciała w czystości
Odpowiedni sposób ubierania się



Cele lekcji
Po zakończeniu tej lekcji powinieneś

• Umieć wyjaśnić, co oznacza - być dysponentem swojego ciała.
• Umieć przedstawić kilka sposobów dbania o swoje zdrowie.

• Wiedzieć.jak zastosować w swoim tyciu zasady Biblii. które mówią o sposobie
ubierania się człowieka wierzącego.

Czynności lekcyjne
l. Kontynuuj swoją naukę. Przeczytaj uważnie rozwinięcie lekcji. zanim zajrzysz

do odpowiedzi i upewnij się. że odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Znajdź
i przeczytaj w swojej Biblii każdy wymieniony werset. Przestudiuj definicje
kluczowych słów w słowniku. na końcu podręcznika.

2. Po przestudiowaniu lekcji przejrzyj ją ponownie, następnie wypełnij pytania
kontrolne. Porównaj odpowiedzi, których udzieliłeś. z podanymi na końcu pod-
ręcznika.

Słowa kluczowe
bezcześcić
niepowściągliwość
przyzwoitość
sanktuarium

sprośny
świętokradztwo
zasada
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Treść lekcji

Wyznawcy różnych religii na świecie uważają. że świątynie są miejscami świę-
tymi. Są one traktowane z wielkim szacunkiem. Nie pozwala się czynić w nich ni-
czego, co mogłoby je zbezcześcić.

Zgodnie z Biblią, nasze ciało równieżjest świątynią. Jest ono świątynią Ducha
Świętego (I Kor6: 19). Jako świątynia Boża. nasze cialo należy do Boga. a nie do nas.

My jesteśmy tylko dysponentami naszego cia la. a także jego strażnikami. Na-
szym zadaniemjest dbanie o ciało ipilnowanie, aby I11U nic nie zaszkodziło. ani nie
zbezcześciło go. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek. które pomogą ci dobrze
wywiązać się z tych obowiązków.

I Jakajest podstawa twierdzenia. że nasze ciało należy do Boga?

PROWADZENIE MORALNEGO ŻYCIA

Kontrolowanie dala

Cel I. It'yja.\:nić, dlaczego człowiek wicrzqcy ma 1110::.1 iwosć kontrolować swoje
cia/o, a człowiek niewierzocv nie posiada takiej moztiwosci.

Każdy, kto jeszcze nie uznał Boga za swojego właściciela i Parta, żyje w stanic
chaosu. Jego panem jest grzech, lecz on sam jest przekonany, że jest panem siebie.
Myśląc tak oddaje ciało grzechowi (Er4: 19). aż może dojść do rozpusty (Rz 1:24-27).
Mimo, że jego intelekt może obawiać się takiego zniewolenia, to jego wola jest nadal
niezdolna do kontrolowania grzesznych namiętności ciala (Rz 7:23-24).

Stan czlowieka wierzącego jest bardzo różny. Bógjestjego właścicielem, Chrys-
tus zaś jego Panem, a Duch Święty mieszka w jego ciele (l Kor 3: 16). Oznacza to, że
grzech nie jest już jego panem, ponieważ Duch Święty uwolnił go spodjego wpły-
wu (Rz 8:2). Człowiek wierzący ma moc panowania nad swoim ciatern. Dlatego
nie powinien pozwolić. aby grzech rządził nim poprzez namiętności cielesne
(Rz 6: 12.14). Przeciwnie, musi kontrolować swoje ciało (I Kor 9:27). Jest to jeden
z jego obowiązków jako zarządcy.
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2 W którym z opisów podana jest różnica między zdolnością człowieka wierzą-
cego. a zdolnością człowieka niewierzącego do kontrolowania swojego ciala?
a) Człowiek niewierzący nie może kontrolować swojego ciała, ponieważ nic boi

się zniewolenia przez grzech. Człowiek wierzący może to robić. ponieważ Bóg
dal mu moc, aby był właścicielem swojego ciała.

b) Człowiek niewierzący nie może kontrolować swojego ciała, ponieważjest nie-
wolnikiern grzechu. Człowiek wierzący może to robić. ponieważ Duch Święty
uwolnil go spod wladzy grzechu.

3 Wyobraźmy sobie. że mówisz komuś. iż ludzie wierzący mają moc kontrolowania
swojego ciala. Który werset z Biblii wykorzystałbyś, aby tego dowieść

a) Rz 1:24
b) Rz 8:2
c) IKor9:27
d) IPt2:11

Oddawanie eiala dla slużby Bożej

Ce12. Zastanowić się. jak zgodnie re Słowem 80:YI11.poszczegolne częsci ciała
mogą być używane dla chwały Bożej.

Ludzie. którzy nie uznają. że są własnością Rażą. niewlaściwic używają członki
swojego ciała. Biblia zawiera wiele opisów niewłaściwego dysponowania ciałem
(Rz3: I3-15. Jk 3:6-8: 2Pt 2: 14).

Ty uznaleś już Bogajako właściciela swojego ciała. Wiesz również, że twoje
ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego nic możesz pozwolić, aby twoje ciało
służyło grzechowi. Byłoby to świętokradztwo! Nic powinieneś używać swoich rąk,
aby kraść lub bić swojego bliźniego (Ef4:28). nóg, aby chodzić do zlych miejsc, ani
ust. by kłamać lub mówić słowa szkodliwe i sprośne (Ef 4:25.29; 5:4). Nic powi-
nieneś używać swoich oczu. aby patrzeć na rzeczy nieprzyzwoite lub patrzeć po-
żądliwie na kobietę (Mt 5:28). Nie powinieneś też używać swojego ciała do wsze-
teczeństwa ( I Kor 6: /3. I 8).

Najlepszym sposobem uznania naszego ciała jako własności Bożej jest oddanie
się Jemu (Rz 6: 13: 12: I). To znaczy. że powinniśmy Mu służyć i uwielbiać w Nim
Pana (Rz 6: I9: l Kor 6:20).
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4 Każdy werset z Biblii, podany niżej. mówi nam.jak określona część naszego ciała
może służyć chwale Bożej, Przestrzegaj tych wskazówek. aby wypeln ić ten wykaz:
I) Znajdź i przeczytaj każdy werset z Biblii; 2) Obok części ciala, którajest w nim
wymieniona czy wspomniana. podaj odsyłacz; 3) W rubryce obok od-syłacza, napisz.
co dany werset mówi na temat tego. jak dana część ciała może służyć chwale Bożej.
Pierwsza część zostala wypelnionajako przykład. Jednej części ciala może dotyczyć
kilka wersetów.

Prz 31 :20 Dz 19:6 ITm2:8

Mt 13:9 Rz 10:9-10 Hbr13:15

Mk 16:18 Rz 10:15 Jk 3:9

Dz2:4 Ga16:11 Obj 2:7

Dz 10:46 Ef 4:28

Część ciała Odsylacz Jak może być użyta
dla chwaly Bożej

Uszy Mi /39 duduuf, Ci> ~ tCJ4U i :nuci<
OiJf27 gw.q4

Język
wargi lub
usta

Ręce

Nogi
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W ten sposób możesz posłużyć się członkami swojego ciala. aby oddawać
Bogu chwałę. Z\\TÓĆna to uwagę: Jeśli swoim ciałem służysz Bogu. On o nie zadba
(I Kor 6: 13). To znaczy. że Bóg zaspokoi fizyczne potrzeby tych. którzy oddają Mu
swoje ciała. Doda im sil (Iz 40:29.31). da im żywność i ubranie (Mt 6:31-33) oraz
utrzyma ich w dobrym zdrowiu (2M 15:26).

TROSKA O ZDROWIE

Cel J. Zapoznać się : przykleulami przestrzegania zasad utrzymania zdrowia
U' dobrym stanic.

Przestrzeganie zasad dla utrzymania dobrego zdrowia

Zdrowe ciało przynosi zaszczyt i chwalę Bogu. może też być wykorzystywane
w służbie dla Pana. Bóg obiecał. że będzie leczyć nasze choroby (Ps 103:3). lecz
również nas uczynił odpowiedzialnymi za nasze zdrowie. Oto kilka zasad. których
przestrzeganie pomoże cieszyć ci się dobrym zdrowiem.

I. Prawidłowe odżywianie, Nie oznacza to. że musisz jeść dużo. lecz utrzymy-
wać właściwą dietę. Żywność posiada określone składniki. między innymi witami-
ny. które są niezbędne dla zdrowia każdego. Jeśli jesz jednych produktów za dużo.
a innych mało lub \v'cale. zabraknie ci potrzebnych dla zdrowia składników. Ucierpi
na tym twoje zdrowie.

2. Ruch. Brak ruchu może doprowadzić do nadwagi. co jest szkodliwe dla
naszego zdrowia. Z tego powodu każdy musi ćwiczyć ciało. Oczywiście najlepszym
ćwiczeniem dla ciała jest praca fizyczna. Jeśli pracujesz umysłowo lub spędzasz
większość dnia na siedząco. musisz wykonywać jakąś czynność fizyczną. np. upra-
wiać sport lub spacerować.

3. JJ)'P0C=YHek. Nadmierna praca. bez względu na to, czy jest ona fizyczna,
czy umysłov v'a, będzie miała niewątpliwie zły wpływ na twoje zdrowie. Twoje
ciało potrzebuje odpoczynku. Jezus nie rzucał słów na wiatr. gdy głosił. że dzień
odpoczynku został ustanowiony dla człowieka (Mk 2:27). Zgodnie z tym, czło-
wiek powinien pracować tylko określoną ilość czasu i spać około ośmiu godzin na
dobę.

4. Utrzymywanie czystości. Warto przyporunieć 3M, gdzie Bóg szczegółowo
określił zasady dotyczące czystości Izraelitów. Musieli oni często myć się. prać
ubranie. sprzątać domy. jeść czystą żywność i utrzymywać w czystości miejsce
swojego obozowiska. Mimo że życie na pustyni nie niosło ze sobą dobrych warun-
ków sanitarnych. Izraelici byli zdrowi (Ps 105:37). Nie ma wątpliwości. że gdyby
obecnie każdy człowiek przestrzegał tych zasad, polepszyłoby to stan jego zdrowia.
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Zapewnienie sobie bezpieczeństwa

Wypadki mogą wyrządzić wielką szkodę twojemu zdrowiu i uczynić cię nie-
zdolnym do służenia Bogu. Ważne jest zatem. aby uczynić wszystko. co możliwe.
aby ich uniknąć. Należy więc poczynić niezbędne kroki. aby zapewnić sobie bez-
pieczeństwo zarówno w domu, jak i na ulicy i w miejscu pracy. Niektórzy ludzie
częściej ulegają wypadkom niż inni. Jeśli masz tendencję do ulegania wypadkom,
powiedz o tym Panu i poproś Go o zachowanie od nich.

5 Zakreśl kólkiem litery poprzedzające przykład osoby. która prz.estrzega zasad
troski o zdrowie.
a) Jan jest studentem szkoly biblijnej, lecz oprócz tego codziennie przeznacza

trochę czasu na ćwiczenia fizyczne.
b) Wilhelm cz.ęsto jada chleb i ser. Nie są to drogie produkty i latwo można je

zdobyć. więc ogranicza spożywanie innych artykułów.
c) Samuel pomaga pastorowi. Rzadko sypia więcej niż pięć godzin dziennie, po-

nieważ ma dużo pracy.
d) Maria przeznacza regularnie czas na pranie ubrali i sprzątanie mieszkania. chociaż

niewiele sąsiadów tak czyni.

Porzucenie nałogów

Ce14. Zastanowić się, dlaczego ludzie wierzący powinni wystrzegać' się nologow
i złych przyzwyczajeń.

Będąc świątynią Ducha Świętego, nasze ciało musi pozostawać zdrowe i świę-
te. Dopuszczanie do tego. co wyrządza mu szkodę, bezcześci je lub niszczy, jest
jego profanacją. Bóg bardzo surowo rozprawia się z tymi, którzy niszczą Jego
świątynię (I Kor 3: 17). Dlatego ludzie wierzący wyrzekają się nałogów. takich jak:
palenie papierosów. picie napojów alkoholowych lub używanie narkotyków. Cza-
sami reklamuje sięjejako dobre przyzwyczajenia. Jednak ich negatywny wpływ na
organizm jest oczywisty.

Innym powodem, dla którego nie możemy rozwijać w sobie szkodliwych przy-
zwyczajeń jest to, że Jezusjest naszym Panem i Nauczycielem. Jeśli poddamy się
złym nawykom, mogą zacząć panować nad nami. Jezus wyraźnie powiedział: ,.Nikt
nie może dwóm panom sl użvć" {Mt 6:24). Jakże dramatyczna jest sytuacja tych,
którymi władają nałogi. Często chcą się ich pozbyć, lecz nie mogą tego uczynić.
Jeśli trwasz w jednym z nich, nadszedł czas, abyś zerwał z tym. Pozwol. aby Duch
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Święty kierował twoim życiem. On pomoże ci w samokontroli (Gal S:23.2S). Bę-
dziesz mógł wtedy powiedzieć to, co apostoł Paweł: "ja nie dam się niczym
zniewolić" (I Kor 6: 12).

NAWYKI

Jako zarządcy swoich ciał. ludzie wierzący powinni również kontrolować swoje
apetyty. Jeśli nie będziemy nad nimi panować, mogą się one przekształcić w zle
przyzwyczajenia i wziąć nas w niewolę. Chrześcijanie nie powinni być niewolnikami
obżarstwa (lz S6: II) lub niepowściągliwości (I Kor 7: l-S).

Panowanie nad złymi uczuciami

Istnieją niewątpliwie pewne uczucia, które są szkodliwe dla zdrowia. Na przy-
kład, gniew powoduje rozstrój nerwowy, niepokój sprzyja powstawaniu wrzodów
żołądka, żywienie urazy ma zły wpływ na wątrobę. Dlatego powinniśmy unikać
tego typu uczuć oraz innych, takich jak: udręka i strach. Natomiast pozwólmy, aby
Duch Święty rodził obfity i dojrzały "owoc" w naszym życiu, tak jak pisaliśmy
o tym w lekcji 4. Efektem tego będzie zdrowe ciało. które przyniesie zaszczyt
i chwałę swojemu właścicielowi.

6 Zakreśl kółkiem litery poprzedzające zdania. które mówią, dlaczego ludzie wie-
rzący powinni wystrzegać się złych nawyków.

al Nałogi są szkodliwe dla ciała, które jest świątynią Ducha Świętego.
b) Nie jest dobrą rzeczą, aby kształtować w sobie jakiekolwiek przyzwyczajenia.
c) Jeśli wykształcone zostaly pewne przyzwyczajenia, nie można się od nich

uwolnić.

d) Złe przyzwyczajenia mogą zapanować nad człowiekiem, a tylko Chrystus po-
winien być panem człowieka wierzącego.
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WLAŚCIWY WYGLĄI>

Cel 5. Akceptować zasady ubierania się stosowne do sytuacji.

Dlaczego powinniśmy troszczyć się o właściwy wygląd. skoro Bog patrz)' na
nasze serca? (ISm 16:7), Właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do Pana, ludzie
nic patrzą \\" pierwszej kolejności na serce. Jeśli świątynia Ducha Świętego - cialo
ludzkie - wygląda tak, jakby nikt o nie nie dbał. ludzie będą mieli o nim niepochleb-
ne zdanie. Bóg będzie zniesławiony. Musimy zatem myśleć.jak oddać cześć Bogu
poprzez nasz wygląd zewnętrzny.

Utrzymywanie ciała w czystości

Jako zarządca, człowiek wierzący ma za zadanie utrzymywać w czystości świą-
tynię Ducha. Oznacza lo. że jego ciało i ubranie powinno być czyste. Jeśli łatwo
brudzisz się w swojej pracy. powinieneś kąpać Się i zmieniać ubranie po jej za-
kończeniu. Nie można niczym usprawiedliwić mylenia ubóstwa z brudem. Nieste-
ty. bywało tak czasami. a prowadziło to do znicsławiania noga.

Odpowiedni sposób ubierania się

Jak powinien ubierać się szafarz dóbr Bożych? W pierwszym Kościele określono
strój należących do niego ludzi (I Kor 11 :2-15; ITI1I2:9; I Pt 3: 1-3). Jeśli wrócimy do
początku ludzkości. odnajdziemy to. co można określić jako główną zasadę \\1 tym
względzie. Rzeczywiście. w I M 3:7 widzimy mężczyznę i kobietę próbujących ubrać
się w to. co uważali za odpowiednie, Nie spodoba lo się to jednak Bogu. więc ubrał

ich tak, jak On uznał to za odpowiednie (I M 3:21). Powinniśmy ubierać sic:H' SPO-

sób, który podoba się Bogu. a nie nam lub światu. Chodzi tu o właściwy zewnętrzny
wygląd świątyni Bożej.

Bazując na tej zasadzie. rozważmy teraz cztery inne zasady. które wywierają
wpływ na sposób ubierania się ludzi wierzących. Zasady te lo: odróżnianie się.
skromność. prostota i przyzwoitość. Przykłady przedstawiające. w jaki sposób te
cztery zasady były stosowane w pierwszym kościele. można znaleźć w wypo-
wiedziach apostołów Piotra i Pawła.

Udrożnianie się

W 5M 22:5 czytamy: .. Kobieta nie będzie nosi/a ubioru męskiego, a mczc:vz-
na nie ubierze szaty kobiecej. gl~~'Ż obrzvdliwoscia dla fana jest każdy, kto 10

czyni ." W tym fragmencie Biblii Bóg wskazał Izraelitom. ze powinna istnieć różni-
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ea między mężczyzną a kobietą w ich sposobie ubierania. Zasada odróżniania się.
obok innych zasad. była tą. którą Paweł zastosował w sytuacji powstałej w kościele
korynckim (I Kor II :2-15). Jako ludzie wierzący powinniśmy uznawać tę zasadę
i stosować ją w sposób właściwy dla naszej kultury i tak. jak wskazuje nam Duch
Święty, Skoro jesteśmy zarządcami Jego świątyni. nic wolno nam traktować jej
w sposób. którego nie akceptuje Bóg.

Prostota

Prostota oznacza. że człowiek wierzący powinien ubierać się w sposób pros-
ty. bez nadmiernych ozdób. Zwróć uwagę, jak tę zasadę zastosowali Paweł i Piotr
wobec wiernych pierwszego Kościoła (l Tm 2:9; IPL3:3).

Jezus i Jakub zwracali się do bogatych ludzi. którzy nosili kosztowne szaty
(Lk 16:19; Jk 1:2). Nie widzieli nic złego w sposobie ich ubierania się, jednak
kosztowne szaty tych bogaczy były jaskrawym kontrastem wobec nędzy biedaków.
Ich bogactwo wskazywało. że są to ludzie. którzy pobłażają sobie. a nic zważają
na innych. Oczywiście. nie jest to sposób. wjaki powinni ubierać się szafarze dóbr
Bożych.

Skromność

Paweł wyraźnie podaje. że skromność w ubiorze jest ważną zasadą. której na-
leży przestrzegać (l Tm 2:9). Oznacza to. że ludzie wierzący nie povvinni ubierać
się tak. aby wystawiać na pokaz swoje ciało. Nic powinni naśladować tych. którzy
tak czynią. Chrześcijanie powinni pamiętać. że ich ciała mają być oddane służbie
Panu (I Kor 6: \3). Niech i twoje cialo będzie oddane dla chwały Bozej. a nic ku
zgorszeniu innych (l Kor 10:31-32). Upadek moralny dzisiejszego świata jest tak
wielki. że jest ważne podkreślanie tej zasady.

Przvzwoitosć

W przeciwieństwie do wymienionych wyżej zasad. zasada przyzwoitości do-
tyczy bardziej kultury. czasów lub obszaru. To. co wjednej kulturze. w określonym
czasie lub obszarze jest właściwe. gdzie indziej może być niewłaściwe. W IKo-
ryntian ł I: 13 apostoł Paweł odwołał się do zasady przyzwoitości. W Koryncie
niewlaściwe było modlenie się kobiet bez nakrycia głowy.

Czasami pewne zachowanie może być nicwłaściwe. nawet jeśli nic grzeszy-
my. Na przykład. nie jest zlą rzeczą noszenie sandałów. lecz niewłaściwe było no-
szenie ich przez Mojżesza w obecności Boga (2M 3:5). Nawet dzisiaj. w pewnych
miejscach. wierni muszą zdejmować swoje buty przed wejściem do świątyni. Uważa
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się również za rzecz niewłaściwą. gdy mężczyzna znajduje się w kościele w kape-
luszu na głowie. Jednak Żydzi Z3\\lSZe w czasie nabożeństw noszą czepki. Kostium
kąpielowy jest dobry na plaży. lecz nie bylby odpowiedni w kościele. Duch Święty
może pomóc człowiekowi wierzącemu. aby zachowywał się on we właściwy sposób.
\\0' każdej sytuacji, Mając na sobie odpowiednie ubranie. będziesz podobał się Panu
i będziesz błogosławieństwem dla innych.

7 Dopasuj każdą sytuację (po lewej) do zasady. którą w tej sytuacji należy
zastosov ...'ać (po prawej), Napisz numer zasady przed sytuacją .

... . a Jan idzie do kościoła prostoz pikniku. nic mar-
twiąc się o to, by włożyć odpowiednie ubranie.

.... b Janina nosi lak samo krótkie sukienki, jakie
nosi jej przyjaciółka Sara. która nic jest
chrześcijanką.

· ... c Maria kupuje drogą biżuterię i nie ma sil; czym
dzielić z innymi.

· d Marta nosi ubrania męskie.
· e Jerzy nosi kosztowne ubrania i drogie buty.

aby pokazać. że jest bogaty i dobrze mu się
powodzi.

• • •

I) Odróżnianie się
:n Prostota
3) Skromność
4) Przyzwoitość
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Pytania kontrolne

I W przeciwieństwie do człowieka niewierzącego. czlov v iek wierzący może kon-
trolować swoje ciało. ponieważ
al nic jest już we władaniu grzechu.
hl napotyka na inne problem)'. niż człowiek niewierzący.
c) wie. ze jest panem swojego ciała.

2 Wyobraźmy sobie. że twój przyjaciel zadaje ci pytanie: ..Co Bóg obiecał tym,
którzy poświęcają Mu swoje ciało?" Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy
werset, który mógłbyś użyć, aby mu odpowiedzieć.
a) 2M 15:26
b) Prz 3 I :20
c) Iz 40:29.3 l
d) Mt 6:3 1-33
elMk16:18
I) I Kor 6: I 3
g) Jk 3:9

3 Janina chce przestrzegać zasad prawidłowego odżywiania. Oznacza to. że po-
winna spożywać:
a) duże ilości jedzenia i często.
b) dużo jedzenia. które lubi.
e) różne rodzaje jedzenia.

4 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każde zdanie PRA WOZI WE.
a) Uczucia nie mają wielkiego wpływu na ciało.
b) Ludzie wierzący nic muszą kontrolować swoich apetytów. które dal im Bóg.
c) Należy unikać uczuć, takich jak niepokój i złość, ponieważ są one szkodliwe

dla zdrowia.

5 Główna zasada dotycząca tego, jak powinni się ubierać szafarze dóbr Bożych,
a którą znajdujemy w Biblii, to
al skromność.
b) podobanie się Bogu.
c) odróżnianie się.
d) unikanie ozdób.
e) odpowiedni strój.

6 Załóżmy sobie, że nauczysz kilku młodych ludzi zasad ubierania się, którymi
powinni kierować się ludzie wierzący. Obok każdej zasady, wymienionej poniżej,
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podaj odsyłacze do wersetów z Biblii. które je ilustrują. Przy każdej zasadzie możesz
wypisać więcej niż jeden werset.
a} Podobanie się Bogu .

b) Odróżnianie się .

c) Prostota . .
d) Skromność .

e) Przyzwoitość .

Odpowiedzi na pytania z lekcji

.. Niżej podany sposób wypclnienia jest jednym z możliwych. Możliwe. że wyrnie-
nisz wersety z Biblii w innej kolejności. lecz powinny być one dopasowane do
części. do której się odnoszą.

Uszy Mt 13:9 Słyszeć. co mówi Jezus i Duch Święty
Obj 2:7

Język. Dz 2:4: 10:46: 19:6; Mówić w Duchu Świętym
wargi lub usta Rz 10:9-10: Wyznać. że Jezus jest Panem

Hbr 13:15: Wielbić Boga
Jk 3:9 Dziękować i wychwalać Boga

Ręce Prz 31 :20 Być szczodrym
Mk16:18 Kłaść je na chorych
Ga16:11 Pisać książki o tematyce biblijnej.
El 4:28 Pracować
lTm 2:8 Podnosić je w modlitwie

Nogi Rz 10:15 Iść i głosić Ewangelię

IKor 6: 19 mówi. że są one śv v'iątynią Ducha Świętego.

S Osoby te. to a) Jan i d) Maria

2 Opis b) jest odpowiedzią. Czy wybór był trudny') W opisie a) dwie rzeczy są
błędne: I) Człowiek nicwierzący często boi się zniewolenia przez grzech i 2) Bóg
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nie uwolnił człowieka wierzącego. aby został właścicielem swojego ciała. gdyż
Bógjestjego właścicielem. Dalmujednak prawo, aby był jego zarządcą.

6 Zadania a) Na/agi sq szkodliwe ... i d) Z/e przyzwyczajenia mogą zuponować ..
są właściwymi przyczynami. Zdanie b) nic byłoby dobrą odpowiedzią. ponieważ
niektóre przyzwyczajenia (takie jak przestrzcgan ie czystości) są pożyteczne. Zdan ie
c) również nie byłoby dobre. ponieważ możliwe jest zerwanie ze złymi przy-
zwyczajeniami z pomocą Ducha Świętego.

3 b) Rz8:2.

7 a ..1-) Przyzwoitość.

b 3) Skromność.
c 2) Prostota.

d I) Odróżnianie się.

e 2) Prostota.
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Dysponowanie
czasem
i zdolnościami

Do tej chwili rozważaliśmy problem dysponowania elementami naszej istoty.
takimi jak: inre lckt. wola. uczucia i ciało. Teraz będziemy mówić o dYSPOIlO\\'<UlIU

dwoma bardzo osobistymi wartościami, które powierzył nam Bóg: czasem i zdol-
nościami. Dlatego nazwane są one osobistymi. ponieważ wiążą się one l naszą
egzystencją jako osób. W życiu bardzo istotnym jest właściwe wykorzystanie
cz..asu i zdolności.

Jako zarz..ądca powinieneś zrobić jak najlepszy użytek z dobrami. które dal ci
Bóg do dyspozycji. Lekcja la pozwoli na uświadomienie sobie tej prawdy. W jej
pierwszej części znajdziesz wskazówki. jak zrobić dobry ul) tek z czasu. zaś \V drugiej
części dowiesz się jak odkrywać. rozwijać i wykorzystywać swoje zdolności dla
chwały Bożej.

Plan lekcji
Właściwe wykorzystanie czasu

C zaś w życiu człowieka

Organizacja czasu

Wykorzystywanie zdolności

Zdolności ludzkie

Odkrywanie ukrytych zdolności

Rozwijanie zdolności

Poświęcanie Bogu swoich zdolności.
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Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś

• Wymienić kroki, które należy uczynić, aby odkryć i rozwijać swoje zdolności .

• Docenić wartość czasu i zdolności, które dał ci Bóg i poświęcić je Jemu.

Czynności lekcyjne
I. Lekcja ta może zmienić twoje życie! Pomoże ci w odkryciu ukrytego talentu

lub zdolności, które mozesz wykorzystać dla Pana. Przeczytaj ją uważnie. Znajdź
i przeczytaj każdy podany werset z Biblii.

2. Odpowiedz na pytania i sprawdź swoje odpowiedzi. Kiedy otrzymasz polecenie,
zapisz odpowiedź na pytanie w swoim notatniku. Przejrzyj ponownie lekcję.
następnie wypełnij pytania kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.

3. Przejrzyj ponownie część 11(lekcje 3-6), następnie wypełnij sprawdzian uczestni-
ka kursu - formularz z odpowiedziami dotyczący części 11i wyślij go do ICI.

Slowa kluczowe
kategoria
spotkanie
rozkład

talent
technika
zgodny
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Rozwinięcie lekcji

WłAŚCiWE WYKORZYSTANIE CZASU

Czas w życiu człowieka

CelI. Określić własciwosci czasu i istotę ndpowicdzialnosci człowieka za pra-
wiłowe wykorzystanie czasu.

Istotne własności czasu

Czas to niezwykle ważna sprawa. Z jednej strony jest podobny do drogi.
z drugiej jednak różni się od niej. Drogą możemy iść do przodu lub do tyłu, lecz
w czasie możemy posuwać się tylko naprzód. Zawsze posuwamy się w kierunku
przyszłości, nigdy nic wracamy do przeszłości. Możemy wrócić do miasta naszego
dzieciństwa. lecz nie możemy stać się ponownie dziećmi! Możemy na chwilę za-
trzymać się na drodze. lecz nie możemy zatrzymać się w czasie. Nie można ciągle
być młodym. gdyż nieuchronnie zbliżamy się do starszego wieku ... śmierci ...
wieczności.

Do tyłu (
> Do przodu

Przeszłość -----------~> Przyszłość

Czas jest bardzo cenny. W przeciwieństwie do innych wartości, nic można
odkupić go od kogoś lub odsprzedać. Jakże wielu ludzi zapłaciłoby fortunę, aby żyć
jeszcze kilka lat! Nie możemy oszczędzać czasu, aby go później wykorzystać.jeśli
go od razu nie wykorzystamy, utracimy go.

Czas wydaje się też być rzeczą względną. Jest on dłuższy dla studenta nil. dla
profesora. Jest również dłuższy dla zgromadzenia niż dla pastora.

Czas naszego życia

Jak wskazuje dośv ..·iadczenic Hiskiasza (2KrI20: 1-6). Bóg ustalił czas tn....ania
naszego ziemskiego życia. Jest On właścicielem naszego czasu. Daje każdemu z nas
odpowiedni czas. I pomyśleć: niektórzy ludzie powiadają. że nie mają czasu dla
Boga!

Każda istota ludzka jest odpowiedzialna przed Rogiem za sposób wykorzysta-
nia czasu w życiu. Lata służby dla Pana to nic to samo. co kilka godzin danych Mu
przed śmiercią. Nie ma porównania między czasem Pawła (2Trn 4:6-8) a złoczyńcy,
który żałował za grzechy (Lk 23:41-43). Obaj byli zbawieni, lecz pierwszy oddał
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Bogu najlepsze lata swojego życia. a drugi jego ostatnie chwile. Bóg zawsze za-
sługuje na najlepsze!

Bóg obiecał długie życie tym, którzy są Mu posłuszni (2M 20:12; 23:26;
SM 30:20: Ps 91: 16: Prz 4: 10). Skraca jednak życie niegodziwym (I SI112:31-33:
Prz 10:27).

I Które zdanie najlepiej opisuje istotę odpowiedzialności człowieka za jego czas'?
a) Nic ma znaczenia, co robi sil; ze swoim czasem, dopóki nic znajdzie się w niebie.
b) Poniev ..'aż Bóg dał czas człowiekowi, będzie on musiał rozliczyć się z tego. jak go

wykorzysta! .
c) W związku z tyrn, że nic można zaoszczędzić czasu ani go zatrzymać, nie należy

martwić się o to, co z nim zrobić.

2 Czas można zdefiniować jako
a) drogę. na kto rej można poruszać się do przodu lub do tylu.
b) cenną zdobycz. której jesteśmy właścicielami.
c) dobro. którym Bóg pozwala nam zarządzać.

Organizacja czasu

Cel 2. Określić strategię. Którapomoże rozwiązać problem wtasciwego lIykor:ys-
tania czasu.

Ce13. Nauczyć sir; sporzadznć plan wykorzystaniu czasu wzorując sit; na przy-
kładach podanych w lekcji.

Teraz, gdy rozu nicsz, że twój czas życia oddal ci do dyspozycji Bóg. najbar-
dziej logiczne. co możesz uczynić, jest wykorzystanie go zgodnie z Jego zalecenia-
mi (Ef5: 16; 1'.14:5). Aby to uczynić. musisz zorganizować swój czas. Skoro godziny.
które spędzasz w pracy, są już zorganizowane, problem dotyczy tylko twojego
wolnego czasu, którym możesz dowolnie dysponować. Oto kilka \vskazówek:

Sporzqdi listę swoich obowiuzków
Czy pamiętasz lekcję 2 i trzy kategorie lokat: Bóg, inni i my? Strategia celów,

priorytetóv ..· i planóv ..' \\...lekcji 3? Możeszje teraz zastosować, aby wydzielić część
czasu na każdą istotną czynność.

l. Czas dla Buga. Poświęcenie czasu dla Boga jest głównym obowiązkiem
i najważniejszą czynnością Bóg ustanov vił. że siódma część naszego czasu będzie
poświęcona Jemu (2M 20:9-) O). Jest również czas. który powinniśmy poświęcić



102 Odpow ied: ial /lO,\'ć chrzesc ijani ncl

naszym prywatnym sprawom. Zwróć uwagę na przykład Jezusa z Ewangelii Marka
I :35. Musimy poświęcić trochę czasu na przebywanie sarn na sam z Bogiem. na
modlitwę i studiowanie Jego Słowa. Jeśli nie będziemy tego robić lub zaniechamy
to, będziemy mieli dług wobec Boga. Będziemy musieli splacić ten dług. Oddajmy
więc raczej Panu to. co Mu się należy, Co o tym sądzisz?

J W jaki szczególny sposób możesz zastosować w swoim życiu przykład Jezusa
przedstawiony w Mk I :35?

2. C=asdla innych. Po pierwsze.jeślijesteś mężem lub żoną. musisz poświęcać
pewien czas na rozmowę o ' ...-spólnych sprawach ze swoim współmałżonkiem.
Jesteście jednym ciałem (1 M 2:24). Jesteście sobie potrzebni. Czasami zdarza się.
że dwoje ludzi żyje pod jednym dachem, a są sobie zupełnie obcy. Brak czasu dla
drugiej osoby może być pierwszym krokiem na drodze do późniejszego rozpadu
małżeństwa.

Po drugie. musimy poświęcać czas naszym dzieciom. Mają one własne potrzeby
i problemy, i w czasie rozmowy możemy dowiedzieć się o nich i poszukać roz-
wiązania. W tym czasie możemy im udzielić rady i dać odczuć. że interesujemy się
nimi.

Następnie przychodzi kolej na czas dla naszych braci i sióstr w wierze: czas na
uwielbianie Boga iwspólne studiowanie Biblii. czas na rozwijanie naszej społecz-
ności. czas na nawiązywanie i umacnianie serdecznych stosunków z innymi wier-
nymi.

I wreszcie musimy mieć czas dla innych ludzi. Jest to czas, który poświęcamy
pracy dla Pana. gdy głosimy. naliczamy lub udzielamy rad. W tym właśnie czasie
możemy czynić dobro dla innych.

3. Czas dla siebie. Wydaje się to egoistyczne. Każdy jednak musi mieć czas
na wypoczynek, rekreację czy rozmyślanie i na planowanie! Dzięki temu lepiej
będziemy mogli sluzyć Panu.

---~
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.. Podziel stronę w swoim notatniku na trzy kolumny, tak jak na poniższym rysunku:
czas dla Boga. innych i dla siebie. W każdej kolumnie wymień swoje obowiązki.

Czas dla Boga Czas dla innych Czas dla siebie

I

Korzystanie z notatnika

Gdy opracowałeś już listę obowiązków, powinieneś wpisać je do notatnika.
W notatniku zapisujemy umówione spotkania na dany dzień. Istnieją proste notat-
niki do wpisywania najważniejszych zajęć oraz szczegółowe. z podziałem na odcinki
półgodzinne. Prosty notatnik do wpisywania umówionych spotkańjest bardzo przy-
datny dla chrześcijańskiego pracownika.

Poniższy przyklad stanowi propozycję dla czlowicka wierzącego, który
zaangażowany jest w służbę Bożą.

Maj Maj

Poniedziałek Czwartek
żo.oo. "i.o~OVOlQ...iIQ.ł. .z. 100''lCl Ą~.oo. Ocł\li (dr;;~ Uo.:wlljo

P'7-4- 2. pJ\ SOok'~::J' ,) !oz.p;.-QJ ......

zo, '!:o. ~; /, J '"""'.]u- ch>,:::\, AS. 20 . 1o-0Vt'la.viol .<4. ""-.i'"
lO.'1"'C."" .

Wtorek Piątek
lo.ex:>. ""fIQ,':~ ,Qo.."eI<. >4.

zo. 00. "t.p.oI ad,", ~ lfcw
:ł,,",CA.""o . ... 1lo~'a.1c..

Środa Sobota

W.OO. ?J'~ do~clo~Q.
~'1.DO. ~o"'e I....w:h.; do

_.1ft<; N:<1dt,; ~ .. ~

Niedziela

ro .00. ","""cz<>l " s.....~W.,a...
4S!bo. f';;6~ do l(.,6 ""to>.



104

Jakie korzvici przynosi cbrzeicijaninowi prowodzenic notatnika?

Daje trzy korzyści:

I. Nic zapomnisz o spotkaniach.jeśli masz ich kilka. (Zanim zacząłem prowadzić
ten notatnik, zapomniałem. że mam wygłosić kazanie w pewnym kościcle.)

2. Zapobiegnie planowaniu kilku spraw w tym samym czasie.
J. Pozwala na planowanie wykorzystania czasu.

Musisz codziennie zaglądać do notatnika. aby przypomnieć sobie zaplanowane
sprawy. Po ich załatwieniu możesz je wykreślić. Pomoże ci to także w zapamię-
tywaniu. które sprawy masz jeszcze załatwić. czy ewentualnie przesunąć je na inny
termin.

5 W twoim notatniku wymień sprawy do załatwienia w następnym tygodniu. po-
dając dzień i godzinę. Wzoruj się na przykładzie z lekcji.

Sporzqdzenie rozkładu dnia

Może wydać ci się niepotrzebne zapisywanie w notatniku rutynowych czynnoś-
ci, takiejak modlenic się, chodzenie do kościoła. chodzenie do pracy itd. W takim
przypadku pomocne może być dla ciebie przygotowanie rozkładu dnia. Rozkład ten
umożliwi ci pamiętanic o czynnościach, które musisz wykonywać codziennie
a określonej porze. Twój rozkład pornoże także zrozumieć innym. że masz już.
zaplanowany czas na określone czynności. Na przykład. nikt nic przyjdzie do ciebie
z wizytą, gdy wybierasz się do pracy. Czasami zdarza się jednak, że przyjacicllub
krewny przychodzi do ciebie z wizytą, gdy wychodzisz do kościoła.

Rozkłady przedstawione poniżej są przeznaczone dla wierzącego. który pracuje
i dla gospodyni domowej. Możeszje oczywiście przystosować do zwyczajów swo-
jego kraju i do własnych potrzeb.

Rozkład dnia pracownika
6.00. pobudka
6.30. modlitwa
7.00. śniadanie
7.15. wyjście do pracy
8.00. praca

12.00. obiad

Rozkład dnia gospodyni domowej
6.00. pobudka
6.30. modlitwa
6.45. przygotowanie śniadania
7.00. śniadanie
7.15. czas dla dzieci, wyprawienie

ich do szkoły
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12.30.
13.00.
17.00.
17.45
18.15.
18.45.
19.00.
21.30.
22.00.

rozważanie
praca
powrót do domu
kąpiel
kolacja
czas wolny
wyjście do kościoła.
powrót do domu
modlitwa i sen
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7.30. studiowanie Biblii
8.00. prace domowe, zakupy

12.00. obiad
12.30. sprzątanie
13.00. czas przeznaczony dla dzieci,

wizyty
16.30. przygotowanie kolacji
18.00. kąpiel
18.45. sprzątanie
19.00. pójście do kościoła
21.30. powrót do domu
22.00. modlitwa i sen

6 W swoim notatniku napisz swój rozkład dnia. Wykorzystaj przy kład z lekcji. Aby
pamiętać o każdej czynności. wykorzystaj listę. którą przygotowaleś przy pytaniu 4.

Jak sporzqdzić listę spraw do załatwienia

Techniką. która pomoże nam dobrze wykorzystać czas, jest codzienne plano-
wanie dnia następnego. Technika tajest szczególnie pomocna dla kogoś, kto pracuje.
czy we własnym przedsiębiorstwie. czy w instytucji chrześcijańskiej. czy też jest
gospodynią domową. Aby sporządzić plan. należy wypisać wszystko. co masz
wykonać następnego dnia. Niektórzy zwykle przygotowują listę. inni. jeśli mają
kilka spraw do wykonania. wolą podzielić je na grupy. Oto przykład listy podzielonej
na grupy:

Napisać do: Odwiedzić:
Pastora N.N. Brata J.B.
Dyrektora Pana Luisa H.
Mojej matki rodzi nę Janes

Kupić zapłacić
3 żarówki rachunek za światło
znaczki za literaturę chrześcijariską

Mając listę spraw do wykonania. będziesz je mógł załatwić terminowo. Dlacze-
go masz przepraszać za długie czekanie na twoją odpowiedź na list lub odwiedzać
kogoś. kto już czuje się dobrze. lub płacić rachunek ostatniego dnia i czekać w dlu-
giej kolejce z innymi. którzy uczynili podobnie? Oprócz tego. lista podzielona na
grupy spraw nie pozwoli ci zapomnieć o czymś ważnym. co mógłbyś wykonać przy
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okazji załatwiania innych spraw, Dlaczego miałbyś odbywać kilkakrotne: jazdy. np.
do miasta. aby wysłać list i kupić coś, o czym zapomniałeś?

7 W swoim notatniku lub na oddzielnej kartce papierunapisz listę spraw do \vy-
konania. Czy są dwie lub trzy. które mógłbyś zalatwić \v tym samym czasie? Jeśli tak.
pogrupuj je. wzorując się na przykładzie podanym w lekcji.

8 Jakub stwierdza, że obiecał wybrać się gdzieś z synem. a w tym samym czasie
umówił się z przyjacielem na studiowanie Biblii. Jakub mógłby uniknąć tego typu
problemów w przyszłości dzięki:
a) sporządzeniu rozkładu dnia.
h) przygotowywaniu listy spraw do wykonania.
c) prowadzeniu notatnika do planowania zajęć.

Są pewni ludzie. którzy przeklinają tego, kto wynalazł zegar; wierzą, że tcn
przedmiot uczynił z człowieka niewolnika. W wyniku tego zawsze spóźniają się na
spotkania, Inni nie rozplanowują swego czasu i nic wykonują pewnych czynności
wtedy, gdy powinni,

Zwyczaj spóźniania się może być także nawykiem nabytym przed poznaniem
Chrystusa. Niektórzy nic zważają na to, że trzeba liczyć się z Bogiem i z ludźmi.
Ważne jest jednak uświadomienie sobie. że Bógjest punktualny (GaI4:4: Tt 1:2-3).
Jezus również czynił wszystko w odpowiednim czasie i chciał. aby Jego słuchacze
robili to samo (U 22: 14: Jn 7:6).

Jako dysponenci własnego czasu, również powinniśmy być punktualni i w po-
rę przychodzić na spotkania. Będzie to dowód na to, ze szanujemy czas innych.
Jeśli mamy się z kimś spotkać o dziesiątej rano, dlaczego narażamy go na półgodzin-
ne czekanie do IO.JO.? Pracownik stara się być w pracy punktualnie. Powinniśmy
stosować się do tej samej zasady, by rozpoczynać spotkania punktualnie i przyby-
wać na nie na czas.

, . , "
, I' 'I
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Wl'kor:ystywanie czasu oczekiwania

Możesz wykorzystać czas. którym dysponujesz będąc w poczekalni. jeżdżąc
do pracy autobusem lub podróżując pociągiem. Możesz wtedy czytać książkę.
przeglądać lekcje. świadczyć o Chrystusie osobie znajdującej ~ię obok lub myśleć
o czymś. co jest budujące. Możesz zrobić to samo. gdy czekasz w kolejce. aby kupić
znaczki lub zapłacić rachunek.

9 W swoim notatniku \V)'111icń kilka sposobóv ..·wykorzystywania czasu oczekiwania.

WYKORZYSTANIE ZBOLNOŚCI

Zdolności ludzkie

Ce14. Zapoznać się jak dysponować zdolnosciami zgodnie ze Słowem 80::;'11l
tsu 25:14-30)

Jak zostało powiedziane w lekcji 2. w Mt 25: 14-30. Jezus naucza nas. że każdy
jest szafarzem dóbr Bożych. W przypowieści tej występują: a) wlasciciel repre-
zentujący Boga. b) słudzy lub zarządcy. reprezentujący ludzi, c) talenty, przed-
stawiające różne zdolności.

Z przypowieści tej płyną następujące nauki:

l. Bóg daje każdemu talenty lub zdolności. Każdy sługa otrzymał określoną
liczbę talentów.

2. Każdy czlowick jest inny. Niektórzy są bardzo zdolni, może są nawet geniu-
szami.Inni, a jest ich większość, są przeciętni. tzn. mająprzeciętne zdolności.
Jeszcze inni są mniej zdolni od przeciętnych.

3. Bóg chce. aby każdy dysponował zdolnościami. które otrzymał. zgodnie
z Jego planem. \V przypov..'ieści każdy sługa musiał zainwestować pieniądze.
aby właściciel odcbrałje z zyskiem.

4. Każdy człowiek będzie musiał zdać sprawozdanie przed Bogiem ze sposobu.
wjaki wykorzystał zdolności dane mu przez Boga. Słudzy. którzy zaim ...·es-
towali pieniądze. zostali nagrodzeni. sługa. który tego nie uczynił. został
ukarany.

Niektórzy ludzie mają szczególny talent do rysowania, inni dobry słuch mu-
zyczny. jeszcze inni są dobrymi mechanikami. Niektórzy są urodzonymi nau-
czycielami. inni mają dobrą głowę do interesów. Jeśli poprosilibyśmy wybitnych
pisarzy. kompozytorów. poetów, artystów i innych profesjonalistóv ...·. aby zdradzili
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nam sekret swojego sukcesu. kilku z nich powiedziałoby: ..Częściowo jest lo 7..3SIU-

ga pracy. lecz w większości są to efekty zdolności. które otrzymaliśmy od Boga,"

10 Zakreśl kólkiem literę poprzedzającą każde zdanie, które jest zgodne z nauką
Jezusa o talentach, zapisaną w Mt 25: 14-30.
a) Ludzie. którzy mają niewiele talentów. są równie odpowiedzialni za inwestowanie

ich, jak ci, którzy mają ich dużo.
h) Każdy powinien rozwijać swoje zdolności, bez względu na to. czy 1113 ich dużo

czy malo.
c) Niewielu ludzi ma talenty czy zdolności.
d) Ludzie mają swobodę wyboru i będą rozliczać się przed Bogiem l tego.jak zu-

żytkowali swoje zdolności.
e) Każdy ma tyle samo talentów i zdolności.

II Przypowieść z Mt25: 14-30 ski ada się z trzech elementów, które przedstawiają
a) Boga, człowieka i slugi.
b) sługi. zarządców i właściciela.
c) Boga, każdą osobę i zdolności.
d) właściciela, talenty i zdolności.

Odkrywanie ukrytych zdolności

Ce15. Zapoznać się = przykładami ludzi, ktorzy odkryli swoje zdolności.

Niektórzy ludzie uważają, te nie mają żadnego talentu. Rozpaczają nad tym. te
nic nie mogą zrobić dla Pana. Zgodnie z nauką Jezusa, nikt nie jest absolutnie poz-
bawiony talentu, każdy otrzymał przynajmniej jeden talent. Prawda polega na tym,
że niektórzy ludzie nie odkryli jeszcze posiadanych przez siebie zdolności. Być
może, ich talenty są w nich ukryte głęboko, drzemią i czekają na wydobycie. Jeśli
sądzisz, że jesteś osobą tego typu, radzę ci przedsięwziąć następujące kroki:

I. Proś Pana. W lekcji 3 zapoznaliśmy się z faktem, że Bóg ma plan dla twojego
rycia. Bóg bez wątpienia dał ci zdolności. które są niezbędne, aby wypełnić Jego
plan. Proś Go, aby prowadzi I cię i pomógl ci odkryć te talenty, które możesz wyko-
rzystać ku Jego chwale.

Pewną siostrę gnębilą myśl, że nie ma żadnych zdolności. Gdy przedstawiła
swój problem Panu, przypomniała sobie. te wie.jak przygotowywać pewien rodzaj
wspaniałego ciasta. Poprosiła jednego z nauczycieli ze szkoly niedzielnej. aby zor-
ganizowal spotkanie z dzicćrni w jej domu. Następnie przygotowała ciasto, lemonia-
dę i zaprosiła dzieci z sąsiedztwa na przyjęcie. Gdy dzieci przybyły, nauczyciel uczył
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je pieśni i czytal Biblię. Przyjęcie było wspaniałe i siostra zaczęła wykorzystywać
ten talent. Po pewnym czasie dom tej siostry stał się ośrodkiem ewangelizacyjnym
w tej części miasta.

2. Rozejrzyj się wokól siebie. Gdy to uczynisz. zobaczysz. jak wiele jest potrzeb
w twoim kościele. sąsiedztwie, twoim mieście. Znajdziesz wiele możliwości czynie-
nia dobra. Okazje te są jednym ze sposobów. którymi posługuje się Bóg. aby po-
móc nam w odkryciu naszych talentów i wykorzystywać je zgodnie z Jego wolą.
Wiele było potrzeb wśród dzieci i dlatego Robert Raikes założył pierwszą szkółkę
niedzielną. a Robert Baden-Powell- skauting.

3. Spróbuj zainicjować no ""'I działalność, W moim kraju jest takie powledze-
nie: ..Kto nie ryzykuje. ten rzeki nie przekroczy." Przysłowie to mówi. że musisz ry-
zykować. aby zobaczyć. czy masz jakieś zdolności. CZ)' nic. Starsza pani. która mia-
ła ponad osiemdziesiąt lat. uczyła się dla zabawy malować farbami olejnymi. Nigdy
nie myślała. że stanie się sławna w świecie dzięki swoim obrazom, Ileż lat przeżyła.
nie zdając sobie sprawy z drzemiącego w niej talentu! Ja musiałem ryzykować prze-
kraczając po raz pierwszy nic rzekę. ale Ocean Atlantycki. gdy zacząłem pisać ten
kurs. Nauczanie dawało mi satysfakcję. ale dwadzieścia lat temu nigdy nie myśla-
łem, że będę pisał książki.

Może masz jakieś specjalne zainteresowania? Bądżśmiały! Być może Bóg dal ci
talent do lego.

12 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy opis osoby, która odkrywa swoje
talenty postępując w sposób podany w lekcji.
a) Jakub nie sądzi, że majakiś talent, który mógłby wykorzystać dla Pana. Gdy mod-

lił się w tej sprawie. uświadomił sobie. że jest budowniczym, Postanowił więc do-
konać kilku napraw w kościele.

b) Maria lubi muzykę i zastanawia się, czy ma zdolności w lej dziedzinie. Jeden
z przywódców kościoła prosi ją. aby pomogła w śpiewie w szkółce niedzielnej.
Maria nie zgadza się, ponieważ obawia się. że nie nadaje się do tego.
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c) Mikołaj zauważył, że jego kościół nie ma szkól ki niedzielnej dla chłopców
wwieku od 12-15 lat. Rozmawia o tym ze swoim pastorem ipostanawiają utworzyć
dla nich klasę. Wkrótce kilku chłopców znajduje się w nowej klasie.

IJ Być może maszjakieś ukryte lalenty. Czy kiedyś próbowałeś je odkryć? W swo-
im notesie odpowiedz na następujące pytania:
a) Czy modliłeś się, prosząc Boga. aby pomógł ci odkryć talenty lub zdolności, któ-

re ci dał?
b) Jakie są potrzeby w twoim kościele. sąsiedzi. ..'ie lub mieście? Czy są możliwości

ich zaspokojenia?
c) Jaka nowa działalność zainteresowała cię i co mógłbyś wykonać dla Pana podej-

mując nawet ryzyko?

Rozwijanie wolności

Cc16. Zapoznać się, jak moja rozwijać zdolności.

Rozwój jest konieczny

Każdy ma wrodzone zdolności do czegoś. lecz jeśli tych zdolności nie inwestuje
(jeśli nie rozwija ich). może je utracić (Mt25:28). Nieużyteczny sluga miał pewną
zdolność iz tego powodujego pan powierzył mu talent Ty również masz określone
zdolności, które powierzył ci Bóg ioczekuje. że będziesz je rozwijał.

Rozwójjest możliwy

Możesz rozwijać swój talent na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz uważnie ob-
serwować i słuchać tych, którzy potrafią robić to, czego chcesz się nauczyć, a nas-
tępnie naśladować ich i ćwiczyć. Nikt nie narodził się wiedząc już wszystko: lecz
urodziliśmy się ze zdolnością uczenia się. Najpierw szkoliliśmy się w chodzeniu
i mówieniu i nauczyliśmy się tego. Tak więc.jeśli masz zdolność do czegoś. będziesz
mógł rozwinąć ją w prosty sposób. Czy chcesz wyćwiczyć się \v nauczaniu? Słuchaj
dobrego nauczyciela i naśladuj go. Czy chcesz nauczyć się grać na jakimś in-
strumencie? Możesz to uczynić nie znając nut! Jeśli masz dobry słuch, wystarczy
jeśli będziesz uważnie obserwował.jak gra dobry muzyk. posluchaszjego wskazówek.
a potem będziesz dużo ćwiczył. Nie zniechęcaj się.jeśli na początku nie będziesz
grał czysto; ćwicz dalej, w swoim czasie staniesz się doskonaly.

Po drugie, aby rozwijać swoje talenty, możesz zapisać się na kurs. na którym
zdobędziesz wiedzę i udoskonalisz swoje umiejętności. Może się zdarzyć. że zech-
cesz rozpocząć kurs nie mając żadnej praktyki w danej dziedzinie. Tutaj należy za-
znaczyć, że jeśli będziesz uczyć się czegoś, czego nie zamierzasz praktycznie
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wykorzystać. będzie to miało niewielkie znaczenie w rozwijaniu twoich talentów.
Nauczysz się kucia. gdy zaczniesz kuć. choć na początku możesz uderzyć się w palec!

l-ł Jeśli miałbyś wyjaśnić przyjacielowi, dlaczego ważne jest. aby rozwijał swoje
zdolności. który fragment Biblii wybrałbyś?
a)2M31:1-11.
b) Mt25:28.
c) IPt4:10.

Poświęcanie Panu swoich zdolności

Niektórzy używają w złych celach talenty. które dał im Bóg, Inni używajaje dla
wlasnej korzyści. Szczęśliwi ci. którzy poświęcająje Panu, aby Mu służyły! Może
Bóg dał ci piękny głos? UŻ)j go ku Jego chwale. Jesteś stolarzem lub kamieniarzem?
Twój talent poświęcony Bogu może być błogosławieństwem przy budowie kości ola
lub jego remoncie.

15 Które z posiadanych przez ciebie zdolności. chciałbyś poświęcić Bogu?

Pewien młody chrześcijanin zauważył. że jest wiele ogłoszeń w autobusach.
lecz nie ma ani jednego mówiącego o Chrystusie lub Kościele. Postanowił wyko-
rzystać dla Boga talent. który posiadał. Umieszczał więc w autobusach plakaty
głoszące Ewangelię. Po pewnym czasie całkowicie poświęcił się tej pracy. Dzisiaj
kieruje dużą firmą. która wysyła tysiące plakatów o treści religijnej do różnych częś-
ci świata,

Przykład Dorkas zainspirował tysiące kobiet chrześcijańskich. które poświęciły
swoje talenty pracy dla Pana, Igły i nici w ich rękach służyły Królestwu Bożemu
i wyświadczały dobro innym. Bóg chce. abyśmy w taki sposób wykorzystywali
talenty. które nam dal (I Pt 4: IO).

Bóg może dać szczególną zdolność tylko tym. którzy poświęcają Mu Jego
talenty. Może im dać nadprzyrodzoną mądrość i umiejętność służby dla Niego.
Zwróć uwagę. jak w 2M 31: l-II i 35:30-36 Bóg napełnił Duchem Świętym dwóch
rzemieślników izraelskich. Jeśli będziesz prosić Pana, możesz być błogosławiony
w ten sam sposób.

16 Samuel chcc poświęcić Bogu swoje zdolności do mechaniki. Oznacza to. że

pownuen on
a) zapisać się na kurs dla mechaników.
b) ćwiczyć naprawiając różne rzeczy.
c) wykorzystywać swoje zdolności w sposób. który oddaje cześć Bogu.
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Pytania kontrolne

I Jeśli Jerzy wie, że Bógjest wlaścicielemjego czasu, będzie
a) wykorzystywał dobrze swój czas, rozumiejąc, że musi zdać sprawozdanie Bogu.
b) koncentrować się na oszczędzaniu czasu w ostatnich latach. aby oddać je Bogu.
c) nie będzie zainteresowany wykorzystaniem swojego czasu, ponieważ należy on

do Boga.

2 Nasz czas nie jest taki. jak inne wartości, ponieważ
a) mamy jego nieograniczony zapas.
b) nie jest to coś, z czego możemy się rozliczyć.
c) Bóg bardziej interesuje się tym, co my z nim zrobimy.
d) nie możemy kupić ani sprzedać naszego czasu.

3 Dopasuj każdą czynność (po lewej) do obowiązku" który się z nią wiąże (po
prawej). Napisz numer obowiązku przed czynnością.
.... a Rozmowa z twoją córką.
.... b Uczęszczanie na nabożeństwa.
.... c Zabieranie dzieci na wycieczkę.
"O o o d Czytanie Biblii i modlitwa .
.. .. e Omówienie problemu z twoją żoną lub mężem .
.... f Spędzanie czasu wypoczywając.
o o o o g Sporządzanie planów na przyszłość .
••• o h Wizyta u przyjaciela. który jest chory.

I) Czas dla Boga
2) Czas dla innych
3) Czas dla siebie

4 Poniżej znajduje się lista problemów (po lewej). Mogą być one rozwiązane po-
przez organizację czasu najeden z podanych sposobów (po prawej). Przed każdym
problemem napisz numer sposobu, który może go rozwiązać.
o o o o a Przyjaciel Anny odwiedzają w tym cza-

sie, gdy ona wychodzi do kościoła .
.... b Jan zauważy! niespodzianie, że obiecał

głosić kazanie w tym samym czasie
w dwóch kościołach.
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.... c Maria musi wrócić do miasta. aby kupić
kilka znaczków, o których zapomniała.

.... d Tomasz musi stać w długiej kolejce ra-
zem z innymi. którzy czekali aż do ostat-
niego dnia, aby zapłacić rachunek .

••. . c Wilhelm zapomina, że ma śpiewać picśni
w czasie nabożeństwa.

I) Prowadzić notatnik
2) Mieć rozkład dnia
3) Sporządzić listę spraw do

załatwienia.

5 Przypowieść w Ewangelii Mateusza 25: 14-30 mówi nam. że słudzy musieli zdać
sprawozdanie przed właścicielem ze swoich inwestycji. Oznacza to. że
a) własnością Boga są talenty danej osoby i musi ona zdać sprawę przed Bogiem.

jak je wykorzystała.
b) przypowieść dotyczy tych. którzy są sługami. a nie osobami. które posiadają

własne przedsiębiorstwa.
c) właściciel reprezentuje rodziców. osoby lub przywódców kościoła.

6 Janina chciałaby wykorzystać swoje zdolności do nauczania. Oznacza to. że po-
winna

a) modlić się. prosząc Boga. aby wskazal.jaki jcst jcj talent.
b) troskliwie strzec swojego talentu, wiedząc że to wszystko, co posiada.
c) podnosić poziom w zakresie poznania metod nauczania i wykorzystać je

w praktyce.

Zanim przejdziesz do lekcji 7. upewnij się. czy wypełnileś opi-
nię uczestnika kursu dotyczącą części 2 i odeślij formularz
l odpowiedziami na adres Instytutu K'I.

• • •



114 Odpowiedzialnosć chrzescijanina

Odpowiedzi na pytania z lekcji

9 Twoja odpowiedź.

b) Ponieważ Bóg dal czas człowiekowi, więc będzie on musiał rozliczyć się z te-
go, jak go wykorzystał.

10 Zdania a) i b) są właściwe, pozostałe trzy nie.

2 c) dobro, którym Bóg pozwala nam zarządzać.

II c) Boga, każdąosobę i zdolności. Jak podkreślooe zostało w Ickcji, trzy elementy
to właściciel, zarządcy i talenty. Przedstawiają one Boga, każdą osobę
i zdolności. Nie myl tych trzech elementów z tym, co one przedstawiają.

3 Twoja odpowiedź. Być może wspomniałeś o potrzebie wygospodarowania co-
dziennie pewnego czasu na modlitwę i studiowanie Słowa Bożego.

12 a) Jakub i c) Mikołaj. Która propozycja podana w lekcji będzie według ciebie
pomocna Marii?

4 Twoja odpowiedź. Czy nie opuściłeś jakiejś ważnej osoby lub czynności?

t 3 Mam nadzieję, że uważnie zastanowiłeś się nad odpowiedziami na te pytania!
Twoje odpowiedzi mogą pomóc ci w odkryciu zdolności, z których posiadania
nie zdawałeś sobie sprawy. Być może, widzisz pewne potrzeby wokół siebie.
w których zaspokojeniu mógłbyś pomóc.

5 Twoja odpowiedź. Czy wpisałeś te czynności. które postanowiłeś wykonywać?
Czy sąjeszczejakieś obowiązki, które powinieneś uwzględnić? Jeśli tak, znajdź
dla nich czas i wypisz je.

14 b) Mt 25:28. Możemy nauczyć się z tego wersetu, że można utracić zdolność,
której się nie rozwija, ani nie inwestuje. 2M 31: I-II bardziej dotyczy Boga,
który dał ludziom szczególną umiejętność, a IPt 4: 10 dotyczy zdolności,
które mają być wykorzystane.

6 Twoja odpowiedź. Czy pamiętałeś o wygospodarowaniu czasu dla Pana? Dla
swojej rodziny i innych? Dla siebie?
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15 Twoja odpowiedź.

7 Twoja odpowiedź. Czy odkryłeś pewne sposoby. dzięki którym można uniknąć
niepotrzebnych spraw? Czy jest jeszcze coś, na tyle ważnego, by zająć się
tym od zaraz?

16 c) wykorzystywać swoją zdolność w sposób. który oddaje cześć Bogu. Odpo-
wiedź a) i b) bardziej dotyczą rozwijania darów niż poświęcania ich Bogu.

8 c) prowadzeniu notatnika do planowania zajęć. Jakub powinien napisać. kiedy
zamierza zabrać syna na wycieczkę. zaglądając do swojego notatnika zoba-
czyłby. że musi ustalić inny termin studiowania Biblii z przyjacielem,
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Pieniądze
i dobra materialne

To, czego dowiedziałeś się do tej pory, dało ci niezbędne wyobrażenie o tym,
jak dysponować intelektem, wolą, uczuciami. ciałem, czasem i zdolnościami. Jak
wiesz nie tylko te dobra powierzył nam Bóg. Jest jeszcze inny rodzaj dóbr, są nimi
pieniądze i nieruchomości. Lekcja ta dotyczy tych właśnie dóbr.

Ważne jest, aby; wiedział, jak dysponować pieniędzmi i dobytkiem, które
powierzył nam Bóg. Mając to na uwadze, lekcja ta przedstawi ci zasady, którymi
powinieneś się kierować w tym względzie. stosunek, który powinieneś mieć
i sposoby, które pomogą ci właściwie postępować w tym zakresie.

Plan lekcji

Określenie zasad
Prawa Boga
Nauczanie Jezusa
Wypowiedzi sług Bożych

Posiadanie odpowiedniego stosunku do dóbr
Dwa rodzaje zła. którego należy unikać
Dwie postawy. które należy pielęgnować

Zarządzanie tym, co Bóg nam daje
Zarabian ie picn iędzy
Sporządzanie hudżetu
Stawianie Boga na pierwszym miejscu
Mądre wydawanie pieniędzy
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Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś:

• Wyjaśnić. co mówi Biblia na lemat człowieka i bogactw .

• Zastosować w swoim życiu zasady, którymi powinien kierować się szafarz
dóbr Bożych.jeśli chodzi o zarabianie izarządzanie swoimi pieniędzmi.

Czynności lekcyjne
I. Jest to praktyczna lekcja! Zawiera wiele wskazówek, mogących pomóc ci w zarzą-

dzaniu twoimi pieniędzmi i dobytkiem. Upewnij się. że odpowiedziałeś na wszystkie
pytania.

2. Parniętaj. aby odnaleźć definicję każdego kluczowego słowa w słowniku na końcu
książki. Znajdź również iprzeczytaj każdy werset z Biblii, który jest wymieniony
w lekcji.

3. Gdy przeczytasz lekcję, przejrzyj ją ponownie, następnie odpowiedz na pytania
kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.

Słowa kluczowe
budżet
dochód
dziesięcina
gromadzenie
inflacja

prawo własności
procent
systematycznie
troska
tyrański

wydatki
wyzysk
zysk
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Temat lekcji

OKREśLENIE ZASAD

Celi. Zapoznać się: nauką Pisma Świętego lIa temat pieniędzy i dóbr materialnych.

W lekcji I i 2 rozważaliśmy idee Bogajako właściciela i człowiekajako szafarza.
W odniesieniu do pieniędzy i dóbr materialnych, idee te są najbardziej istotne. po-
nieważ mamy zwyczaj myśleć o szafarzu jako o osobie, która zarządza pieniędzmi
i dobytkiem.

Prawa 80ga

Pieniądze i dobra materialne stanowią bogactwa tego świata. O pieniądzach.
którymi od starożytności jest m.in. złoto i srebro. Bóg mówi: "A/oje jest srebro
I moje jest :10[0" (Ag 2:S). O dobrach materialnych. z których najważniejsza jest
ziemia. Bóg wypowiada się: " ... ziemia należy do Pana" (2M 9:29). WaJ1C pod-
kreśleniajest to, ze w 3M 25:23 Bóg daje Izraelitom prawo do korzystania z ziemi.
lecz zachowuje dla siebie prawo własności. Bógjest właścicielem zarówno ziemijak
i ludzkości!

I Jaki. w świetle praw Boga. powinien być nasz stosunek do naszych dóbr ma-
terialnych"

Nauczanie Jezusa

Jezus wiele nauczał na temat człowieka i bogactw. Zasadnicze nauki to:

l. Nie gromadźcie wyłącznic dla siebie bogactw na ziemi (Mt 6: 19-21), tylko
głupiec tak czyni (Lk 12: 16-21: Mk S:36).

2. Nie możemy służyć Bogu i mamonie (Mr 6:24)
3. Powinniśmy inwestować bogactwo w pomoc dla ubogich. Czyniąc to gro-

madzimy sobie bogactwa w niebie (MI 6:20: 19:21: Lk 12:33: 16:9).
4. Trudno jest bogatym ludziom wejść do Królestwa Bożego (Lk ,S: IS-25).

Wszystkie te nauki odkrywają następującą prawdę: Człowiek powinien korzys-
tać ze swoich bogactw w sposób ustalony przez Boga. Jest to bardzo rozsądne
i wypływa z faktu, że Bóg. a nic człowiek, jest ich prawdziwym właścicielem. Oprócz
lego, Jezus w przypowieści o talentach (Mt 25: 14-30), o nieuczciwym zarządcy (Lk
16: l-S) i o dziesięciu minach (Lk 19: 11-26) jasno przedstawił. ze człowiekjest tylko
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zarządcą dóbr. v..'e wszystkich trzech przypadkach słudzy zarządzali bogactwami
właściciela.

wypowiedzi slug Bożych

\V czasach Starego Testamentu król Dawid był jednym z ludzi. którzy najlepiej
rozumieli, co oznacza zarządzanie dobrami. Powiedział on. że Bógjest prawdzi-
wym właścicielem majętności (1Kn 29: 12-16). Gdy Dawid i Izrael zgromadzili
bogactwa na budowę świątyni, powiedział. że oddali Bogu to. co należało do Niego
(IKn29:16-17)

Pierwsi uczniowie nie uważali się za właścicieli tego, co posiadali (Oz 4:32).
Opierając się na naukach Jezusa. wykorzystywali swoje dobra. aby pomagać
biednym (Dz2:45; 4:34).

Apostoł Paweł również twierdził, że my nic jesteśmy właścicielami rzeczy. tylko
ich użytkownikami. "Albowiem niczego nu swiat nie przvnieslismy. dlatego tez
niczego wyniesć nie możemy" (I Trn 6:7).

2 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy opis osoby. która przestrzega nau-
czania Biblii o pieniądzach i dobrach materialnych.

a) Ralf ciężko pracowal. aby zarobić pieniądze. W związku z tym uważa, iż należą
one do niego iwydaje je. takjak chce.

b) Janina daje swoje pieniądze, aby pomóc biednej rodzinie w zakupie ubrań dla
dzieci.

c) Tymoteusz składa swoje pieniądze w bezpiecznym miejscu i dodaje nowe osz-
czędności. aby mieć ich więcej.

d) Józef jest posłuszny Bogu i zostaje pastorem, chociaż wie. że jako pastor nie za-
robi dużo pieniędzy.
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POSIADANIE ODPOWIEDNIEGO STOSUNKU DO DÓBR

Ce12. Zapoznać się z biblijnymi przykładami stosunku do pieniędzy i dobr
materialnych oraz odróżnić prawidłowe od nieprawidłowych postaw

Dwa rodzaje zła, którego należy unikać

Chciwość

Grzech chciwości jest to nienasycona żądza posiadania coraz większej liczby
dóbr. Z pewnym multimilionerem przeprowadzala wywiad grupa dziennikarzy. Je-
den z nich powiedział: "Przypuszczamy, że spełnił pan wszystkie swoje marzenia.
Czy jest jednak coś, co jeszcze chciałby pan zrealizować w tyciu?" Multimilioner
odpowiedzial na to: "Mlody człowieku. to, czego naprawdę chcę, to dostać jeszcze
trochę tego, co już mam." Jakim tyranem stają się bogactwa: Jezus nie mówił tak
sobie. gdy stwierdził: ..Baczcie. a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. dlatego
że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie" (Lk 12:15).

Apostoł Paweł. mówiąc o chciwości. stwierdził, że jest ona bałwochwalstwem
(KI3:5) i umieścił ją na równi z najbardziej odrażającymi grzechami (Ef5:3-5). W in-
nym miejscu rzekł: "A ci. którzy chcą być bogaci. wpadają w pokuszenie i w sidła.
j w liczne bezsensowne j szkodliwe pożądliwości" (l Tm 6:9). Oznacza to. że chci-
wość nie jest grzechem. który jest cechą tylko ludzi bogatych. Ktoś powiedział, te
jest to grzech, do którego nikt się nie chce przyznać. Pawel oświadczył. że miłość do
pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zla (I Tm 6: IO). Upewnijmy się, te kochamy
właściciela. który powierzył nam swoje dobra. a nie dobra. które nam powierzył!

J Dlaczego Jezus ostrzegł nas. abyśmy wystrzegali się chciwości?

Strach

Szkodliwe uczucie strachu może iść w parze z chciwością, Czasami wydaje się.
że wywołują się nawzajem. Jezus miał dużo do powiedzenia na lemat nadmiernej
troski o dobra materialne. W Ewangelii Mt 6:25-34 podaje trzy powody. dla których
nie powinniśmy martwić się o nie:

I. Bóg dał nam życie i cialo. Jest to cenniejsze niżjedzenie. które syci i ubranie.
które okrywa. Jeśli Bóg dal nam te dobra. da nam wszystko. co jest nam nie-
zbędne. Nie pozwoli umrzeć nam z głodu lub chodzić nago! Nic pozwolił.
aby stało się to z ptakami i z kwiatami, tym bardziej nie stanic się to z nami.
którzy jesteśmy zarządcami ustanowionymi przez Niego!

2. Bóg wie. że potrzebne jest nam jedzenie oraz ubranie i gotów jest dać nam te
dobra.
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3. Każdy dzień niesie swoje troski. Dlatego nie warto dodawać do dzisiejszych
zmartwień trosk o przyszłość.

Apostoł Paweł mówi także. że nie powinniśmy martwić się o nic. lecz powierzyć
w modlitwie nasze troski Panu (Flp 4:6). Był pewien. że Bóg zaspokoi wszystkie po-
trzeby (FIl' 4: 19).

Apostol Piotr daje nam prostą radę: "W\':elką troskę złoicie na Niego, gdyż
On ma o was staranie" ( l Pt 5:7). Troszczmy się raczej o to, by podobać się temu,
kto daje nam wszystko, niż o same rzeczy.

Około dziewiętnaście lat temu zdarzyło mi się pomyśleć, że po raz pierwszy
w życiu ja i moja rodzina nie zjemy obiadu. W domu nie mieliśmy nic do jedzenia.
Postanowiliśmy z żoną cierpieć głód, skoro tego chciał Pan (Flp 4: 12). Nie rozumia-
lemjednak. dlaczego nasza mała córeczka ma również tego doświadczać, Nie dosz-
lo jednak do tego! Bóg tak pokierował sprawami dziesięć dni wcześniej, że owego
dnia otrzymaliśmy tyle, iż pozwoliło nam to na przeżycie ponad miesiąca! Prawdą
jest, ze Bóg zaspokaja potrzeby dzieci i troszczy się o nie. Jeśli przezywasz poważne
kłopoty finansowe, Bóg może zrobić dla ciebie to samo, co uczynił dla mnie.

4 Czy sąjakieś rzeczy, o które się martwisz? Wpiszje w notatniku i módl się, aby Pan
pomógł ci zaufać, że On zajmie się rozwiązaniem twoich problemów. Modląc się
powiedz, ze powierzasz Mu swoje problemy. a więc nie musisz sięjuż nimi martwić.
Dlaczego powinniśmy powierzać nasze zmartv...'ienia Bogu?

Dwie postawy, które należy pielęgnować

Zadowolenie

W przeciwieństwie do chciwości, zadowolenie to czucie satysfakcj i z tego. co
się ma. bez względu na to. czy jest lego mało, czy dużo (Hbr 13:5). Zadowolenie nie
znaczy, że pragnie się posiadać bogactwa.Iecz nie pozwala także na pogodzenie się
z ubóstwem (Prz 30:8-9).

Wedlug Ewangelii Mt 25: I5 Róg rozdziela dobra stosownie do zdolności
szafarzy. Nicktórym daje więcej. innym mniej. Jeśli zarządca jest uczciwy i dobrze
zarządza tym niewielkim dobytkiem, który posiada, Pan powierzy mu więcej
(Mt 25:21). Dlatego powinniśmy być zadowoleni z tego, co Bóg nam dal
(I Tm 6:6-8) i ufać, że we właściwym czasie da nam więcej.

Zarządca dóbr Bożych powinien znać swoje potrzeby i swoje pragnienia. Bóg
obiecał dać nam wszystko; czego potrzebujemy (Flp 4: 19). lecz nic oznacza to, że
jest gotowy dać wszystko, czego pragniemy (Jk 4:3). W związku Z tym. że troszczy
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się o nas, wie co jest dla nas najlepsze. Jeśli człowiek wierzący ma \','5Zys11\0. czego
potrzebuje. to ma powód, aby być zadowolonym.

Szczodrość

Szczodrość oznacza hojne dawanie. Jest lo jedna z cech Boga (I Tm 6: 17). który
dal nam nawet swojego Syna (Jn 3:16), Szczodrość, tak jak zadowolenie, jest
przeciwieństwem chciwości. Osoba chciwa zagarnia wszystko dla siebie. a hojna
szczodrze oddaje swoje mienie dla innych (Dz 2:45; 4:34-37).

\V lekcji 2 mówiliśmy, ze dawanie jest inwestowaniem dóbr. które należą do
Boga; znaczy to. że dawanie jest istotną częścią w dysponowaniu dobrami. W tym
sensie można powiedzieć. że chciwa osoba zabiera dobra. które należą do Boga
wykorzystując je tak. jak chce. a osoba szczodra zarządza nimi \..ykorzystując je
w sposób, w jaki chce Bóg.

nóg chce oczywiście, aby wszyscy jego zarządcy byli ludżmi szczodrymi.
Szczodrość każdego z nich powinna znaleźć odbicie wjego stosunku do Boga (2M
35:5). Nikt nie powinien przychodzić do Boga z próżnymi rękami (5M 16:16-17).

s W swoim notatniku wymień kilka sposobów.jakimi możesz okazać swoją szczo-
drość wobec Boga.

Znakomitym przykładem szczodrości jest Maria Magdalena (Jn 12:3). Złożyła
ona Jezusowi kosztowną ofiarę. Nie było jednak ważne to. że jej ofiara była sama
w sobie kosztowna, lecz to. że była cenna ze względu na wyrażoną przez nią miłość
do Pana. Jezus powiedział. że gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia. tam będzie
wspominany uczynek Marii.

---
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Ważną kwestią do rozważenia jest: c.:)' osoba uboga mo:e hyc szczodra?
Zgodnie z tym. czego naucza Biblia. w Starym Testamencie Bóg ustanowił zasadę.
że jeśli ktoś nie mógł złożyć w ofierze owcy. jagnięcia lub koźlęcia. musiał wziąć
dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki. Nawet Józefi Maria. którzy byli ubodzy.
musieli to uczynić (U 2:24 J.

Przykład wdowy. która zlożyla w ofierze dwa grosze (Lk 21 :2-4) potwierdza fakt.
że ubodzy ludzie mogą być szczodrzy. Wdowa była bardzo biedna. lecz oddała
wszystko, co miała. Podobnie ludzie wierzący z Macedonii. mimo że byli bardzo
biedni. byli niezwykle szczodrzy i dawali więcej, niż mogli (2Kor 8: 1-3),

6 Wyobraźmy sobie. że kilku twoich przyjaciół wypowiada poniższe zdania. Mając
na uwadze to. czego dowiedziałeś się w tej lekcji, ustal, z którymi zdaniami
ZGADZASZ SIĘ i zakreśl kółkiem literę. która poprzedza każde z nich.

a) "Biedni ludzie nie mogą być szczodrzy."
b) "Biblia mówi. że pieniądze są korzeniem wszelkiego zla.'
c) "Jezus mówił ludziom, aby nie troszczyli się o potrzeby materialne."

d) "Różnica między ludźmi, którzy są chciwi. a ludźmi, którzy są szczodrzy. polega
na ilości dóbr. które posiadają".

e) "Człowiek biedny może być szczodry."

7 W pytaniu 6 zgodziłeś się z kilkoma podanymi zdaniami, a z kilkoma nie. Przeczytaj
jeszcze raz wszystkie zdania, W poniższej tabelce obok takiej samej litery wpisz. czy
zgadzasz się z tym zdaniem. czy nie, W następnej rubryce podaj przynajmniej jeden
odsylacz do Biblii. który potwierdza twoją odpowiedź. Pierwsza rubryka zostala
wypełniona jako przykład

Zdanie Zgadzam się lub Wersety z Biblii potwierdzające wybór
nie zgadzam się

a) 1/;, ':9'////:(N/I ')/r' / .7//1/'//'//';":- 6:-.j1

bJ

c)

d)

ej
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ZARZĄDZANIE TYM, CO BÓG NAM llA.lE

Zarabianie pieniędzy

Ce13. Zapoznać się : biblijnymi zusodami uczciwego zarabianiu pieniędzy.

Tytuł tego podrozdziału wydaje się dziwny. Zarabianie pieniędzy nic oznacza
jednak gromadzenia bogactw. W przypowieści o trzech slugach czytamy, że właściciel
nagrodził sługi. którzy osiągnęli zyski i ukarał tego. który tego nic uczynił. Oznacza
to. że Bóg chce. abyśmy zarabiali pieniądze, ponieważ są one środkami. którymi
zarządzamy,

Możesz powiedzieć: Czypieniqd:e me są zlem? Oczywiście. że nie. Niektórzy
mówią o "brudnych pieniądzach" lub "wstrętnym metalu". lecz to. co jest złe, to
miłość do pieniędzy a rzeczą brudną lub wstrętną jest używanie ich w złym celu.
Pieniądze same w sobie mogą być błogosławieństwem. Mogą służyć do rozwijania
pracy Bożej na świecie, pomocy biednym i zaspokojeniu osobistych potrzeb. Jeśli
zarządca czerpie zyski mając na względzie te cele, Bóg będzie mu sprzyjał. Abraham.
Izaak i Job byli świętymi ludżmi i Bóg im blogosławił (IM 12:5: 26: 12- I3: Jb I: I -3:
42: 12). Jednak szafarz dóbr Bożych zachowuje pewne określone zasady przy
zdobywaniu pieniędzy.

I. Chrześcijanin powinien pracować. aby zarabiać pieniqd:e. Jest to uczciwy
sposób życia (Ef 4:28: 2Tm 2:6). Apostoł Paweł nauczał, aby ludzie wierzący
..w cichości pracowali i własny chleb jedli" (2Ts 3: 12) oraz przestrzegał: .. kto nie
chce pracować. niechaj też nie je" (2Ts 3: IO). Związek między pracą a zarobkami
został ustanowiony przez Pana. Powiedział On. że robotnik godzien jest zaplaty
swojej (Lk 10:7). Jakież ubóstwo musi cierpieć człowiek ijakaż to hańba dla Boga.
gdy zamiast pracować, człowiek oddaje się lenistwu (Prz 13:4: 20:4: 24:30-34)'

8 W swoim notatniku wymień kilka sposobów. dzięki którym pieniądze mogą być
błogoslawieństwern.

Chrześcijanin powinien poważnie rozważyć. czy uczciwie zarabia pieniądze.
jeśli a) pracuje dla kogoś. kto nakłania go do wyrządzania zła bliźniemu, gdy go
okłamuje. oszukuje lub stosuje podstęp: b) pracuje w przedsiębiorstwie. w którym
produkowane są produkty mogące zniszczyć bliźniego lub wyrządzić mu szkodę.
np. napoje alkoholowe, papierosy i broń.

2. Chrzcscijanin powinien zarabiać pieniud:e pracując uczciwe, Apostol
Paweł naucza, że chrześcijanin.jako zarządca dóbr Bożych, nic powinien być chci-
wy na grosz (I'Y m 3:3: Tt I :7). Człowiek wierzący nie powinien zatem zdobywać
pieniędzy poprzez:
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a. Kradzież. Myśl, że okradanie bogatych jest aktem sprawiedliwości, jest
w niektórych miejscach popularna, lecz Biblia nie rozróżnia sprawiedliwych
i niesprawiedliwych rodzajów kradzieży (2M 20: 15: Ef 4:28).

b. Nieuczciwy interes . .Jnteres jest interesem" - to dewiza tych, którzy sądzą,
że przy robieniu interesów wolno wszystko. Nie widzą oni związku między
interesem a moralnością. Wyzysk bliźniego. spekulacje, oszustwa. szalbiers-
two uważane są za część nonnalnych interesów.

c. Hazard. Niektóre organizacje zajmujące się propagowaniem różnych gier ot-
warcie nakłaniają do chciwości głosząc, że ich gry hazardowe są naj krótszą
drogą do zdobycia bogactwa. Prawdajest taka, że kilkoro ludzi staje się bo-
gaczami kosztem zubożenia wielu innych ludzi. Hazard doprowadza do ze-
psucia tych, którzy się nim pasjonują. Oparty jest on na nieuczciwej zasadzie
otrzymywania dużych zysków z małych wkładów.

9 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy przyklad osoby, która przestrzega
zasad dotyczących zarabiania pieniędzy, podanych w Biblii.
a) Jakub mało zarabia. Postanawia wykorzystać część pieniędzy, aby uprawiać ha-

zard, aby uzyskać więcej pieniędzy dla Pana.

b) Malgorzata pracuje w magazynie. Magazynier powiedzialjej, aby zapakowała po
1,90 kg fasoli do kilku opakowań opisanychjako 2 kg. Jeśli tego nie uczyni, straci
pracę. Małgorzata decyduje więc, że odejdzie i poszuka innej pracy.

c) Sąsiad Jerzego prosi go, aby poszedł z nim w nocy i zerwał trochę owoców
z drzew należących do bogatej rodziny. Rodzina Jerzego bardzo lubi owoce, ale
Jerzy uważa, że pomysł jest zły i nie przyłącza się do sąsiada.

Sporządzanie budżetu

Cel 4. Opracować budżet wzorując się na przykładzie podanym H' lekcji.

Dla wielu ludzi problemem jest to.jak powinni wydawać pieniądze, które zara-
biają, Najczęściej wydają więcej. niż zarabiają. Wpadajązatem w długi i są zrozpacze-
ni, że nie mogą nadążyć ze zwrotem długów.

Budżet to wykaz dochodów oraz wydatków za określony czas. Budżet pomaga
rozeznać się w sytuacji finansowej i wskazuje, czy nie planujemy więcej wydatków,
niż posiadamy pieniędzy.

W cclu sporządzenie budżetu musisz zapisać swój miesięczny lub tygodniowy
dochód. Po podsumowaniu dochodu, zapisz różne swoje wydatki i dodaj je. Suma
twoich wydatków nie powinna być większa niż H)'Soko.~ć dochodów
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Oto prosty model budżetu. który przedstawiam dla ilustracji. Mimo że podane
sumy mogą nie być podobne do twoich sum, pomogą ci one w zrozumieniu. jak
należy sporządzać budżet.

WPŁYWY WYDATKI

Pensja
Inne dochody

275 Dziesięcina i ofiary
15 Czynsz

Woda i światło
Żywność
Ubranie
Wydatki szkolne
Komunikacja
Oszczędności

32
100

9
93
14
10
17
15

Ogółem 290 Ogółem 290

Z powodu inflacji często będziesz musiał dostosować swój budżet do nowej
sytuacji. Jeśli jednak zamiast aktualnych sum będziesz notował swoje wydatki
w postaci procentu od swojego dochodu. nie będziesz musiał robić tak często po-
prawek.

\0 W notatniku podaj swój budżet wzorując się na przykładzie podanym w lekcji.

Stawianie Boga na pierwszym miejscu

Cel 5. Zapoznać się : sumą, która stanowi dziesiątą część podanego dochodu.

Zauważyłeś, że dziesięcina iofiary stanowią pierwszą pozycję na liście wydat-
ków w modelowym budżecie. Tak być powinno. Bóg powinien mieć pierwszeństwo.
Wszystko co mamy. dostaliśmy od Boga. Zalecił nam On. abyśmy wydzielali część
naszych zarobków na dałszą pracę dla Boga. Część ta to dziesięcina i ofiary.
Dziesięcinajest dziesiątą częścią, która jest poświęcona Panu, a ofiary mogą mieć
dowolną wysokość.

Pochodzenie i historia dziesięciny

Nie wiemy. jakie były początki dziesięciny, lecz wierny. ze od czasów Kaina
i Abla ludzie składali ofiary Bogu (ł M 4:3-5).

Dziesięciny po raz pierwszy są wspomniane w czasach Abrama. Oddawał on
dziesięcinę kapłanowi, królowi Melchisedekowi (I Mo 14:20). Z tego, co mówi Biblia
wynika, ze dziesięcina była ustalonym zwyczajem; nie ma wskazówki, że była ona
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ustanowiona tylko na tę okazję. Wierny. ze Chaldejczycy, naród. z którego pochodził
Abram, oddawali bogom dziesięcinę od najdawniejszych czasów.

\\' I t\1 28 widzimy, jak Jakub składa uroczystą obietnicę. że będzie składać
Bogu dziesięcinę ze wszystkiego. co otrzymuje od noga. Wiele wieków później.
dziesięcina została ustanowiona przez Pana jako prawo (3M 27:30-32).

Dziesięcina była akceptowana przez Pana Jezusa (Mt23:23). Nie karcił On fary-
zeuszy za składanie dziesięciny, lecz za to. że nic dbali o inne, istotne sprawy, w ta-
kim samym stopniu jak o dziesięcinę. Jezus wyraźnie powiedział: " Te r.:ec'::l' należy
eJ'I1iL' (ważne rzeczy dotyczące prawa), a tanuych nie zanicdby 'wać (dziesięcina) ".

Apostoł Pawel nauczal kościoty. aby oddawały dziesięcinę według pewnych
zasad (1 Kor 16: 1-2). Nakazał każdemu człowiekowi wierzącemu. aby: a) odkładał
część pieniędzy: b) oddawał je w każdą niedzielę (okresowo); c) proporcjonalnie do
tego. ile zarobił (dziesięcina jest częścią zarobków), Wydaje się. że nic może być
lepszej formy systematycznego oddawania Bogu, niż składanie przynajmniej dzie-
sięciny.

II \V jakich czasach po raz pierwszy pojawia się w Biblii wzmianka o składaniu
dziesięciny?

Obliczanie dziesiecmv

Jeśli me masz pieniędzy. lecz masz zwierzęta domowe i produkty rolne, możesz
obliczyć swoją dziesięcinę jak czynili to Izraelici w czasach Starego Testamentu, Na
przykład.jeśli ''Ii ciągu roku stado wzrośnie o 30 owiec. twoja dziesięcina wyniesie
3 owce. Jeśli pracowałbyś we własnym przedsiębiorstwie, twoja dziesięcina wyno-
siłaby 10%, twoich dochodów. Jeśli twoje zarobki mają postać zapłaty lub pensji,
np. 26 dolarów, twoja dziesięcina wynosiłaby 2.6 dolara. Może się zdarzyć. że masz
inne żródła dochodu, oprócz twojej pensji. Dobrze byłoby również z tego składać
dziesięcinę. Są one błogosławieństwem dla Pana! Ważne jest. aby pamiętać, ze jeśli
zasiejemy niewiele ziaren, będziemy mieli małe zbiory, ajcśli zasiejemy wiele ziaren,
będziemy mieć duże zbiory (2Kor 9:6).
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Btogostawicństwa. które wvnikujo ze składania dziesięciny

\V księdze Malachiasza 3: IO Bóg naucza nas. Ż~ wvle]e blogosłuwieństwo na
tych. ktorzv składają dziesięcinę, Jeśli wątpisz w to, Bóg wzywa cię ..Wystaw mnie
na próbę!" Ci. którzy składają dziesięcinę. nic stają się biedniejsi mając dziewięć
dziesiątych na zaspokojenie swoich potrzeb. Pokaż mi człowieka wierzącego. który
narzeka. że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy na życie. a ja wskazę ci tego. kto
nie składa Panu dziesięciny. Ci z nas, którzy składają dziesięcinę wiedzą z doświad-
czenia. że dziewięć dziesiątych z blogosławieństwem 1302:.)'111 to więcej. niż dziewięć
dziesiątych bez tego blogosławieństwa (Prz 3:9).

Gdy dajesz Bogu. ważna jest leż twoja postawa. W 2Kor 9:7 czytamy, że po-
winniśmy dawać "nie z 7..alem albo z przymusu. gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje".
Jeśli dając. jesteśmy nicszczęśliwi lub dajemy tylko dlatego, ponieważ sądzimy. ze
musimy. okradamy się sami z błogoslawieństwa. które przeznaczył dla nas Bóg. Jeśli
jednak dajemy chętnie, z uwielbieniem i modlitwą, otwieramy drogę dla Boga, aby
dzielił się z nami błogoslawieństwem.

12 Wyobraźmy sobie, że człowiek imieniem Tomasz ma dochód \..'wysokości 280
dolarów i zysk w wysokości 18dolarów ze sprzedaży warzyw. Zakreśl kółkiem literę
poprzedzającą sumę stanowiącą dziesięcinę.
a) 28 dolarów
b) 28, I8 dolarów
c) 29 dolarów
d) 30 dolarów.

13 Poniżej podano kilka zdali dotyczących dziesięciny i jej oddawania (po lewej)
i wersety z Biblii (po prawej). Dopasuj każdy werset z Biblii do zdania, które po-
twierdza ten werset.
.... a Błogosławieństwo jest obiecane tym. którzy

składają dziesięcinę.
.... b Apostoł Pawel nauczal kościoły. aby składały

dziesięcinę według pewnych zasad.
.... c Abram dawał dziesięcinę.

.... d Jakub obiecał Bogu. że będzie składał dziesię-
cinę .

... . e Jezus akceptowal składanie dziesięciny.

I) I M 14:20
2) I M 28:22

3) M13:łO
4) Mt 23:23
5) IKorI6:1-2

14 Przcczytaj 2Kor 9:6- I5. W swoim notatniku sporządź listę wydarzeń. które będą
miały miejsce. gdy człowiek wierzący, mając właściwą postawę, będzie dawal Bogu.
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i\lądre wydawanie pieniędzy

Cel 6. Zapoznać się : przykludonn tvch ludzi. którzy przestrzegają zasad racjo-
nalnego wydawania pieniędzy,

Placenie odręczne gotówką lam. gdzie jest lo możliwe

Produkt, który wziąłeś na kredyt i za który płacisz po pewnym czasie. jest
zawsze droższy. ponieważ ten. kto go sprzedaje. pobiera dodatkową oplatę, Jeśli
zdarzy ci się w międzyczasie jakiś pilny wydatek i nie będziesz mógł zapłacić ra-
chunków, możesz stracić towar. który wziąłeś na kredyt i zapłacić dodatkowe odsetki.

Unikanie "Iugów

Biblia uczy nas. abyśmy nikomu nie byli nic winni (Rz 13:8). Jest to wielka praw-
da. Prośba o pożyczkę wydaje się być łatwym rozwiązaniem problemów finanso-
wych, lecz czasami to lekarstwo może być gorsze niż choroba. Jeśli nie zapłacisz na
czas. dostajesz złe świadectwo, stracisz przyjaciół i być może porzucisz swoją dro-
gę chrześcijanina. Jakże wiciu ludzi wierzących trzyma się z dala od kościola. po-
nieważ wstydzą się spotkania z bratem, który pożyczył im pewną sumę pieniędzy,
a nie mogą jej zwrócić! Lepiej jest przedstawić nasze potrzeby Bogu w czasie
modlitwy. On na pewno je zaspokoi.

Jeślijednak masz do wypełnienia pewne zobowiązania. wywiąż się z nich pun-
ktualnie. Jeśli z pewnego ważnego powodu nie możesz tego uczynić. nic unikaj
spotkania z osobą. która pożyczyła ci pieniądze. Idź do niej i wyjaśnij swoją sytuację.
Nie ma wątpliwości, że poczeka ona jeszcze kilka dni. a ty wystawisz o sobie dobre
świadectwo i dasz się poznać jako osoba odpowiedzialna.

15 Jeśli jesteś komuś winien pieniądze i nie możesz zapłacić punktualnie. co po-
winieneś uczynić?

Ił 'vdawanie pieniędzy na r=ec=yniezbędne

\V pierwszej kolejności należy wydawać pieniądze na rzeczy niezbędne. Na
przykład. dlaczego mam ujesz pieniądze na rzeczy luksusowe obywając się bez rzeczy.
które są ci naprawdę potrzebne? Zdarzyło się. że pewne malżeństwo z dwójką dzieci
musiało spać w jednym łóżku, lecz kupili kolorowy telewizor!

Oszczędzanie
Porównuj ceny. zanim coś kupisz. Możesz zobaczyć coś interesującego w wit-

rynie sklepowej. a kilka kroków dalej znaleźć to samo za dużo niższą cenę. Nie myśl
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7.aWSZC. że zrobiłeś dobry interes kupując coś tańszego. Często tańsze rzeczy oka-
zują się droższymi. biorąc pod uwagę krótszy czas ich użytkowania!

Wykorzystaj jak najlepiej to. co posiadasz. Dbaj o swoje ubrania i meble. aby
jak najdłużej były w dobrym stanic. Nic marnuj elektryczności ani wody. Dlaczego
miałbyś placić wyższy rachunek?

Jeśli jesteś gospodynią domową. oszczędzaj zastanawiając się nad tym. co
możesz ugotować, aby nic zostały resztki, ajcśli będą. nie wyrzucaj ich. Możnajc
wykorzystać do następnego posiłku lub dać tym, którzy są w potrzebie. Zacnowa-
nie Jezusa w sytucji, gdy rozmnożył chleb i rybę. jest dobrym tego przykładem
(Jn 6: 12-13), ponieważ zebrano resztki. aby je zagospodarować.

16 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą przykład osoby. która przestrzega zasad
mądrego wydawania pieniędzy, podanych w tej lekcji.

a) Maria starannie pilnuje. aby nic gotować więcej. niż może zjeść jej rodzina.

b) Jakub jest winien Samuelowi pewną sumę pieniędzy. Nie może jej oddać. więc
unika chodzenia do kościoła. którego członkami są obaj.

c) Zuzanna kupuje dla swoich dzieci ubrania w pierwszym sklepie. do którego
wchodzi.

d) Jerzy chciałby kupić nowe radio. Najpierw jednak wydaje pieniądze na rzeczy
niezbędne. a następnie l oszczędności zakupi radio .

• • •
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Pytania kontrolne

l Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każde zdanie, które zgodne jest z tym, co
mówi Biblia na temat bogactwa.
a} Nie jest możliwe wejście bogaczy do Królestwa Bożego.
b) Król Dawid powiedział. że oddaje swoje dobra Bogu.
c) To. co robimy dla innych. składa się na nasze bogactwa w niebie.
d} Bogactwa ziemi należą do Boga, lecz oddal On ziemię ludziom.
c) Osoba. która gromadzi bogactwa dla siebie, postępuje bez sensu.

2 Dopasuj każde zdanie (po lewej) do cechy. do której się odnosi (po prawej)
.... a Cecha ta polega na stałym pragnieniu posiadania

nowych rzeczy.
.... b Cecha ta przypomina oddawanie czci fałszywym

bogom .
.... c W Ewangelii Mt 6:25-34 Jezus podaj c przyczyny,

dlaczego nie powinniśmy być takimi .
.... d W I P1S:7 czytamy. że powinniśmy być wolni od

I ) Chciwość
2) Strach

tego.

3 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą przykład osoby. która ma zgodny z Biblią
stosunek do siebie i swoich pieniędzy oraz dóbr.
a) Chociaż Józcfma wszystko czego potrzebuje, nie jest szczęśliwy, ponieważ jest

jeszcze kilka rzeczy, których pragnie.
b) Zuzanna zarabia bardzo mało. Wystarcza jej jednak na życie i cieszy się z tego, co

posiada.
c) Tomasz ma bardzo mało i nie sądzi. by mógł dzielić się z innymi tym, co posiada.

oj Poniżej podano kilka zdań, które nie są zgodne z podanymi \1,1 Biblii zasadami
zarabiania pieniędzy. W pustej linijce. obok każdego ze zdań, napisz odnośniki
z Biblii. których użyłbyś. aby dowieść. ze zdanie 10 jest nieprawdziwe.
a) Chrześcijanin nie powinien starać się

o zysk.
b) Nie ma znaczenia.jak zarabia się pienią-

dze, dopóki używa się ich dla Pana.
c) Człowiek może dążyć do sprawiedliwoś-

ci. okradając bogatych.
d) Jeśli człowiek wierzący nie chce praco-

wać, inni powinni zaopiekować się nim
iżywić go.
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c) Błogosławieństwo Boże nic dotyczy rze-
czy materialnych.

S Artur ijego żona muszą kupić nowy komplet mebli (kilka sztuk). Nic mająjednak
wystarczającej gotówki, aby kupić od razu caly komplet. Zgodnie z zasadami
dotyczącymi racjonalnego wydawania pieniędzy. podanymi w lekcji. powinni
a) znaleźć przyjaciela. który pożyczy im pieniądze. których potrzebują.
b) kupić caly komplet płacąc za niego w ratach.
c) kupić tyle sztuk. na ile mają gotówki.
d) wykorzystać pieniądze. które odłożyli na pilne potrzeby.

6 Wyobraź sobie. że w pytaniu 5. AI1ur i jego żona postanowili znaleźć przyjaciela,
który pożyczy im pieniądze. których potrzebują. Wybór ten będzie niezgodny z za-
sadą
a) płacenia gotówką tam. gdzie jest to możliwe.
b) unikania długów.
c) kupowania w pierwszej kolejności tego. co niezbędne.
d) oszczędzania.

Odpowiedzi na pytania nauczające

9 b) Małgorzata.
c) Jerzy.

Powinniśmy traktować je jako \..{asność Boga. a nic naszą.

10 Twoja odpowiedź. Czy twoje wydatki są większe niż twój dochód? Jeśli tak. mo-
ze są jakieś. które mogłyby być ograniczone?

2 b) Janina
d) Józef.

II W Biblii po raz pierwszy o dziesięcinie wspomina się w czasach Abrama,

3 Ponieważ szczęśliwe życic nie zależy' od rzeczy. które posiadamy.

12 d) 30 dolarów. Jeśli wskazałbyś c) 29 dolarów, wybrałbyś sumę, którajest pra-
wie dobra. (Dokładna cyfra 10% wynosiłaby 29.80 dolarów. Jednak w lekcji
podany przykład podaje sumę dziesięciny zaokrągloną do jednego: 53.00
zamiast 52.60).
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-ł Ponieważ Bóg troszczy się o nas,

13 a 3) MU: 10.
b 5) IKor 16:1-2.
c I) IM 14:20.
d 2) IM 28:22-
e 4) Mt23:23.

5 Być może wymieniłeś rzeczy, takie jak oddawanie Bogu z ochotą swoich pienię-
dzy, czasu i zdolności.

l-ł Twoja odpowiedź pOWi11l1azawierać następujące elementy
a) Będziecie mieli wszystko. czego potrzebujecie (wersety 8-}O).
b) Bóg da wam wszystkiego pod dostatkiem, abyście mogli być zawsze hojni

(werset II).
c) Inni podziękują Bogu za twoje dary (wersety 11,12).
d) Bóg będzie uwielbiony (werset 13),
e) Ublogosławieni twoim darem, będą modlić się za ciebie (werset 14).

6 c) ..Jezus mówił ludziem. aby nie troszczyli się o potrzeby materialne",
c) .,Człowiek biedny moze być szczodry".

15 Powinieneś pójść do tej osoby, która ci pożyczyła pieniądze i wyjaśnić swoją
sytuację.

7 a) Nic zgadzam się - 1 Tm 6:9 (Biedni ludzie również pragną żyć w dostatku).
b) Nie zgadzam się - lTm 6: l O. (To miłość do pieniędzy, a nie same pieniądze,

są korzeniem zla.)
c) Zgadzam się- Mt 6:25-34.
d) Nie zgadzam się - Dz2:45: 4:34-37: 2Kor 8: 1-3. (Różnica polega na stosunku

do ich dóbr i do tego.jak je wykorzystują.)
c) Zgadzam się - LUI :2-4: 2Kor 8: 1-3.

16 a) Maria.
d) Jerzy.

8 Twoja odpowiedź powinna zawierać jeden z takich sposobów: mogą zapewnie
pomoc dla pracy Bożej. ludziom biednym i zaspokoić nasze potrzeby,
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Nasze domy

Wiedza o tym.jak dysponować pieniędzmi i dobrami. nie jest jedynym ważnym
zagadnieniem związanym ze służbą dla Pana. Apostoł Paweł mówi nam. żejcdnyrn
z POdSt3'\'OW)'ch wymogów stawianych przywódcom Kościoła lub ich pomocni-
kom.jest dobre zarządzanie swoim domem. Jego argument jest bardzo prosty. Jeśli
ktoś nie potrafi zarządzać swoją rodziną.jak może dbać o Kościół Boży (I Trn 3:5)~
Oczywiście Paweł ma tu na myśli zarządzanie rodziną zgodnie z zaleceniami Boga.

Jeżclijesteś zaangażowanym w służbę Pańską. musisz wiedzieć.jak być dobrym
zarządcą swojego domu. Celem tej lekcjijest udzielenie ci pomocy w realizowaniu
tego zadania. Z lekcji tej dowiesz się.jak zarządzać swoją rodziną i prowadzić dom
zgodnie z wolą Bożą. Będziesz również mógł dzielić się tą wiedzą w swoim Kościele
lub społeczności.

Plan lekcji

Rodzina chrześcijańska
Założyciel rodziny
W zorzec rodzin)'
Obowiązki członków rodziny
Rola szafarstwa w rodzinie

Dom chrześcijanina
Miejsce dla Pana
Przystań dla gości
Świadectwo dla społeczeństwa



Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś

• Opisać obowiązki każdego członka rodziny chrześcijańskiej.

• Wymienić kilka sposobów, jak wykorzystać swoje środki dla chwaly Bożej.

• Uświadomić sobie wagę umiejętnego zarządzania swoim domem.

Czynności lekcyjne
I. Upewnij się, że uważnie przeczy ta leś lekcję iprzerobileś każdy fragment.

2. Odpowiedz na pytania. a następnie sprawdź swoje odpowiedzi z podanymi na
końcu lekcji. Po przeczytaniu lekcji przejrzyj ją ponownie, potem wypełnij pytania
kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.

3. Czytając lekcję proś Pana. aby pomógł ci zrozumieć prawdy, które poznałeś w tej
lekcji i realizować je w swoim życiu. Być może odkryjesz pewne zasady. które
możesz zastosować od zaraz.

Słowa kluczowe
arbitrałny

autorytet

dyktatorski

nieprawidłowość

oaza
przystań
symbol

zalożyciel

zjednoczenie
zobowiązan ie
źródło
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Treść lekcji

RODZINA CIłRZEŚCUAŃSKA

Zalotycicl rodziny

Cel I. Zastanowić stę : czego wynika. że Bógjes[ za/ożycie/cm i wluscicielem rodziny.

Bógjesl założycielem rodziny. Założył ją, gdy stworzyl mężczyznę i kobietę
(I M l :27) i dal im polecenie, aby rozradzali się (I M l :28). Bóg ma wobec niej prawa
własności. On ją stworzył i dlatego ona należy do Niego.

I Bógjest założycielem iwłaścicielem rodziny. ponieważ
a) wiedział. że człowiek nie spełni swego zadania.
b) stworzylją.
e) nakazał, aby była Mu posłuszna.

Wzorzec rodziny

Cel 2. Opisać wzorzec, który powinien panować H' rodzinie chrześcijańskiej,

Rodzina chrześcijańska to zespół ludzi żyjących razem zgodnie ze wzorem usta-
nowionym przez Boga. Przeczytaj IKor 11:3 i Ef5:22-6:4. a zauważysz, jakie auto-
rytety i wzajemne stosunki Bóg chce oglądać w rodzinie. Chrystusjest przedstawio-
ny jako głowa męża. a mąż jako głowa żony. Dzieci mają być podlegle swoim ro-
dzicom. Innymi słowy, każdy członek rodziny jest podległy autorytetom. które
ustanowił Bóg. Relacje te przedstawia poniższy wykres.

Dzieci
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Jest tu jednak coś więcej. Wersety biblijne pokazują, jak relacje te mają się
kształtować wewnątrz rodzin)'. Wzorcem jest związek Chrystusa z Kościołem. Na
przykładzie Chrystusa. opierając się o Jego autorytet, przewodnictwo i miłość, mają
wzorować się ci. którzy stanowią autorytet wrodzinic. Chrystus nigdy nic był
przywódcą, który sprawuje rządy dyktatorsko lub arbitralnie. Prowadził swoich
uczniów z milością. będąc dla nich przykładem.

Chrystus musi być uważany za najwyższy autorytet przez wszystkich członków
rodziny. Tylko wtedy rodzina funkcjonuje według planu Bożego. Rodzina chrześ-
cijańska nie może istnieć bez Chrystusa.jako jej głowy.

2 W swoim notatniku. własnymi słowami, opisz model, na którym powinna wzorować
się rodzina chrześcijańska. Podaj miejsca w Bibl ii, które mówią nam o tym modelu.

Obowiązki czlonków rodziny

Ce13. Przeanalizować stanowisko Pisma Świętego na temat relacji w rodzinie.

Aby rodzina funkcjonowała zgodnie z planem Bożym, każdy zjej członków po-
winien wypełniać swoje indywidualne zadania.

Para małżeńska

W planach dotyczących rodziny Bóg uwzględnil małżeństwo. Rzeki On: ..Nie-
dobrze jest człowiekowi. gdyjest sam. Uczynię mupomoc odpowiednią dla niego ..
(I M 2: 18). Bóg stworzył kobietę z żebra mężczyzny, a następnie nakazał. aby
mężczyzna i kobieta poprzez małżeństwo stali się jednym ciałem (ł M 2:24)~Jakże
wielka tajemnica kryje się w tym (Ef 5:32-33).

W celu zachowania tej jedności Bóg ustalił określone zasady, których powinni
przestrzegać oboje małżonkowie. Są one następujące:

I. Nie strońcie od siebie. To głosi apostoł Paweł w IKor 7:3-5 mając na myśli
stosunki małżeńskie. Czy nie dziwi cię to? Biblia dużo mówi na temat złego wy-
korzystywania kontaktów seksualnych, lecz to chyba jedyny fragment, który nau-
cza o ich właściwym wykorzystaniu. Oczywiście kontakty seksualne są ograniczo-
ne do sfery małżeństwa. W małżeństwie ma nastąpić fizyczne zjednoczenie pary
(I M 2:24). Jest to naturalne. że Biblia daje nam wzorzec trwania w związku małżeń-
skim. Zgodnie z tym. partnerzy powinni nawzajem zaspokajać swe potrzeby
seksualne, ponieważ nie są już oni właścicielami swoich ciał, nie należą do samych
siebie. Jeśli przestrzega się tę zasadę i bierze ją za wzorzec. małżeństwo będzie
szczęśliwe i nie będzie w nim niewierności.
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3 Przeczytaj I Kor 7:3-5 iodpowiedz na pytanie.

a Kiedy w małżeństwie partnerzy powinni unikać kontaktów seksualnych?

b Co należy najpierw uczynić. aby spełnić ten warunek?

2. Dochowujcie wierności. Gdy mężczyzna i kobieta wstępują \'r' związek
małżeński w Panu, ślubują sobie wierność. Bóg chce, aby przyrzeczenie to było
dotrzymywane w ich życiu matżeńskim. Zarówno mąż. jak i żona, powinni pamiętać,
że ich ciała należą w pierwszej kolejności do Boga, a następnie do ich partnera.

Apostoł Paweł dowodzi, że gdy człowiek wierzący łączy się z wszetecznicą.
sprawia, że część ciała Chrystusa staje się częścią ciała wszetecznicy! Jego ciało
jest bowiem częścią ciała Chrystusa (I Kor 6: 15-17). Jeśli mąż lub żona łączy się z in-
ną osobą. łączy ciało swojego partnera z ciałem tej osoby! Dzieje się tak. ponieważ
ciała ich należą także do ich partnerów i stanowiąjedność z nimi.

Niewierność jest zatem anormalnością: jest to połączenie jednej części ciała
pary z obcym ciałem. Nic dziwnego. że powoduje to tak v..'iele nieporozumień w mał-
żeństwie.

3. Nie rozlqczajcie tego. co BÓKzlaczył. Jezus powiedział, że z chwilą gdy
mężczyzna i kobieta stają się mężem i żoną, należą do siebie. Od tej pory są jednym
ciałem, ponieważ Bóg ich złączył (Mt 19:6). Sprawia to. że rozwód jest również
rzeczą nienonnalną:jest ingerencją człowieka w sprawy należące do Boga. Partnerzy
nie powinni rozwodzić się, ponieważ nie mają prawa rozłączać tego. co Bóg złączył.

Mimo że rozwód był dopuszczalny w czasach Starego Testamentu. nic po-
winniśmy zapominać, że Jezus nauczał, iż pozwolenie to zostalo dane ze względu na
zatwardziałość ludzkich serc (Mt 19:8). Wzorzec, ustalony przez Boga. nigdy nie
został unieważniony.

4. Kochajcie się nawzajem, Idea. że mężczyzna i kobieta pobierają się z ro-
mantycznej miłości. została szeroko rozpropagowana w naszych czasach. Uważa
się. że miłość jest to wzajemny pociąg mężczyzny i kobiety. Gdy on zanika. pojawia
się powód do rozwiązania małżeństwa. Ale inaczej mówi Biblia. Nakazuje ona. aby
para kochała się (Ef5:25: Tt 2:4). Jeśli zatem para ludzi sądzi. że ich małżeństwo jest
skończone. ponieważ uczucie wygasło, nadszedł czas. aby zaczęli szukać dalszej
inspiracji do miłości w tym. o czym mówi Pan.

Jakajest biblijna idea miłości? Nie oznacza ona tylko pociągu czysto fizycznego
lub emocjonalnego, Tego rodzaju miłość jest w dużej mierze egoistyczna. Miłość
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przedstawiona przez Biblię jest miłością, która ofiaruje. Wtedy każdy z partnerów
myśli, co mógłby ofiarować drugiemu. Jest to mil ość, o której naucza Paweł w I Kor
13:4-7. Sprawia ona, że okręt małżeństwa będzie utrzymywal się nawet na wzbu-
rzonych wodach życia.

5. Wzajemna uległosć . Uległość jest postawą konieczną w małżeństwie chrześ-
cijańskim. Polega ona na wzajemnym oddaniu się i poddaniu Bogu. by mógł stać się
częścią naszego wspólnego życia. Oznacza to wspólne szukanie drogi rozwiązywa-
nia problemów, aby móc się zrozumieć i utrzymywać wzajemne kontakty, bez któ-
rych często powstają niepokoje w małżeństwie. Tylko wtedy. gdy relacje w małżeń-
stwie opierają się na wzajemnej uległości. może istnieć harmonia małżeńska i stabil-
ność. Sposób. w jaki Chrystus był oddany swym uczniom, daje nam wspaniały
przyklad takiej uległości (J 13: I).

6. Wzojemnyszacunek, Para małżeńska powinna mieć dla siebie szacunek, nawet
jeśli wydaje się nam, że partner na to nie zasługuje (Ef5:33: I P 3:7). Nikt nie powinien
uważać partnera za gorszego od siebie. gdyż oboje stanowią jedność. Byłoby to
poniżanie siebie samego. Żona powinna szanować swojego męża, ponieważ jest on
zwierzchnością. którą Bóg nad nią ustanowił: a mąt powinien szanować S\..-oją
żonę, ponieważ jest ona odpowiednią towarzyszką, którą otrzymał od Boga i tą, któ-
ra posiada dar Boży do wspólnego życia z nim (1 P 3:7).

~ Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każde zdanie PRA WDZIWE. zgodnie z tym.
czego naucza Biblia o małżeństwie.
a Pary' małżeńskie. które już się nie kochają. nie powinny być nadal razem.
b Żona lub mąż nie powinni odmawiać zaspokojenia potrzeb fizycznych swojego

partnera.
c Rozwódjest złym rozwiązaniem, głównie dlatego, że cierpią na t)111 dzieci.

Żony
Biblia wskazuje dwa szczególne obowiązki żon w małżeństwach chrześcijańskich.

l. Ulegtosć ,\1\'Oi111 snęźorn. W dawnych czasach żona była niewolnikiem swojego
męża, lecz wśród Izraelitów miała o wiele wyższą pozycję. Jednak dzięki Chrystusowi
kobieta uzyskała pozycję prawdziwie godną. ponieważ w Chrystusie, nie mas; ró:-
nicy' między mężczyzną a kobietą (GI3:28). W małżeństwie Bógdał specjalny wzo-
rzec stosunków, odpowiedzialności i autorytetów.

W Liście do Efezjan 5:22-23 czytamy, że mąt mial obowiązek przewodnictwa
w domu. a żona otrzymała obowiązek podporządkowania się jego przewodnictwu
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i autorytetowi tak. jak Kościół podporządkowuje się przewodnictwu Chrystusa
(Ef5:22.24; K13: 18; Tt2:5; 1P 3: 15).

Niektórym żonom trudno jest zrozumieć. co oznacza posłuszeństwo. Sądzą, że
powinna istnieć całkowita równość między mężczyzną a kobietą \v każdej dziedzi-
nie życia. Mężczyźni i kobiety są remi pod wieloma względami. Jednak prawdą jest.
że każdy ma te same prawa i obowiązki duchowe przed Bogiem. Prawdą jest także.
że ludzie. którzy mają te same prawa, swobodnie wybierają przywódców, którym
chcą być posłuszni. W małżeństwie żona swobodnie wybiera. czy podporządkuje
się autorytetowi męża, zgodnie z modelem danym przez Boga. Bóg nic chciał, aby
mężczyzna i kobieta współzawodniczyli ze sobą, lecz by uzupełniali się (I Kor
II: II ~12). Szczęście i harmonia mogą istnieć, tylko gdy spełniony jest powyższy
biblijny warunek.

2. W~'Wiq=ywal1ie się ze swoich powinności, Następnym obowiązkiem, który
Bóg nałożył na żony.jest troska o dom (TI2:5). Zwróć uwagę na wspaniałą chwalę.
którą otrzymuje dzielna żona w Przypowieściach Salomona 31: 10-3 I.

5 Wyobrażmy sobie. że pewna młoda żona zadaje ci takie pytanie: ..Dlaczego po-
winnam być posłuszna swojemu mężowi. skoro w G13:28 jest powiedziane, że nie
ma różnicy między mężczyznami a kobietami?" W swoim notatniku napisz odpo-
wiedź najej pytanie, zawierającą odpowiednie wersety z Biblii,

Mężowie

Bóg nakłada na męża jeden główny obowiązek: kochać swoją żonę (Ef 5 :25;
K13: 19). Jak powinna wyglądać la miłość? Zbadajmy lo w świetle Pisma Świętego.

I. Milosć mę:a do żonyjest miłosciq, która daje. Jest on gotów oddać za nią
nawet swoje życie; lak jak uczynił to Chrystus dla Kościoła. (Ef 5:25). Jest to
oczywiście miłość odważna. miłość. która osiągnęła swój najwyższy pułap.

2. Miłość męża do żonyjest milością samego siebie. Brzmi to dziwnie, wydaje
się przeczyć poprzedniemu zdaniu. lecz to jest to. co mówi Biblia: .. Kto mi/uje żonę
swoją. samego siebie mi/uje" (Ef 5:28). Miłość małżeńska jest czymś innym, niż
miłość bliźniego, ponieważ kochanie żony jest kochaniem samego siebie. Mąż ko-
cha swoją żonę w sposób, w jaki kocha swoje ciało, ponieważ ci dwoje są jednoś-
cią (Ef5:29). Troszczy się o potrzeby żony. tak jak Chrystus o potrzeby Kościoła.
Kiedy tak czyni, postępuje w sposób, w jaki Chrystus traktuje Kościół, który jest
Jego ciałem.
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3. Milosć 111(;:(1 do :01~l' powinna być czulą. Mąż nie powinien traktować swo-
JCJ żony w sposób niedelikatny (KI 3: 19). Iccz czule. zważając na jej słabość
(I Piotra 3:7).

Mąż. który kocha swoją żonę tego rodzaju miłością. nic powinien mieć kłopo-
tów zjej posłuszeństwem. Można też przedstawić to w inny sposób: Zona. która ma
męża. który ją kocha w tcn sposób. nie powinna mieć problemu z podporządkowa-
mern SIę mu.

6 Obok każdego zdania napisz słowo PRAWDA, jeśli jest prawdziwe i NIE-
PRA WDA, jeśli jest nicprawdziwe. Następnie podaj odsyłacz do przynajmniej
jednego wersetu z Biblii. który potwierdza twoją odpowiedź.

a Gdy mąż kocha swoją żonę. kocha siebie,
gdyż stanowią jedno ciało.

b GIÓ\\11ymobowiązkiem. który Bóg powierzył
mężowi, jest decydowanie. co ma robić żona.

c Skoro miłość męża do żony powinna być ta-
ką. która daje. nie może interesować się włas-
ną osobą.

Należy zwrócić uwagę na to. że Biblia stawia przed żoną obowiązek podporząd-
kowania się mężowi, a przed mężem obowiązek kochania żony. Ważne jest. aby mąż
'v·ypcłniał swoje obowiozki, a żona swoje i aby nic przymuszali siebie wzajemnie
do ich wypełniania. Oznacza to. że mąż nie może inic powinien zmuszać żony, aby
podporządkowała sięjemu. Tego mu robić nic wolno! Zona również nic może zmu-
sić męża, aby ją kochal. Każdy osobiście jest odpowiedzialny za to. co do niego na-
leży, Inaczej może się zdarzyć. że zona odmówi podporządkowania się swojemu mę-
żowi. dopóki on nie okażejej swojej milości. a mąż odmówi kochania swojej żony.
dopóki OHU nie podporządkuje się jemu. To powoduje powstanie sytuacji typu
..najpierw ty", która uniemożliwia każdemu pannerowi wypełnienie planu Bożego.

D=iec:i

Zgodnie z Bożym porządkiem. obowiązkiem dzieci jest posłuszeństwo rodzi-
com (Ef6: 1-3: KI3:20). Autorytety rodziców mają uzasadnienie w autorytecie Boga.
którego reprezentują w domu. Powyższe fragmenty Biblii podają nam cztery powody.
dla których dzieci powinny być posłuszne.

I. Posluszeństwo jest ich obowiązkiem chrześcijańskim.
2. l'osluszeństwo jest rzeczą słuszną.
J. Posluszeństwo podoba się Bogu.
4. Tych. którzy szanuj" swoich rodziców. czeka sukces i długi c życic.
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Sam Chrystus jest najlepszym przykładem synowskiego posłuszeństwa. Był
on posłuszny swojemu niebieskiemu Ojcu (FI2:8) a także swoim ziemskim rodzi-
com(Lk2:51).

Rodzice

Bóg nakazał rodzicom nauczać. karcić i kochać swoje dzieci (Er6:4: Tt2:4).

I. Naliczajcie swoje dzieci. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci.jak należy żyć
(Prz 22:6). Nauczanie powinno obejmować następujące zagadnienia:

a. Poznawanie Słowa Bożego (5M 6:7). Jest to podstawa calego naliczania.
b. Nauka posluszeństwa (I M 18: 19). Dzieci powinny nauczyć się szanować

autorytety, aby gdy będą dorosłe przestrzegały prawo.
c. Nauczanie pracowitości. Eliminowanie przejawów lenistwa i skłonności do

przestępstw.
d. Nauczanie dysponowania dobrami. Pozwala ono dzieciom na poczucie od-

powiedzialności przed Bogiem i ludźmi.

I I i
I

I
J

Aby nauczanie było efektywne, musi być stosowane w praktyce. Jednym ze
sposobów wcielania teorii w praktykę jest ustalen ie zasad, które mają przestrzegać
dzieci. Ale uwaga! Nie ustalaj zasad, których sam niejesteś w stanie przestrzegać
(Rz 2:21-22). Twoje nauczanie powinno być poparte twoim przykładem. Jeśli tego
nie zrobisz, rozdrażnisz i wprawisz w zakłopotanie swoje dzieci (KI3:21).

2. Karcenie dzieci. Jeśli dzieci nie przestrzegają zasad ustalonych przez ro-
dziców, powinny być karcone (Prz 19: l S: 29: 17). Ukaranie jest okazaniem milości
do dzieci (Prz 13:24). Z drugiej strony jego brakjesl dowodem. że rodzice nie kocha-
ją swoich dzieci.

Biblia pozwala na stosowanie kary fizycznej lub cielesnej (Prz 23: 13-14). Rodzi-
ce muszą uważać, aby nie stosować kar fizycznych w sposób nieumiarkowany lub
zbyt rzadko, Może to spowodować urazę, gniew i złość do rodziców (Er6:4). Karcenie
polega na prowadzeniu pelnym miłości. które sprowadza się do zastosowania kary
fizycznej tylko wtedy, gdy inne metody zawiodą. Nie lekceważ tego. gdy twoje
dzieci są wielokrotnie nieposłuszne. Nie karć ich tylko wtedy. gdy kończy się twoja
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cierpliwość, Zdarza się, ze karciszje tylko po to, aby dać upust swojemu gniewowi,
a nie po to, by skorygować błędy ich postępowania. Karć je zawsze. gdy są niepo-
słuszne. \V ten sposób ich nieposłuszeństv ....O nie nabierze trwałego przyzwyczajenia.

7 Czy sądzisz, że rodzice. którzy karcą i upominają swoje dzieci. okazująmiłość?

Gdy karcisz, powinieneś być dla dzieci autorytetern. Jako ojciec lub matka nie
popełniaj błędu broniąc dziecka. gdy twój partner je upomina. Jeśli to czynisz,
podrywasz rodzicielski autorytet swojego partnera, a dzieci nie będą wiedziały,
komu powinny być posłuszne. Tell. kto widzi nieposłuszeństwo, powinien być
tym, który karci. Nie strasz dzieci mówiąc: .,gdy twój ojciec (lub matka) wróci do
domu. zbijemy cię". Jeśli zachovvanie zasługuje na karę, zrób to natychmiast.

Gdy kara jest konieczna. ważnejest. aby powiedzieć dziecku dokładnie, dlaczego
będzie ukarane ijak powinno zachowywać się w przyszłości. Po wymierzeniu kary
rodzice muszą okazać dziecku miłość, przebaczenie i akceptację. Dziecko nigdy nie
powinno czuć się odrzucone, nawet gdy się je upomina, Czy Pan nic ma dla nas
przebaczenia. gdy błądzimy (Nil 9: 17; Mcll 7: 18; Lk 7:36-50)?

Miej stały kontakt ze swoimi dziećmi. Chętnie wysłuchuj ich potrzeb, myśli,
a nawet narzekań, Otwarte oczy pozwolą ci zapobiec problemom, zanim dojdzie do
wymierzenia kar)'. Słuchaj swoich dzieci uważnie. zastanavviaj się nad ich punktem
widzenia, Czasami przekonasz się. ze widzą rzeczy dobrze lub nawet lepiej niż ty!

3. Kochaj swoje dzieci' Apostoł Paweł naucza chrześcijan. aby kochali swoje
dzieci (Tt 2:4). Mówiliśmy o tym, ze kara jest jedną z form wyrażania miłości do
dzieci. Nie jest jednak jedyną, Dzieci nic powinny dorastać w atmosferze suro-
wości. Ta sama ręka, którą podnosisz, aby je karcić. powinna również potraktować
je z milością.

Czasami dzieci są nieposłuszne, aby zwrócić na siebie uwagę. Rodzice powinni
być świadomi tego i słuchać, co mają im dzieci do powiedzenia. Powinni poświęcać
im czas. Jeśli rodzice są tak zajęci swoimi sprawami. że nie mają dla nich czasu, mogą
pewnego dnia stwierdzić, że nic mają na nie żadnego wpływu. Dzieci zaś mogą
znaleźć się na drodze do przestępstwa.

Zaangażowani w służbie Pańskicj rodzice nic są wolni od tych błędów. Niektó-
rzy gorąco kochają Pana i pracują ciężko dla zbawienia grzeszników, lecz równo-
cześnie tracą własne dzieci. Bardziej interesują się zbawieniem innych, niż człon-
ków swojej rodziny. Ileż było prawdy w tym, co powiedział pewien człowiek wierzący
o pewnym człowieku, który żył w grzechu: ..Jest on tak zły.jak syn kaznodziei." Jeśli
jesteś zaangażowany w służbie Pańskiej. nic pozwól. aby zdarzyło się coś takiego
w twojej rodzinie.
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MOJE OBOWIĄZKI JAKO OJCA LUB MATKI

Uczę moje dzieci Słowa Bożego

Uczę moje dzieci posłuszeństwa

Uczę moje dzieci pracować

Uczę moje dzieci dysponowania dobrami

Karcę i upominam moje dzieci

Pokazuję moim dzieciom, że my oboje jako
rodzice jesteśmy jednakowo autorytetami

Jestem dla moich dzieci wzorem tego.
kim powinniśmy być.

Traktuję moje dzieci z miłością i spędzam
z nimi czas.

Rola szafarslwa n- rodzinie

Ce14. Wybrać przykladyludzi, którzy wypełniają swoje obowiozki zorzadcy rodziny

Bóg specjalnie interesuje się zbawieniem rodzin (Dz II: 14; 16:31-33). Gdy
członkowie rodziny są zbawieni. to ojciec. jako szafarz. powinien być przywódcą
troszczącym się. aby wszyscy służyli Panu.

Jak wiesz, zarządca domu chrześcijańskiego pełni podwójną rolę: jest on mężem
i ojcem, Obowiązkiem zarządcy. szczególnie chrześcijanina. jest właściwe kierowa-
nie swoją rodziną (I Tm 3:4.12). Rozważmy trzy aspekty tego obowiązku.

l, Zarządca jest odpowiedziotny przed Bogiem za jednosć w swoim domu,
W wielu wypadkach dom ulega zniszczeniu z powodu złego szafarstwa.
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2. Zarzqdca iest również odpowiedziutnv:a postępowanic swoich dzieci. Tak
jak Anna. powinien uznać. że jego dzieci zostaly dane mu przez Boga, Dlatego
powinien poświęcić je Bogu i rozumieć. że należą do Niego (I Sm I :27-28), Bóg chce.
aby Jego dzieci były wierzące i dobrze wychowane (I Tm 3:4: Tt I :6). Bóg ukarał
Heliego. ponieważ ten nie upominał swych synów. chociaż wiedział, że źle postę-
pują (I Sm 2:22-36: 3: 11-14). Przypadek Dawida byl jeszcze bardziej tragiczny. Wie-
dział on. jak sprawiedliwie zarządzać królestwem, lecz nie umiał zarządzać swoją
rodziną.

3. Zarzqdcajest odpowiedziatny:a bvt swojej rodziny, Bógjako Ojciec dba
o pomyślność swoich dzieci. Sąjeszcze inne przyczyny. dla których zarządca rodziny
powinien troszczyć się o nią (Mt 24:45). ponieważ gdy tego nic robi. zapiera sil;
wiary ipostępuje gorzej. nil. człowiek niewierzący (ITm 5:8).

9 Zakreśl literę poprzedzającąprzykłady ludzi, którzy właściwie pełnią rolę zarządcy
swojego domu.
a) Jakub spędza większość czasu z dala od domu i pozwala. aby żona była odpo-

wiedzialna za wychowanie ich dzieci.
b) Tomaszjest dobrym pracownikiem i zarabia duzo pieniędzy. aby jego żona idzie-

ci mieli dużo żywności i ubrań.
c) Zona Edwarda, Anna. czuje się nieszczęśliwa ,\...małżcństv vie. Edwardjednak in-

teresuje się jej uczuciami i stara się rozwiązać len problem.

10 W pytaniu 9 Edward jest przykładem człowieka. który spełnia obowiązek za-
rządcy swojego domu. Zakreśl literę poprzedzającą wyrazenie. które określa ten
obowiązek.
a) Jedność w domu.
b) Postępowanie dzieci.
c) Byt domu.

001\1 CHRZEŚCIJANINA

Ce15. Wzorując się lIa przykładach podanych w lekcji. H)'miel1 kilka sposobów.
dzięki którym mo:=es; poprowadzić swój dom d/a chwały Bożej.

Miejsce dla Pana

W niektórych domach jest napis: .Chrystusjcst Głową tego domu, niewidzial-
nym Gościem przy każdym posiłku. milczącym Słuchaczem przy każdej rozmov vic."
To motto jest dobre. gdyż przypomina nam. ze Chrystus jest obecny w naszych do-
mach. Baczmy więc. aby wszystko było czyste. w porządku. aby dzieci zachowywa-
ły się dobrze. a TOlJ110WY były na odpowiednim poziomie i pouczające.
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Jakże wielka musiała być radość Zachensza ijego pośpiech. kiedy w swoim do-
mu witał Jezusa. który zechciał go odwiedzić (Lk 19:5-6). Uczucia. które wypełniają
nasz dom, powinny być tak samo radosne. ponieważ Chrystus jest zawsze z nami.
Nasz dom powinien być oazą radości ipokoju. Smutne jest to. że niektórzy ludzie
wierzący wydają się w to nie wierzyć. Wierzą oni, że Jezus żyje tylko w kościele.
w miejscu. gdzie ich zachowanie jest bardzo poprawne, Dzieci ich są jednak bardzo
zakłopotane. gdyż nic rozumieją. dlaczego rodzice nie są tacy poprawni w domu. jak
,...kościele.

Dobrym sposobem urzeczywistnienia obecności Chrystusa w domu są wspólne
zajęcia rodzinne. W uzgodnionym czasie rodzice i dzieci zbierają się, aby studiować
Słowo Boże i wspólnie uwielbiać Boga. Wspólne zajęcia rodzinne pomogą też mał-
żeństwu trwać razem w społeczności. a dzieciom być posłusznymi swoim rodzicom
w Panu.

ł ł Jakiego rodzaju wspólne zajęcia rodziny wpływają korzystnie na atmosferę
duchową?

Przystań dla gości

Biblia naucza nas. że błogosławieni są ci. którzy udzielają obcym gościny
w swoim domu; ponieważ byli tacy. którzy. nie wiedząc o tym. aniołów gościli
(libr 13:2).

Po nawróceniu Mateusz wydał ucztę i zaprosił na nią swoich przyjaciół wraz
z Jezusem i Jego uczniami. Nie ulega wątpliwości. że chciał. aby jego przyjaciele
poznali Jezusa. My możemy uczynić to samo. Możemy zaprosić przyjaciela. aby
porozmawiać z nim o Chrystusie; nowo nawróconego brata. aby umocnić go
w wierze; młodych ludzi. aby podzielić się z nimi naszymi doświadczeniami; braci
i siostry. aby umocnić naszą chrześcijańską miłość i wspólnotę. Pewna wdowa.
która była chrześcijanką. czula się bardzo samotna iprzygnębiona z powodu utraty
swojej jedynej córki. W niedzielę zaprosiła do domu młodą kobietę. która przebywała
z dala od domu i bardzo za nim tęskniła, Obie bardzo przyjemnie spędziły ten czas
i od tej pory spotykały się co niedzielę. Doprowadziło to do nawiązania szczerej
przyjaźni między nimi i do przyjęcia Jezusajako Zbawiciela przez młodą kobietę.

Jako szafarze dóbr Bożych mamy obowiązek i przywilej okazywania gościnnoś-
ci wobec pastorów. ewangelistów i innych sług Pana (I P 4:9; Rz 11-\ J). Gościnność
powinna przede wszystkim cechować chrześcijan (I Tm 3:2: Tt 1:8). Pewna Szuna-
mitka, która przygotowała gościnną izbę dla Elizeusza.jest tego pięknym przykła-
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dem (2KrI4:8-11). \V Nowym Testamencie Lidiajest następnym znakomitym wzo-
rem gościnnej kobiety (Oz 16:14-15). Okazała ona swoją serdeczność ofiarowując
gościnę w swoim domu apostołowi Pawłowi i tym. którzy z nim byli.

Świadectwo dla społeczeństwa

Domy ludzi wierzących powinny być przykładem dla sąsiadów. Przed spo-
łeczeństwem mają też reprezentować walory chrześcijaństwa (Mt 5: 16) i być
świadectwem (ego. co Chrystus może uczynić w domu.

W czasach apostołów domy ludzi wierzących były ważnym miejscem dzia-
łalności Kościoła. Grupy ludzi wierzących zbierały się w domach. aby razem jeść
(Dz2:46). modlić się (Oz 12:12) lubna nabożeństwa (Rz 16:5.23; 1Kor 16:19; K14: 15).
Można powiedzieć. że Kościół ma swój początek w domach ludzi wierzących,
Podobnie dzisiaj domy chrześcijańskie mogą być lampą w ciemności. wysyłając
światło Ewangelii na calą okolicę (FI 2: 15-16). Wiele dzisiejszych Kościołów ma
swój początek w domowych zborach z odległych czasów. Możesz otworzyć swój
dom dla spotkań modlitewnych, nabożeństw lub zebrań szkol Y niedzielnej. Nie-
którzy z twoich sąsiadów. którzy nigdy nie poszliby do kościoła. być może zgodzą
się na wysłuchanie Ewangelii w twoim domu.

12 W swoim notatniku wpisz każde z trzech określeń. które charakteryzują dom
chrześcijański: I) Miejsce dla Pana, 2) Przystań dla gości. 3) Świadectwo dla spo-
łeczności. Zostaw cztery lub pięć linijek dla każdego z nich. Pod każdym określeniem
podaj. co mógłbyś zrobić. aby uczynić ze swojego domu takie miejsce. Na przykład.
pod 2) Przystań dla gości - możesz wymienić nazwiska pewnych ludzi. wobec
których mógłbyś okazać gościnność.
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Pytania kontrolne

Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każde zdanie PRA WDZIWE.
a Biblia nie opisuje.jakajest rola żony \V domu.
b Aby mąż przestrzegał wzorca ustalonego przez Boga dla jego domu, musi on

pełnić obowiązki przywódcy.
c W związku z tym, że mąż jest przywódcą w domu, zona nie powinna szukać mo-

delu dla swojego postępowania w Piśmie Świętym.
d Model chrześcijańskiego małżeństwa opiera się na związku Chrystusa z Kościołem.

2 Dopasuj każdy werset z Biblii lub zdanie (po lewej) do stosunków rodzinnych
lub członka rodziny. do którego się odnosi (po prawej) .

.... a Miłuj.jak Chrystus umiłowal Kościół.

.... b Ef6:1-3.

.... c Nie rozłączaj tego. co Bóg zlączył.

.... d Dbaj o dom.

.... e Nauczaj Slowa Bożego.

.... f IKor7:3-5

.... g Ef5:25

I) Malżeństwo
2) Mąż
3) Żona
4) Dzieci
5) Rodzice

3 .Podwójna rola" zarządcy domu chrześcijańskiego wynika z odpowiedzial-
ności:

a) pracownika i zarządcy.
b) nauczyciela i przywódcy.
c) męża i ojca.

4 Wyobraź sobie, ze nauczasz zebranych w klasie. iż szafarze dóbr Bożych powin-
ni być gościnni. Dopasuj każdy fragment z Biblii (po lewej) do określenia opisującego.
czego możesz uczyć na podstawie tego tekstu (po prawej) .
.... a 2Krl4:8-1I.
.... b Dz 16:14-15.

.... e RzI2:13.

.... d ITm3:2.

.... e Tt 1:8.

I) Dawać przyklad gościnności .

2) Pokazywać. że gościnność jest wymieniana jako cecha
mająca charakteryzować pracownika chrześcijańskiego

3) Pokazywać, że chrześcijanie są gościnni .



Nasze domy 151

Odpowiedzi na pytania nauczające

7 Twoja odpowiedź może brzmieć: Rodzice, którzy karcą i upominają dziecko,
okazują, że interesują sięjego przyszłością i pomagają mu stać się osobą dojrzałą
i odpowiedzialną.

b) stworzy! ją.

8 Twoja odpowiedź, Czy widzisz coś w swoim postępowaniu. co mógłbyś po-
prawić? Proś Pana, aby wskazal ci.jak możesz być lepszym ojcem lub matką.

2 Twoja odpowiedź powinna zawierać trzy miejsca: Stosunki panujące w domu
chrześcijańskim są opisane w: J Kor II :3; Ef5:12-6:4. Wersety te wskazują nam,
ze Bóg zapewnił władzę w rodzinie z Chrystusem jako najwyższym autoryte-
tem i mężem jako głową żony. Ci. którzy chcą być władzą w rodzinie. muszą
wzorować się na przykładzie Chrystusa.

9 b) Tomasz.
c) Edward.

3 a Kiedy spędzają czas na modlitwie.
b Muszą to przedtem uzgodnić.

10 a) Zjednoczenie.

4 a) Nieprawda.
b) Prawda.
c) Nieprawda. (Mimo że rozwód ma zły wpływ na dzieci, jest on zły głównie

dlatego, że zgodnie z Mt 19:6 jest ludzką ingerencją w stosunki ustalone
przez Boga.)

II Zbieranie się, aby studiować Słowo Boże iwspólnie uwielbiać Boga.

5 Możesz odpowiedzieć, że zasada równości podana w Gl 3:28 nie dotyczy wzor-
ca małżeństwa. który podany jest w Ef5:22-24. Możesz dodatkowo wskazać in-
ne wersety z Biblii i przyczyny podane w części zatytułowanej Zony.

12 Twoja odpowiedź. Mam nadzieję, że to, co przestudiowałeś, pomoże ci w podaniu
sposobów wykorzystywania twojego domu dla chwały Pana!

6 a Prawda, EF 5:28
b Nieprawda. Ef5:25
c Nieprawda, Ef5:28-29. (Ponieważ dwoje jest jednością. mąż, który kocha

żonę miłością obdarowującą, która daje, kocha również siebie.)
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Nasz Kościół

Ewangelia jest posianiem o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa.
Ewangeliajest największym dobrem, jakie Bóg powierzył Kościołowi. Jako czlon-
kawie Kościolajesteśmy odpowiedzialni za dzielenie się tym dobrem z tymi. którzy
go nie przyjęli. Innymi słowy, największym zadaniem Kościoła - zadaniem zwanym
również Wielkim Posłannictwem - jest głoszenie Ewangelii na świecie.

Będąc zaangażowany w służbie Pana zapytasz być może: Co mam robić, aby
uJ'WltpOĆ się z tego obowiuzku? Lekcja ta została napisana w celu udzielenia od-
powiedzi na to pytanie. W pierwszej części znajdziesz wskazówki.jak zmobilizować
członków twojego kościoła do wypełniania Wielkiego Posłannictwa. w drugiej zaś
będą wskazówki.jak poprawić sytuację finansową twojego Kościoła. Dzięki temu
będzie można pokryć niezbędne wydatki związane z wypełnianiem Wielkiego
Posłannictwa.

Plan lekcji
Mobilizowanie członków
Sytuacja finansowa

Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś

• Znać sposoby wywiązywania się ludzi \,...ierzących z obowiązku głoszenia Ewan-
gelii .

• Znać procedurę, która powinna być wykorzystana przy wypełnianiu Bożego
planu odnośnie finansów Kościoła.



Czynności lekcyjne

--
--

I. Przeczytaj tę lekcję, tak jak poprzednie. Zwróć uwagę na każdąjej część: plan,
cele, słowa kluczowe. wykresy, modele. pytania i sprawdzian.

2. W czasie studiowania procedury i modeli podanych w lekcji, pomyśl o sposobach,
które możesz zastosować w twojej sytuacji. Podane sposoby postępowania mogą
być wykorzystane w wielu kościołach. Mogą one być także pomocne w twoim
Kościele.

Słowa kluczowe
doradca
dowód kasowy
inwentarz

komitet

model
procedura

rutyna
skarbnik
wypłaty
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Treść lekcji

MOBILIZOWANIE CZŁONKÓW

Dysponowanie Ewangelią

Cel I. Okreslić, co oznacza dysponowanie Ewangelią.

Niektóre kościoly zadawalają się tym. że stanowią grupę wierzących. Ich
członkowie nie interesują się, aby doprowadzić do rozwoju kości ola. Sądzą, że ich
jedynym obowiązkiemjest chodzenie na spotkania i placenie ofiar do kościola

Bląd tych kościolów polega głównie na tym, że nikt nie uczy ich członków
dysponowania Ewangelią. Aby naprawić ten błąd. należy zacząć od nauczania
wierzących podstawowych prawd odnoszących się do tego zarządzania. Są one
następujące:

l. Ewangeliajest własnoscio Bożą. ponieważ pochodzi ona od Niego (Rz I: l).
Ma ona w Nim swój początek (I Tm I: II).

2. Jesteśmy dysponentami Ewangelii. Jesteśmy partnerami działającymi
wspólnie dla Raga (I Kor 3:9). Ustawi I On nas na straży Jego tajemnych prawd, se-
kretu Ewangelii (I Kor-t: I; Ef6: I9). Powierzyl nam zadanie dzielenia się nią (I Kor
9:17-IS;MtI0:7-S).

3. Musimy :nat.: Ewangelię. Ma to sens, ponieważ nie możemy dzielić się z in-
nymi tym, czego sami nie znamy. Jest to jednak sprawa, z którą mają problem niektó-
rzy wierzący. Nie wiedzą, jak wyjaśnić Ewangelię innym, ponieważ sami jej nie
zrozumieli.

Jednym ze sposobów nauczania wierzących Ewangelii jest opowiedzenie im
historii Jezusa, tak jak czynią to ewangeliści. W realizowaniu tego celu pomocnym
będzie kurs ICI "Wydarzenia z życia Chrystusa". Główną częścią Ewangelii, którą
glosiii uczniowie, były wydarzenia zżycia Jezusa(Dz2:22-24.32-33; 10:36-42; 13:23-
32; IKor 15:1-7). Nawet dzisiaj najlepszym sposobem głoszenia Ewangelii, w nie-
których krajach, jest opowiedzenie ludziom historii Jezusa.

Innym sposobemjej głoszeniajesl przedstawianie głównych prawd zbawienia:
a) Człowiekjest grzesznikiem ijest potępiony (Rz 3: I0-12.23; 6:23), b) Człowiek nie
może zbawić się sam (Jr 2:22), c) Tylko Jezus Chrystus może zbawić grzesznika
(Dz4: 12; ITm I: I5), d) Czlowiek musi uwierzyć w Chrystusa, aby uzyskać zbawienie
(J3:16;Dz 16:31).

4. Alusimy głosić Ewangelię. Są trzy powody, dla których musimy lo czynić:
aj jest to nakaz Chrystusa (Mt 2S: 19-20; Mk 16:15; Lk 24:47; Dz I :S), b) Jest to spo-
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sób, którym posługuje się Bóg. aby zbawić grzeszników (Rz 1:16). c) Jesteśmy
odpowiedzialni przed Bogiem za gloszenie Ewangelii (I Kor9: 16).

I Dysponowanie Ewangelią oznacza, że Kościół:
a) jest właścicielem Ewangelii.
b) otrzymał Ewangelię,

c) był miejscem. gdzie Ewangelia miała swój początek.

wykorzystywanie darów duchowych

Cel 2. Wyjasnić, w-jaki sposób chrzest w Duchu Świętym i dary duchowe są zwiq-
zane z realizacją zadania Kościoła.

Zadanie. które wyznaczyI Bóg Kościołowi, jest wielkie i trudne. Wyposażył
więc On ludzi wierzących w niezbędne narzędzia, aby ich praca była bardziej
efektywna i łatwa. Narzędziami tymi są dary duchowe. Niektóre z nich pomagają
w gloszeniu Ewangelii i uwiarygadniająją (Mk 16:17-20).

Być może w twoim kościele jest wielu wierzących. którzy nie są ochrzczeni
w Duchu Świętym. W takim przypadku dobrze jest zachęcić ich do modlitwy
i poszukiwali. aż otrzymają ten chrzest (Lk 24:49: Dz l :4-5). Jeśli człowiek wierzący
stara się głosić Ewangelię. lecz nie szuka mocy Ducha Świętego. ponosi klęskę. To
tak. jakby musial obsiać olbrzymi szmat ziemi. Aby mógł lepiej wykonać pracę.
właściciel dal mu traktor i mechaniczny siewnik. Onjednak sieje ręcznie i narzeka. że
praca tajest prawie niemożliwa do wykonania!

Jeśli ludzie wierzący otrzymali chrzest w Duchu Świętym. to nie ma wątpliwości.
że otrzymali także pewne dary duchowe. Dary ducha wykorzystujemy dla zbawie-
nia grzeszników i budowania ciała Chrystusa (Rz 12:4-8). powinniśmy je pielęgnować
i nie zaniedbywać ich (I Tm 4: 14: 2Tm 1:6). Takjak Ewangeliajest ostoją. tak sąnią
także dary duchowe. Jesteśmy zarządcami tych darów (I P 4: I0-11).

2 W jaki sposób chrzest Duchem Świętym i dary duchowe są związane z zadaniem
Kościoła?
a) Są one głoszonym posianiem,
b) Są one celem Kościoła,
c) Są one pomocą w dziele posługiwania.
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Planowanie zajęć

Odpowiedzialność chrzescijanina

Ce13. Zgodnie ze sposobem postępowania podanym w lekcji. uporządkować kroki
mające na celu planowanie zajęć.

Zbadaj sytuację twojego Zboru

Wszystkie zajęcia zboru można podzielić na cztery grupy

1. Oddawanie czci
Nabożeństwa uwielbiające
Spotkania modlitewne
Czuwanie - nocne nabożeństwa
Spotkania przebudzeniowe itp.

3. Nauczanie
Klasy dla nowo nawróconych
Klasy szkolące pracowników
Studiowanie Biblii itd.

2. Służba

Ewangelizacja
Odwiedziny
Budowanie nowych obiektów
i ich utrzymanie
Zajęcia muzyczne
Grupy pracy kobiet itp.

4. Wspólnota

Kolacje
Wycieczki
Wypoczynek itd.

Zanim przygotujesz plan zajęć. musisz zbadać sytuację twojego zboru. Lista ta
musi być podzielona na cztery grupy. Zastanów się: Czy jedna grupa jest do-
minująca. (l druga całkowicie pominięta? Czy Kosciot przypomina szkolę lub
klub? Czy jest dużo uwielbiania a malo głoszenia. a mo:e odwrotnie? Następnie
zadaj sobie inne pytanie: Czy rozwijamy się, czy pozosrajemy Hl stanie stagnacji?
Gdy zaczynasz planować zajęcia, odpowiedzi na te pytania pomogą ci w poznaniu
twojej sytuacji. Moim zdaniem, kolejność wytej wymienionych grup wskazuje na
wagę znaczenia tego rodzaju zajęć. Odpowiedzi pomogą ci też zdecydować. czy
wystarczająco duzy nacisk położono na zagadnienia zawarte w każdej z tych grup.

3 W swoim notatniku wymień listę zajęć w twoim kościele i oceń je, tak jak
zaproponowano to wyżej.

Odbywaj sesje planowania

Po zbadaniu sytuacji zboru pastor powinien spotkać się z innymi liderami,
którzy zajmują się poszczególnymi agendami. Na spotkaniu powinni oni wykonać
następujące zadania:
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I. Dostosować plany ogó/nokościelne i okręgowe do lokalnej sytuacji. Należy
też zadecydować, jak te plany będą realizowane.

2. Przygotować razem ogólny plan koordynujący plany cząstkowe agend
zborowych. W ten sposób można uniknąć dublowania spraw.

Plany ogólnokościelne i okręgowe dotyczą zwykle roku, więc dobrze jest od-
bywać sesje dotyczące planów co roku. Oczywiście należy także odbywać sesje, na
których rozpatruje się plany krótkoterminowe. Możnaje odbywać raz w miesiącu
lub raz na dwa miesiące. zgodnie z lokalną potrzebą.

Po przygotowaniu planów, należy je wpisać do kalendarza zajęć kościelnych.
Niektóre są zarezerwowane już od początku roku na specjalny dzień, np. rocznice
powstania zboru. Daty realizacji planów krótkoterminowych mogą być ustalane
w ciągu roku.

Wykorzystaj strategię

W planowaniu zajęć strategia. przedstawiona w lekcji 3. będzie bardzo UżytCCZ113.

Roczne cele kościoła są określone. np. pozyskanie 30 nowych członków. otwarcie
nowego punktu misyjnego czy zorganizowanie grupy modlitewnej oraz inne nie
mniej ważne. Oczywiście uwielbianie i ewangelizacja powinny być najważniejszy-
mi celami. Plany przygotowuje się, aby osiągnąć określone zamierzenia. Na przykład,
w celu pozyskania 30 nowych członków niezbędne będzie przygotowanie pracow-
ników. przeprowadzenie kilku kampanii ewangelizacyjnych, utworzenie klas dla no-
wo nawróconych i odprawianie nabożeństw z udzielaniem chrztu.

4 Poniżej podano kilka kroków. które mogą być stosowane przy sporządzaniu planów
zajęć dla kościoła. Ustaw te kroki w odpowiedniej kolejności numerując je od I do
7. Skorzystaj ze sposobu postępowania podanego w lekcji .
.... a Wybrać wierzących. aby wykształcić ich na nauczycieli.
.... b Zaprosić wszystkich wierzących na spotkanie .
. .. . e Przeanalizować, czy jest odpowiednia liczba zajęć nauczających .
.... d Pogrupować wszystkie zajęcia prowadzone w kościele .
. , .• e Uzgodnić terminy zajęć poszczególnych agend .
... , r Wpisać do kalendarza terminy zajęć agend .
.. . . g Zaplanować otwarcie 3 nowych klas szkoły biblijnej.
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Dotarcie do całego świata

Ce14. Opracować plan głoszenia Ewangelii zgodnie z zapisem w Dziejach Apostol-
skich t.s.

Jeśli Kościół ma przygotowane plany, powinien je realizować. W planie, które-
go głównym celemjest głoszenie Ewangelii, należy określić, gdzie rozpocznie się tę
działalność. Pan pozostawił plan ewangelizacji dla pierwszego Kościoła, który może
być także wykorzystany w Kościele współczesnym. Przedstawiają go Dzieje Apos-
tolskie 1:8.

Krańce ziemi
Samaria
Judea
Jerozolima ---t-':::;F==!ł:...,J.

Twoje miejsce
zamieszkania

Pobliskie miejscowości

Twój okręg
Odlegle miejsca

Jak widać na wykresie. lepiej jest zacząć ewangelizację na terenie, na którym
znajduje się kościół, a następnie stopniowo obejmować miejsca bardziej odległe.
W tej pracy mogą być wykorzystane różne metody, np. a) kampanie ewangelizacyjne
w kościele, b) kampanie ewangelizacyjne na ulicach, c) otwarcie nowej grupy mod-
litewnej, d) spotkania pod gołym niebem, e) dostarczanie literatury do domów, f)
wizyty w szpitalach, g) nabożeństwa w więzieniu, h) osobiste kontakty, i) programy
radiowe.

Wysilki w zakresie ewangelizacji nie powinny być zjawiskiem sporadycznym
w Kościele, po którym następuje czas, kiedy nic się nie dzieje. Plan Pana dotyczący
Kościola polega na stalej ewangelizacji. Ludzie w pierwszym Kościele glosili Ewan-
gelię codziennie (Oz 5:42). W wyniku tego Pan codziennie pomnażalliczbę tych,
którzy mieli być zbawieni (Dz2:47).

Nowi wierzący powinni być tak nauczani, aby ewangelizowali innych. a ci
z kolei następnych i tak dalej (2 Tm 2:2). Aktywność kości ola powinna być nie-
ustającym cyklem ewangelizacji i nauczania.
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5 Przypuśćmy, że Kościół chce wykonać plan podany w Dz 1:8 dotyczący dotarcia
z Ewangelią do calego świata. Który z poniższych sposobów będzie najbardziej
odpowiedni na początek?
a) roznoszenie literatury ewangelizacyjnej do domów znajdujących się w pobliżu

kościoła,
b) wysyłanie ewangelistów i misjonarzy do sąsiedniego kraju,
c) odbywanie spotkań ewangelizacyjnych w pobliskim mieście.

Podział pracy

Cel 5. Nauczyć się osiągania rozwiezań problemów angażujac ogół czlonkow
i dokonanujqc podda/u pracy wśród nich.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty przy wykonywaniu zadań, Kościół powinien
mobilizować wszystkich swoich członków. Nie może być podziału na wykonawców
i widzów. Wszyscy członkowie powinni być zaangażowani.

Kościół jest cialem Chrystusa (1 Kor 12:27). Każda część ciala ma specjalną
funkcję. Na przyklad oczy służą do patrzenia, a nie do chodzenia. Zatem jeden czło-
nek może pełnić służbę nauczyciela dla dorosłych. a inny prowadzić grupę uwiel-
biającą. Niezbędny jest podzial pracy, dokonany zgodnie ze zdolnościami i darami,
które dal Bóg każdemu członkowi społeczności.

Niektórzy ludzie mają wyrażne zdolności i dary duchowe, talenty innych są zaś
ukryte. W pierwszym przypadku mądry przywódca nie powinien mieć problemu
z przydzieleniem właściwej osoby do odpowiedniej pracy. W drugim należy odkryć
zdolności. Aby to uczynić, dobrze byłoby ułożyć listę zajęć i udostępnić ją wszyst-
kim członkom. Każdy może wskazać, które z zajęć chciałby wykonywać. Spróbuj te-
go! Nie ma wątpliwości, że przyniesie to oczekiwane wyniki!

6 Przypuśćmy, że jesteś przywódcą Kościoła, któremu potrzebny jest nauczyciel
dla młodzieży w Szkole Biblijnej. Co powinieneś zrobić w pierwszej kolejności?
a) Poprosić osobę, która wizytuje szpitale, aby nauczała.
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b) Samemu uczyć. nawet jeśli masz dużo innych zajęć.
c) Dać wszystkim członkom kościoła szansę wykazania. jakie mają zainteresowania

i zdolności.

SYTUACJA FINANSOWA

Nauczanie Bożego planu odnośnie finansów Kościola

Ce16. Przeanalizować wersety: Biblii dotyczące Bożego planu odnośniefinansów
Kościoła.

Potrzeba nauczania

Plan finansowy Kościołajest bardzo ściśle związany ze spełnianiem Wielkiego
Posłannictwa. Kościoły, które nie mają tego planu. nie mogą wypełnić zadań
powierzonych im przez Boga. Brak nauczania wierzących o Bożym planie. odnoś-
nie finansów. wyrządził potrójną szkodę:

I. Wierzącym. ponieważ pozbawia ich błogosławieństwa. którego Bóg udziela
uczestniczącym w tym planie.

2. Kościołowi. ponieważ nie ma dostatecznych funduszy. aby wypełnić Wiel-
kie Posłannictwo.

3. Paśtorowi. ponieważ nie otrzymuje on wystarczającego wsparcia na zaspoko-
jenie swoich potrzeb.

Boty plan odnosnie finansów

Boży plan odnośnie finansów zawiera sześć podstawowych prawd. Poznasz je.
gdy odpowiesz na poniższe pytania.

7 Poniżej wymieniono sześć wersetów lub grup wersetów (po prawej) i sześć
podstawowych prawd o Bożym planie odnośnie finansów (po lewej). Przeczytaj
każdy werset lub grupy wersetów i dopasuj go do prawdy. której naucza .

.... a Praca dla Boga musi być wspierana płace-
niem dziesięciny i ofiar przez lud BoŻ)'.

.... b W ten sam sposób pastorzy muszą być
wspierani przez BoŻ)' lud.

.... c Pastorzy również muszą wspierać pracę dla
Boga.

I) 41'118:25-29
2) Przp3:9-10; 1'113:10;

2Kor9:6-7.1(}'11
3) 3M 27:30: 1'113:8-10;

IKor 16:1-2
4) 51'116:16-17
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.•.. d Nikt nie jest zwolniony od wspierania pracy
Bożej.

.... e Bóg błogosławi tym. którzy wspierają Jego
pracę i kapłanów.

•... f Szczególne zadania w pracy Bożej muszą
być finansowane poprzez specjalne ofiary

Kilka :aleceń

ł6ł

5) IM ł4:ł8-20:4M 18:1-
24; 5M 18:ł-5: łKor
9:1 ł-ł4

6) 2M 25:ł-9: 4M 7:1-89:
Ezd2:68'('9: Rz 15:25-27:
2Kor8:1-4.

Dobrze jest nauczać nowych wiernych spraw dotyczących dysponowania
dobrami. Nauczanie to może być częścią przygotowań do chrztu. W ten sposób
poznają. że dawanie jest częścią życia chrześcijańskiego, tak jak modlitwa. czytanie
Biblii łub chodzenie do Kościoła.

Pozostałych wierzących można nauczać o szafarstwie poprzez studiowanie Bi-
blii, które powinno odbywać się w całym Kościele oraz w jego agendach.

Celem nauczania jest to. aby każdy wierzący zaczął uczciwie oddawać dziesię-
cinę. Jedyną przyczyną niemożności składania dziesięciny może być fakt, że wiemy
nie ma żadnego dochodu. Jeśli jednak ma nawet niewielki dochód, jest on błogo-
sławieństwem. które dal Bóg i powinien składać z niego dziesięcinę.

wyznaczenie komitetu do spraw finansowych

Cel 7. Okreslic zakres obowiązków komitetu do sprawfinansowych,

Dzieje Apostolskie 6: 1-6 wskazują. że Kościół wybral siedmiu braci. aby opie-
kowali się wdowami. Dzięki temu apostołowie mogli zająć się modlitwą igłoszeniem
Słowa. Podobnie czynią niektóre kościoły wyznaczając komitet do spraw finan-
sowych. aby dzielił się on z pastorem obowiązkami prowadzenia spraw finanso-
wych kościoła.

Komitet do spraw finansowych może składać się ze skarbnika zboru i kilku
doradców, którym przewodniczy pastor.

Funkcje tego komitetu to: I) układanie i zarządzanie budżetem zboru, 2) spo-
rządzanie planu zbierania funduszy i 3) obliczanie i odnotowywanie dziesięciny
oraz ofiar po zakończeniu każdego nabożeństwa.

8 Zgodnie z lekcją. jedną ze specyficznych funkcji Komitetu do spraw finanso-
wych jest:

a) decydowanie, jak wykorzystać fundusze kościoła.
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b) nauczanie nowych wiernych o dziesięcinie.
c) planowanie, jak rozdzielić pracę kościoła.

Zarządzanie funduszami

Ce18. Wybrać sposoby zarzqdzania funduszami Kościoła, wzorując się na przy-
kładzie podanym w lekcji.

Administrowanie funduszami kościolajest procesem obejmującym ich zbiera-
nie, przechowywanie i odpowiednie wydatkowanie. Praktyczne wskazówki podane
w tym fragmencie (i w następnych) zawierają kilka metod, które zbory w moim kraju
(Chile) uznają za właściwe w gospodarowaniu funduszami. Możliwe, że te sposoby
postępowania będą również użyteczne w twojej sytuacji.

Zbieranie funduszy

Pieniądze zbierane jako dziesięciny i ofiary powinny być liczone przez komitet.
Komitet ten powinien skladać się przynajmniej z dwóch osób, lepiej z trzcch. Jedną
z nich powinien być skarbnik. Niektóre kościoły sądzą, że lepiej jest.jeśli zapisuje
się ofiary w iednej książce, a dziesięciny w drugiej. W książce dotyczącej dziesięcin,
każda dziesięcina powinna być zapisana pod nazwiskiem osoby składająccj ją. Jeśli
otrzymuje się specjalne ofiary o dużej wartości, lepiej jest dać kwil każdemu dawcy.
Ważne jest to wtedy, gdy dawcy deklarują przekazywanie pewnej sumy pieniędzy
w określonych odstępach czasu. Za każdym razem, gdy zbierane są dziesięciny
i ofiary, pieniądze powinny być liczone przez komitet. a następnie przekazane
skarbnikowi.

Przechowywanie zgromadzonych funduszy

Jeśli kościół ma wystarczająco dużo funduszy, aby założyć konto w banku, le-
piej jest go założyć. Fundusze będą chronione przed kradzieżą lub pożarem w domu
skarbnika. Konto powinno być otwarte na nazwę kościoła, z podpisami pastora
i skarbnika. Niezbędne jest także posiadanie obu podpisów, aby podjąć pieniądze.

W pewnych miejscach na świecie nie można założyć konta bankowego. W ta-
kim przypadku zbór powinien mieć solidną szalkę lub sejf, w którym skarbnik prze-
chówuje środki finansowe. Klucze powinien posiadać pastor oraz inny członek
komitetu do spraw finansowych. tak aby przy otwieraniu sejfu musiały być obecne
dwie osoby.
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Podział funduszy

Zgromadzone fundusze powinny być dzielone zgodnie z tym, co uzgodnił już
zbór lub kierownictwo zboru. Na wynagrodzenie dla pastora wystarczy stale poz-
wolenie kierownictwa zboru. aby skarbnik płacił zajego wydatki. Ten sam sposób
postępowania dotyczy wydatków mniejszych i stałych. takich jak światło. woda.
sprzątanie itd. Jeśli chodzi o większe wydatki, należy mieć zgodę kicrowietwa zboru,

9 Gdy dokonuje się podzialu funduszy. oznacza to. że są one

Jeśli Kościół ma konto w banku. rachunki należy płacić czekami, a mniejsze \\y-
datki mogą być pokrywane gotówką. Gdy jest to możliwe. skarbnik powinien pro-
sić o dowód kasowy (faktura. rachunek, paragon lub kwit) za poniesiony wydatek.

\0 Zakreśl literę poprzedzającą każdy sposób postępowania. oparty na wzorcu
podanym w łekcj i.
a) Jest niemożliwe. aby jakiś zbór mial komo w banku, więc pastor przechowuje

fundusze kościoła w bezpiecznym miejscu w swoim domu.
b) Komitet do spraw finansowych kościoła daje skarbnikowi stałe pozwolenie na

płacenie rachunków za światło, ogrzewanie i sprzątanie.
c) W zborze dziesięciny i ofiary są liczone przez skarbnika tuż po ich zebraniu.

Uczciwość w zarządzaniu funduszami

Cel O. Zastanowić się, jakie stanowisko powinien zająć komitet do sprawfinanso-
wych H' podanych sytuacjach.

Zarówno pastor.jak i przywódcy oraz komitet do spraw finansowych, powinni
rozumieć. że są tylko zarządcami funduszami kościoła (2Kor 8: 19-20). Dobra te na-
leżą do Pana. W związku z tym, że są to fundusze Pana. przywódcy Kościoła po-
winni zarządzać nimi uczciwie (I Kor 4:2), Oznacza to, że powinni nimi zarządzać
zgodnie z tym, co postanowił zbór.

Przywódcy powinni być również uczciwi w stosunku do siebie. Nie jest to
właściwe, gdy pastor naucza wiernych, że powinni oddawać dziesięcinę. a sam
tego nie robi (Rz 2:21-22). Nie jest też dobrze. gdy skarbnik dba o dobra Pana, ale
sam nie płaci dziesięciny; nicstosownymjest, gdy ktoś. kto oszukuje Pana. troszczy
się o Jego dobra (MaI3:8).

Jeśli przywódcy są uczcievi w pełnieniu swoich obowiązków i stosują się do
zasad podanych \II tym fragmencie. zgromadzenie może im zaufać i chętnie ofiaro-
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wuje fundusze. Wynikiem tego będzie wzrost funduszy Kościoła. Dzięki temu bę-
dzie możliwe wykonanie Wielkiego Posłannictwa. Oczywistą prawdą jest, że ucz-
ciwość rodzi zaufanie.

II W którym Kościele fundusze są wykorzystywane w uczciwy sposób

a) Wierni złożyli ofiarę na prace ewangelizacyjne. Komitet do spraw finansowych
postanawia wydać część tych pieniędzy na reperacje budynków kościelnych.

b) Wierny, który nie składa dziesięciny, ofiaruje swą pomoc skarbnikowi. Jednak
nie otrzymuje pozwolenia, dopóki sam nie zacznie składać dziesięciny.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Cel 10. Zapoznać się; poszczególnymi pozycjami H' księgach rachunkowych.

Księgi rachunkowe są podstawą zarządzania finansami. Kościólnie potrzebuje
ich tak dużo jak przedsiębiorstwo handlowe. Księga kasowa powinna być pod
kontrolą skarbnika.

Księgi kasowe są wykorzystywane do notowania comiesięcznego przypływu
gotówki. Strony powinny być ponumerowane. Dochód i wydatki należy zapisy-
wać po odpowiedniej stronic.

Dochód składa się zwykle z dziesięciny i ofiar. Od czasu do czasu mogą znaleźć
się inne pozycje, dzięki sprzedaży lub zwróconym pieniądzom. Wydatki to głównie
wynagrodzenie dla pastora, ogólne wydatki i nabywanie różnych rzeczy.

Dziesięciny zapisywane w księdze dziesięcin są dodawane pod koniec każde-
go miesiąca i wpisywane do księgi kasowej. To samo dzieje się z ofiarami z innych
placówek lub punktów ewangelizacyjnych.

12 Jaki jest cel prowadzenia księgi kasowej?

Dana osoba lub instytucja otrzymują różne rodzaje ofiar. takie jak np. dla wizy-
tującego ewangelisty, wiernego znajdującego się w potrzebie, misji, Szkoły Biblij-
nej lub stowarzyszenia biblijnego. W tych przypadkach lepiej jest zapisać te ofiary
w dochodzie, a następnie w wydatkach. W ten sposób zostanie po nich ślad w księ-
gach kościelnych.

Poniżej podano model zapisywania wpływów w księdze kasowej. Możesz to
dostosować do potrzeb twojego kraju.
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Czerwiec 19...

165

1 Ofiara 6S( 3 Podrćz pastora 5.10
19.10 5 uzvtecznośc publiczne 15.6

5J( 9 Matenaly budowlane 34.8
11 l' AD 11 Przeznaczone dla ewangelisl 25.3
11 dla ewangelisty 25.30 31 Wynagrodzenie pastora 260,00

15 5.5( 31 Ofiara na Szkołę Biblijną 30,0

16 10.90 31 Opłaty pocztowe 26
22 5.9 --
25 12.50
25 dla Szkoły Biblijne 30.00
31 Comiesięczne

- Punkt misyjny 14.50

31 Comiesięczne
- Punkt misyjny 10.20

31 Dziesięciny comiesięczne 462.00
Wpłaty miesięczne 619.2 Wydatki miesięczne 373.40
Saldo z maja 58,40 Saldo na koniec czerwce 3042C
OgiJ<em 677.6 Ogólem 677.6C- -

Pod koniec każdego miesiąca obie strony księgi kasowej są podliczane według
podanego wyżej wzoru. Suma dochodu i saldu z poprzedniego miesiąca powinny
być :m'·s:e równe JlI111iewydatków i salda nu k011cU miesiąca

Każdy zbór powinien mieć także księgę inwentarzową. W księdze tej zapisane
są wszystkie meble i środki trwale kościoła. Gdy jakiś przedmiot ulegnie zniszcze-
niu, jest on wykreślany. a zapis pozostaje w księdze. Dokonujc się wpisu środków
nowo kupionych, zgubionych lub sprzedanych.

Dobrze jest sporządzać co jakiś czas nowy spis inwentarza. Celem tego jest
sprawdzenie, czy wszystkie zapisane środki sąjcszcze w użytkowaniu. Dla własne-
go dobra 110\\)' pastor powinien otrzymać księgę ze spisem inwentarzowym środ-
ków kościelnych.

l3 Dopasuj każdą pozycję wymienioną po lewej stronie do książki lub strony. na
której powinna się znajdować (po prawej).

.... a Ofiara w wysokości 20 złotych dla Szkoły Bi-
blijnej.

.... b 3 nowe zakupione krzesła

Ofiara comiesięczna z punktu misyjnego w wy-
sokości 15.34 złotych.

Wynagrodzenie pastora w wysokości 275 zło-
tych.

.... c

.... d

I) Księga dziesięcin
2) Księga kasowa, lewa

cześć strony

3) Księga kasowa, prawa
część strony

4) Księga inwentarzowa
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.•.. e 20 złotych przesłane Szkole Biblijnej .

... . f Dziesięciny od Tomasza Smith'a \v wysokości
10.50 złotych.

o ••• g 2 sprzedane stojaki muzyczne.

Rozliczanie się

Cel II. Podać przykłady pozycji, które powinny być objęte sprawozdaniem finan-
SOlł)'l1I skarbnika.

W lekcji 2 dowiedziałeś się. że zarządca powinien zdawać sprawozdanie ze
swojego zarządzania. Podobnie skarbnik kościoła powinien co miesiąc składać
sprawozdanie finansowe kościolajego przywódcom. Dobrze jest także informować
o tym kościół. lecz sprawozdanie powinno być ogólne. chyba że zgromadzenie
poprosi o szczegółowe dane. Sprawozdanie powinno obejmować: I) Listę osób
składających dziesięcinę i ich wpłaty. 2) stan finansowy kościola.

Poniżej podano wzór sprawozdania dla Kościoła. oparty na przykładzie poda-
nym w poprzednim fragmencie:

Czerwiec 19..

WPŁYWY WYDATKI

Ogólne ofiary 77.20 Specjalne ofiary 5530
Specjalne ofiary 55.30 Ogólne wydatki 18.20
Ofiary innych punktów misyjnych 24.70 Wydatki na transport 5.10
Dziesięciny 462.00 Wydatki na utrzymanie 34.80

Pensje 260.00

Ogólem wpływy 619.20 Ogółem wydatki 373.40
Saldo z maja 5840 Saldo na lipiec 304.20---
Ogólem 677.60 Ogółem 677.60

Podobne sprawozdanie można sporządzić na corocznych zebraniach zborowych.
Dodając sumy każdego miesięcznego sprawozdania łatwo jest uzyskać sumy dla
calego roku.

14 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdą pozycję. która powinna być włączona
do comiesięcznego sprawozdania skarbnika. zgodnie ze wzorem podanym w lekcji.
a) soma ogólnych ofiar.
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b) lista mebli kościelnych.
c) ogólne miesięczne wydatki.
d) wplywy ze specjalnych ofiar.
e) wypłacone wynagrodzenia ogółem.

Utrzymanie pastora

Cel 12. Zapoznać się :e sposobami wynagrodzenia pastora.

Różne metody utrzymania pastora

Wśród różnych metod wynagradzania pastora najważniejsze są następujące:
I) dziesięciny wiernych, 2) procenty od dziesięcin i ofiar, 3) honorarium, 4) wyna-
grodzenie i 5) dary.

Włosciwe wynagrodzenie

Niektórym kościołom trudno jest zdecydować, jakie powinno być właściwe
wynagrodzenie ich pastora. Jest to być może skutkiem tego, że nie zastanawiano
się.jakie sąjego potrzeby. Oczywiście pastorzy nie muszą żyć w luksusie. lecz po-
winni żyć na tyle wygodnie, aby swoją pracę ..czynili : radosciq .. a nie ,,::.ewżdy-
chaniem .. (Hbr 13: 17).

Wierzący powinni uwzględnić fakt, że ich pastor zwykle przyjmuje więcej goś-
ci i częściej podróżuje niż oni. Oprócz tego musi on ubierać się każdego dnia jak
osoba urzędowa i kupować stale książki potrzebne do samokształcenia inauczania
zgromadzenia. Potrzeby pastora związane są również z wielkościąjego rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki. co byłoby pomocą w zadecydowaniu
o wysokości wynagrodzenia dla pastora? Wskazówką może być przeciętna pensja,
którą otrzymuje urzędnik państwowy w twoim kraju.

15 W pewnym kościele wierni chcą zadecydować, ile będzie wynosić wynagrodzę-
nie pastora. Opierając się na wskazówkach podanych w lekcji, ustalona suma po-
winna być podobna do zarobków

a) osoby, która jest kierownikiem urzędu,

b) przeciętnego wierzącego w Kościele,

c) doktora lub prawnika w twoim mieście.
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Opracowywanie budżetu

Cel 13. Majuc podany pewien roc=ny dochód, opracować budżet dla zboru oparty
na podanym modelu.

W lekcji 7 mówiliśmy o potrzebie sporządzania budżetu dla własnych potrzeb.
Sporządzanie budżetu jest niezwykle pożyteczne również dla właściwego gospo-
darowania finansaęii zboru.

Pierwszym krokiem przy sporządzaniu budżetu jest powolanie komitetu zło-
żonego z kwalifikowanych osób. Sporządzają one budżet i następnie przedstawia-
ją go pastorowi i radzie starszych. Oczywiście, pastor i rada starszych zboru również
mogą wchodzić \..' skład komitetu. Po przejrzeniu budżetu przez kierownictwo zboru.
komitet przedstawia go do zatwierdzenia zborowi.

Komitet do spraw budżetu zastanawiał się nad wszystkimi źródłami dochodów
zboru oraz nad źródłami dochodów sporadycznych. Podobnie rozważa bieżące
wydatki i dodaje nowe. Zasadąjest, że wydatki nie powinny być większe niż dochód.

Budżety są zwykle roczne. Jeśli chcesz skorzystać z rocznego budżetu przy
sporządzaniu budżetu miesięcznego, należy podzielić każdą pozycję rocznego
budżetu przez 12. Jeśli inflacja powoduje, że roczny budżet staje się nieaktualny.
muszą być dokonane niezbędne zmiany. Jeśli budżet został opracov vany z uw-
zględnieniem wpływu stopy inflacji, nie będzie konieczne częste dokonywanie zmian.

16 Jeśli kościół opracował budżet w wysokości 1200 złotych rocznie,jaki powinien
być miesięczny dochód, aby był zgodny z budżetem rocznym?
a) 50 złotych.
b) 100 złotych.
c) 600 złotych.
d) 1200 złotych.

Oto wzór budżetu. który możesz przystosować do potrzeb i specyfiki twojego
zboru.

DOCHÓD
Dziesięciny

Zarejestrowanych członków
Nowych czlonków
Współpracujących wiernych

Ofiary
Og61ne
Specjalne

Rocznie Miesięcznie
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Rocznie

Inny dochód

Sprzedaże

Darowizny

Dochód ogółem

WYDATKI

Ogó/nokoścJelne

Agendy Ogólnokościelne

Misje

Szkoła Biblijna

Wydatki na transport

Literatura

Ewangelizacja

Utrzymanie kaplicy

Wynagrodzeme

Środki trwale

Wydatki szczególne

Wydatki ogółem

169

Miesięcznie

Pod koniec roku zbór w sprawozdaniu powinien ocenić wyniki, Czy dochód był
tak duży. jak zakładano':' Czy należy wyeliminować jakieś wydatki? Czy dla pewnych
potrzeb fundusze nie były zbyt małe? Gdy udzielone już zostaną odpowiedzi na te
i podobne pytania. można przystąpić do przygotowania budżetu na rok następny.

17 Spójrz na wzór wydatków w miesiącu czerwcu podany w części: "Prowadzenie
ksiąg rachunkowych". Wyobraź sobie. że na cały rok kościół ma ogólny dochód
w wysokości 9000 złotych (Iącznie z 619,20 złotych zapłaconymi w czerwcu),
Posługując się podanym wyżej wzorem, w swoim notesie sporządź możliwy roczny
budzet dla tego kościola.

• • •
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Pytania kontrolne (~

I Wyobraź sobie. że chcesz wyjaśnić grupie wierzących, co oznacza dysponowanie
Ewangelią. Dopasuj każdy werset z Biblii (po lewej) do odpowiedniego zdania (po
prawej) .

.... a MtI0:7-S

.... b MkI6:15.

.... c Dz4:12.

.... d Oz 10:36-42.

.... e Rzl:1.

.... r IKor3:9 .

.... ~ ITml.l1

I) Bógjest właścicielem Ewangelii
2) Jesteśmy dysponentami Ewangelii

3) Musimy znać Ewangelię
4) Musimy głosić Ewangelię

2 W swoim notatniku podaj listę czynności, która może być wykorzystana przez
kierownictwo kościoła do podziału pracy w Kościele. Twoja lista powinna obejmować
przynajmniej 10 czynności, takich jak prov ..'adzenie nabożeństw w więzieniach.
planowanie nauczania itd.

3 Wyobraź sobie. że nauczasz grupę nowych wiernych o tyrn.jakijest Boży plan dla
finansów kościoła. W swoim notatniku wymień sześć głównych prawd. na które
polożyłbyś nacisk i podaj przynajmniejjeden werset z Biblii potwierdzający je.

oj Wyobraź sobie, że poproszono cię, abyś został przywódcą zboru, którego człon-
kowie nie znają nauki o składaniu dziesięciny. Nic wiedzą.jak zarządzać fundusza-
mi i prowadzić księgi rachunkowe. W swoim notatniku wymień sposoby postępo-
wania. które mogą pomóc temu zborowi. aby stał się właściwym dysponentem swo-
ich dóbr.

Odpowiedzi na pytania nauczające

9 przeznaczone na pokrycie różnych rodzajów wydatków.

I b) otrzymal Ewangelię.

lOb) Komitet do spraw finansowych kościoła daje skarbnikowi stale pozwolenie
na płacenie rachunków za światło, ogrzewanie i sprzątanie. (Czy możesz
wyjaśnić. dlaczego dwa inne sposoby postępowania są zle?)

2 c) Są one pomocą w dziele posługiwania.
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II b) W pewnym kościele wiemy. który nie składa dziesięciny. ofiaruje swą pomoc
skarbnikowi. Jednak nic otrzymuje pozwolenia, dopóki sam nie zacznie skła-
dać dziesięciny. (Dlaczego w przypadku a) komitet do spraw finansowych
zachował się nieuczciwie?)

3 Twoja odpowiedź. Czy twój kościół ma ustalony program dzialania?

12 W księdze kasowej zanotowane są comiesięczne wpływy i wydatki - pieniądze.
które otrzymano i pieniądze, które wypłacono.

~ al 5 d) I gl 4
b) 3 e) 6
e) 2 f) 7

13 a 2) Księga kasowa. lewa część strony e 3) Księga kasowa, prawa część
b 4) Księga inwentarzowa. strony
e 2) Księga kasowa. lewa część strony r I) Księga dziesięcin
d 3) Księga kasowa, prawa część strony. g 4) Księga inwentarzowa

5 a) Roznoszenie literatury ewangelizacyjnej do domów znajdujących się w po-
bliżu kościola.

I ~ al Suma ogólnych ofiar. e) Wypłacone pensje ogółem.
c) Ogólne miesięczne wydatki,

6 c) Dać wszystkim członkom szansę wykazania, jakie mają zainteresowania
i zdolności. (Jeśli to uczynisz. odkryjesz kogoś, kto jest zainteresowany po-
mocą młodym ludziom i po przeszkoleniu może zająć się ich nauczaniem.
W ten sposób można podzielić pracę w kościele.)

15 a) osoby, która jest kierownikiem urzędu. (W każdym razie utrzymanie pastora
powinno odpowiadać jego potrzebom i dodatkowym wydatkom, które ma
on z powodu swoich specyficznych obowiązków.)

7 a 3) 3M 27:30; MI3:8-1O; IKor 16:1-2.
b 5) IM 14:18-20;4M 18:1-24;SM 18:I-S; IKor9:11-14.
e I) 4M 18:25-29.
d 4) SM 16:16-17.
e 2) Prz3:9-IO;MI3:10;2Kor9:6-7.lo-ll.
r 6) IM 2S:I-9;4M 7:1-89; Ezd2:68-{j9; Rz IS:25-27;2Kor8:1-4.

16 b) 100 dolarów, 1200 dolarów podzielone przez 12~ 100 dolarów.
8 al decydowanie, jak wykorzystać fundusze kościoła.

17 Twoja odpowiedź. Jeślijesteś przywódcą kościoła, być może znajdziesz spo-
soby dostosowania budżetu podanego w lekcji do twojej sytuacji. Budżet po-
winien pomóc ci w planowaniu wykorzystywania wpływów finansowych koś-
cioła, tak aby wywiązać się z obowiązków zarządcy Ewangelii.
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społeczeństwo

Do tej pory rozważaliśmy biblijne zasady szafarstwa chrześcijańskiego isposo-
by ich zastosowania odpowiednio do tego, kim jesteśmy i co posiadamy. Mam
nadzieję, ze zacząleśjuż stosować te zasady w swoim życiu! Doszliśmy do ostatniej
lekcji tego kursu. w której poddamy analizie nasz związek ze społeczeństwem, do
którego należymy.

Jako szafarze dóbr Bożych mamy określone obowiązki wobec społeczeństwa.
Aby wywiązać się z nich. musimy wiedzieć. kim jesteśmy. Pomoże nam w tym ta
lekcja. Po dokładnym przeczytaniu jej odkryjesz różne sposoby. którymi możesz
posługiwać się wypełniając służbę ewangelizacyjną, obywatelską czy względem
bliźniego,

Plan lekcji
Chrześcijańskie świadectwo

Prowadzenie pobożnego życia
Reklamowanie kościoła

Obywatelska odpowiedzialność
Posłuszeństwo władzy
Płacenie podatków
Udział w glosowaniu
Sprawowanie rządów
Modlitwa za tych. którzy sprawują rządy

Kontakty społeczne
Wywieranie wpływu na nasze społeczeństwo
Miłość do bliźniego



Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś

• Wymienić kilka sposobów, dzięki którym chrześcijanin może być świadectwem
w swoim środowisku.

• Wymienić obowiązki, które chrześcijanin, jako obywatel. ma wobec spolcczenstwa

• Wyjaśnić, w jaki sposób chrześcijanin może być dobrym bliźnim w swoim śro-
dowisku.

Czynności lekcyj ne
l. Jest to ostatnia lekcja tego kursu! Przeczytaj ją uważnie postępując według me-

tod podanych w poprzedniej lekcji.

2. Po zakończeniu lekcji iwypełnieniu pytań. przeczytaj ponownie część III (lekcje
7-10). Następnie wypełnij swoją opinię uczestnika kursu - formularz z odpowie-
dziami dla części III i prześlij go do Instytutu leI.

Słowa kluczowe
Czerwony Krzyż

glosować
kandydat

obywatel

początkowy

reklamowanie

środki przekazu

wybierać
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Rozwinięcie lekcji

CHRZE.';CIJAŃSKIE ŚWIADECTWO
•

Prowadzenie pobożnego tycia

CelI. Zastanowić się, jaki jest związek między życiem chrześcijanina a prawym
społeczeństwem.

W dzisiejszym świecie jest ogromne pragnienie sprawiedliwości. Ludzie chcą
sprawiedliwego społeczeństwa, lecz nie chcą żyć sprawiedliwym życiem. Nie zdają
sobie sprawy. że społeczeństwo jest sprawiedliwe. wówczas gdy sąjednostki, które
je tworzą. Niemożliwejest utworzenie "złotego" społeczeństwa z "glinianych" ludzi.

Jezus rzekł: "Błogosławieni, którzy łakną j pragną sprawiedliwosci" (Mt
5:6). Oczywiście mial On na myśli tych, którzy pragną czynić to, co jest dobre
i sprawiedliwe, a nie tych, którzy oczekują takiego postępowania u innych. My,
chrześcijanie, powinniśmy być tymi, którzy pragną tak czynić.

Jako chrześcijanie mamy zbawienny wplyw na społeczeństwo. Jesteśmy solą
ludzkości (MtS: 13). Jeśli społeczeństwo, w którym żyjemy, nie jest zle, dzieje się to
dzięki chrześcijanom. Prowadząc życie Boże możemy być światłością wśród ludzi
i chwalić Pana (MtS: 16). O ileż lepsze byloby społeczeństwo, gdyby każdy chrześ-
cijanin żył pobożnie!

I Które zdanie określa związek między życiem chrześcijańskim a sprawiedliwym
społeczeństwem?
a) Chrześcijanie muszą zasiadać w rządzie, aby społeczeństwo było sprawiedliwe.
b) Najważniejszym sposobem, dzięki któremu chrześcijanin może sprawić, że społe-

czeństwo będzie sprawiedliwe,jest pragnienie, aby inni czynili to, co jest dobre.
c) Każdy chrześcijanin, gdy prowadzi pobożne życie, może pomóc całemu społe-

czeństwu, aby żyło sprawiedliwie.

Reklamowanie kościola

Ce12. Poznać sposoby reklamowania Koscioto H' społeczeństwie,

W twoim środowisku może być wiele ludzi, którzy nie wiedzą o istnieniu twoje-
go kościoła. A ty, który jesteś wierzącym, postawiłeś świecę wiary pod korcem
(Mt 5: 15). Niezbędne jest posługiwanie się różnymi sposobami reklamowania koś-
cioła. Stałe ogłaszanie w prasie i w radiu może być bardzo kosztowne. Są jednak
pewne jednorazowe rodzaje wiadomości. które cenią dyrektorzy radia i telewizj i. Są
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to np. kampanie ewangelizacyjne i szkółki niedzielne. zebrania, otwarcie placówki,
ślub, wizyta znakomitego mówcy lub inne ważne wydarzenia w życiu kościoła.

Muzyka Gospel
Mai5 - 10 19.00.

~
'.

• \1" .1

2 W swoim notatniku wymień przynajmniej trzy sposoby. dzięki którym mógłbyś
reklamować swój kościół. Dobrze byłoby. gdyby zawierały one wydarzenia. będące
dobrymi wiadomościami.

OBYWATELSKA OOI'OWIE[)ZIALNOŚĆ

Cel 3. Poznać obowiązki chrześcijanina jako obywatela.

Posluszcństwo władzy

W Liście do Rzymian 13:1-6 apostoł Paweł naucza nas. że władza została usta-
nowiona przez Boga.

Dlatego chrześcijanin jest osobą. która powinna być posłuszna władzy
i przestrzegać prawa. Jeśli przeciwstawia się władzom, przeciwstawia się temu, co
ustanowił Bóg. Chrześcijanin nie powinien się buntować. choć może mieć ku temu
powody. Nie powinien też przyłączać się do tych. którzy próbują obalić władzę.
Zwróć uwagę na wielki szacunek. który miał Dawid dla Saula, ponieważ ten był na-
maszczony przez Boga. Mimo że Bóg odrzucił Saula. Dawid nic próbował go zde-
tronizować. Dawid dwukrotnie mial możliwość, aby go zabić, lecz oszczędził jego
życie (I Sm 24:6; 29:9-11). Bóg ustanowił Saula jako jedyną władzę idopóki nie zdjął
go z tronu. Dawid nie zamierzał zmieniać tego. co ustanowił Bóg.

l'lacenie podatków

Wiele korzyści publicznych. którymi cieszymy się wspólnie. takich jak szkoły
publiczne. oświetlenie ulic. ochrona policji, drogi, są finansowane z płaconych
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przez nas podatków. Dlatego ten. kto uchyla się od płacenia podatków. wyrządza
krzywdę społeczeństwu. Każdy zakłada, że chrześcijanin będzie pomagał swojemu
społeczeństwu, a nie wyrządzał mu krzywdę.

Jezus nauczał. że należy płacić podatki mówiąc: "Oddawajcie, co jest cesars-
kiego, cesarzowi" (Mt 22:21). Co więcej, dał nam również własny przykład place-
nia podatków (Mt 17:24-27). Apostoł Paweł także wyrażnie nauczał, że wierni nie
powinni uchylać się od płacenia podatków (Rz 13:6-7).

Udział n' glosowaniu

Rząd jest odpowiedzialny wobec Boga. ponieważ On go ustanowił. lecz jest
również odpowiedzialny wobec ludzi. którzy go \vybrali. Podobnie ludzie są od-
powiedzialni wobec Boga za wybór władzy. Jeśli rząd jest zły, oszukuje ludzi, którzy
go wybrali. Bóg może go usunąć. lecz ludzie są winni ternu. że wybrali zly rząd.
Musimy zbadać nasze motywy. którymi kierujemy się przy głosowaniu: czy gło-
sujemy na kandydata. który płaci więcej, czy na tego. który obiecał nam jakieś
osobiste korzyści, czy też na tegu, który najlepiej spcłnialby swoje obowiązki" Jeśli
poważnie zastanowimy się nad tymi pytaniami. nic będziemy musieli żałować
oddanych głosów,

Jako wierni powinniśmy modlić się o to, by Bóg kierował nami i byśmy mądrze
głosowali. Wyborca może być oszukany fałszywymi obietnicami tych. którzy chcą
mieć władzę. Bywało, że niektórzy wykorzystywali biednych ludzi. aby dostać się
do rządu. Po uzyskaniu władzy zapominali o tych, których namawiali i ktÓI)'T11
schlebiali. Oby żaden wiemy nie został oszukany przez tych. którzy skrywają głęboko
własne interesy za fałszywym obrazem dobrej woli wobec tych, którzy są posz-
kodowani. Nie powinniśmy zapominać. że Judasz, zdrajca i złodziej. z pozoru bardzo
interesował się biednymi (J 12:4-6).

Sprawowanie rządów

Niewiele rządów jest dobrych. ponieważ, ogólnie mówiąc, ci, którzy je sprawują,
nie są chrześcijanami. Wierni mogą skuteczniej pomóc rządowi, jeśli sami w nim
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zasiadają. Jest jednak prawdą, żc istnieją tam Iicznc i duże pokusy. Prorok Daniel
jest doskonałym przykładem dla nas. Był on bardzo pobożnym człowiekiem i \viel-
kim mężem stanu (Dn I: 1-6.28). W skorumpowanym pałacu pozostał on wiemy
Bogu. który go szanował.

W Liście do Rzymian 16:23 apostoł Paweł \....spomina Erasta. wiernego, który
był ..skarbnikiem miejskim". Jeśli Erast mógł służyć Bogu przy swojej pozycji. ty
również możesz to czynić. Dlatego.jeśli Bóg wzywa cię. abyś zająl odpowiedzialne
miejsce w rządzie twojego kraju. przyjmij je. W ten sposób. jako chrześcijanin. bę-
dziesz mógł wykorzystać swój wpływ i czynić rzeczy. które doprowadzą do po-
myślności w twoim spoleczeństwie.

Modlitwa 7.l1 tych, którzy sprawują rządy

Udział w pracy rządu i działanic. aby różne sprawy toczyły się w pomyślnym
kierunku. nie jest jedyną rzeczą. którąmożemy zrobić. Biblia również naucza nas. że
musimy modlić się za tych. którzy sprawująrządy (11m2: 1-2). Musimy czynić to nie
tylko z powodu nakazu Bożego. lecz również dla naszego \vłasnego dobra ... ob.dmy
ciche i spokojne żvcte wiedli Il'e wszelkiej poboźnosci i uczciwości" (I Tm 2:2),
Trudne czasy. w których żyjemy. sprawiają. n: zdajemy sobie coraz bardziej sprawę
z konieczności czynienia tego!

J Kim są przywódcy. za których powinieneś się modlić'? W swoim notatniku. spo-
rządź ich listę i módl się za nich regularnie, Bez względu na to. czy' są oni pobozni
czy nie. mo zesz modlić się do Pana. aby dal im mądrość. aby byli dobryrui przy-
wódcami.

4 Zakreśl kólkiemliterę poprzedzającą każde zdanie PRA WOZI WE.
a Zgodnie z Rz 13:1-3 chrześcijanin powinien dążyć do obalenia rządu.jeślijest zły.
b Obowiązek wiernego wobec jego rządu obejmuje płacenie podatków.
c Jeśli chrześcijanin modli się. aby wypełniła się wola B07..a wjego rządzie. nic mu-

si glosować.

KONTAKTY SPOLECZNE

Ce14. Podać przykłady chrzescijun. klór::y wypetniujq swoje obowiqzki Ił' spo-
łeczeństwie.

wywieranie wplywu przez chrześcijan na nasze społeczeństwo

Pierwsi uczniowie uważani byli za ludzi bardzo niebezpiecznych. mogących
zakłócić ustalony porządek społeczny. Byli oskarżeni o ..czynienie zamętu na Ca~l'111
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świecie" (Dz 17:6). Warunki spoleezne w tamtych czasach dalekie były od spra-
wiedliwości, Nauki Jezusa głoszone przez apostołów uwydatniały niesprawiedli-
waść owych czasów.

Dzisiaj cieszymy się wieloma dobrodziejstwami, które wydają się nam zupełnie
naturalne. Niektóre z nich są nawet częścią programu akcji socjalnej pewnych rzą-
dów. Kto jednak podjął inicjatywę wprow..adzenia zmian. które przyniosły te dobro-
dziejstwa? Oczywiście. chrześcijanie i chrześcijanki! Na przykład ci. którzy pozbyli
się niewolnictwa. ustanawiali prawa mające chronić dzieci. dali kobietom prawo
glosowania. założyli szpitale i Czerwony Krzyż.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiejszy porządek spolcczny
nie jest najlepszy. Jest nadal wiele do zrobienia. Picrwsi wierzący mieli wplyw na
swoje społeczeństwo. my zaś możemy mieć wpływ na nasze. Możemy zabierać glos
w wałce o sprawiedliwość i przeciwko złu społecznemu naszych czasów ... AfOWG

głupca jest ró:gą najego grzbiet. lec: mędrców strzegą ich wargi" (Prz 14:32).

5 Co to znaczy. że ktoś ma dobry wpływ na swoje społeczeństwo?

Milość bliźniego

Jezus nauczał. ze miłość bliźniego jest tak ważna jak miłość Boga (MI 22:37-39;
Mk 12:30-31). Co więcej. oba przykazania są ściśle związane ze sobą. aby nikt nie
mógł powiedzieć, że kocha Boga nic kochając również bliźniego, Przypowieść
o dobrym Samarytaninie bardzo pięknie ilustruje tę prawdę (Lk 10:30-37). Jako
wierni dbajmy o to. abyśmy nie zrobili tego samego błędu. co kapłan i Lewita, Byli
oni zbyt zajęci swoją religią i w związku z tym nic mieli czasu, aby zająć się potrzeba-
mi swojego bliźniego.

Jako chrześcijanie mamy obowiązek czynienia dobra wszystkim. a szczególnie
tym, którzy należą do naszej rodziny w wierze (GI6: 10). Oznacza to, że powinniśmy
pomagać tym braciom, którzy są w potrzebie (Dz4:34; JU: 15-16: IJ 3: 17). Powinniś-
my też pomagać obcym (Mt 25:34-40; Jk I :27). Jest wielka okazja dla tych, którzy są
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gotowi pomóc swoim bliźnim. Mogą oni nauczać czytania tych. którzy tego nie
umieją, pomóc w powrocie do społeczeństwa tym. którzy złamali prawo: alkoholikom.
narkomanom i założyć domy dla potrzebujących.

6 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy przykład chrześcijanina. który wypeł-
nia swoje obowiązki społeczne.

a) \Vilhelm znajduje sposoby dokonywania zmian na lepsze w swoim społeczeństwie
i czynienia dobra dla bliźnich.

b) Magdalena poświęca czas swojej religii pozostawiając innym zajmowanie się
niesprawiedliwymi warunkami społecznymi.

c) Józef planuje poprawić warunki społeczne walcząc z rządem, który sprawuje
władzę.

Doszedłeś do końca kursu zatytułowanego. Odpowicdzialnosć chrześcijanina:
Studium () chrzescijuńskim szafarstwie. \V pewnym sensie jest to także początek-
ponieważ mam nadzieję. że zastosujesz w swoim życiu to. czego się nauczyłeś.
Prawdą jest. że obowiązki szafarza chrześcijańskiego są ogromne. Takie są również
nagrody! Jeśli pragniesz oddawać cześć i służyć Bogu jako Jego szafarz. doś-
wiadczasz szczególnej radości. będącej udziałem tych. którzy uczciwie inwestują
i zarządzają wszystkim, co Bóg im powierzył. Niech On ci błogosławi i da ci
natchnienie w życiu dla Niego!

Pytania kontrolne

I Który werset lub wersety Biblii byłyby najlepsze. aby wskazać komuś. że
chrześcijanie powinni być świadectwem w swoim środowisku?
a) ISm 24:6: 26:9-11.
b) Mt5:I3-l6.
c) Mt 22:21.
d) 1Tm2: 1-2.

2 W swoim notatniku wymień kilka sposobów, dzięki którym wierni z twojego koś-
cioła mogą być świadectwem w swoim środowisku.

3 Wyobraź sobie, re twój przyjaciel mówi ci. iż chrześcijanie powinni unikać zajmo-
wania odpowiedzialnych stanowisk w rządzie. ponieważ większość rządów jest
skorumpowana. W twoim notatniku napisz na to odpowiedź. wykorzystując \..' od-
powiedzi przynajmniej jeden odnośnik z Pisma Świętego.
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4 Wyobraź sobie, że chcesz wyjaśnić komuś. jakich jest pięć głównych obowiąz-
ków obywatelskich chrześcijanina. W twoim notatniku wymień je. Obok każdego
z nich wypisz kilka odnośników z miejsc Pisma Świętego. w których jest mowa
o nich lub ich przykład.

5 Wyobraź sobie. że chcesz wyjaśnić przyjacielowi, w jaki sposób chrześcijanin
może być dobrym bliźnim w społeczeństwie. W twoim notatniku wymień naj-
ważniejsze sposoby takiego postępownia i podaj wersety Z Biblii. dla poparcia
każdego z nich.

Upewnij się. że wypełniłeś opinię uczestnika kursu dla
części III i wyślij formularz z odpowiedziami do leI.

Odpowiedzi na pytania nauczające

4 a Nieprawda
b Prawda.
c Nieprawda. Chrześcijanin powinien modlić się zarówno O wypełnienie woli

Bożej.jak i glosować.

I c) Każdy chrześcijanin. gdy prowadzi pobożne życic, może pomóc calemu
społeczeństwu, aby żyło sprawiedliwie.

5 Oznacza to, że powoduje lub dokonuje zmiany, które prowadzą do dobrych rzc-
czy i są błogosławieństwem dla innych.

2 Twoja odpowiedź. Jeśli kościół planuje specjalne nabożeństwo dla uczczenia
narodzin lub zmartwychwstania Jezusa, można ogłosić to wydarzenie. Możesz
pomyśleć też o innych sposobach reklamowania twojego kościoła w społe-
czeństwie.

6 a) Wilhelm.

3 Twoja odpowiedż.
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nvOJE NOTATKI



SŁOWNIK
W prawej kolumnie podany jest numer lekcji. w której po raz pierwszy zostalo

użyte slowo.

administrator

analizować

apogeum

arbitralny

arogancki

atrybut

autorytet

osoba, która jest odpowiedzialna za dysponowa-
nie dobrami
uważnie coś rozważać. zastanawiać się nad szcze-
gółami

punkt kulminacyjny, szczyt

- bezwzględny w narzucaniu swojego zdania: sa-
mowolny

przekraczający właściwe zasady zachowania

charakterystyczna. specyficzna cecha

władza upoważniona do wydawania poleceń
(znaczenie w jęz. angielskim)

Lekcja

4

4

8
I

I

8

bezcześcić

budżet

poniżać. kalać: hańbić coś, co jest święte. otoczone
CZCią

zestawienie dochodów i wydatków 7

3cel
Czerwony Krzyż

kOllCO\VY efekt, który zamierza się osiągnąć

międzynarodowa organizacja pomagająca ludziom
ubogim i cierpiącym

10

depozyty 2

dochód

doczesny
doktryna

dobra dane przez jedną osobę drugiej do zaopieko-
warna SIę num

pieniądze lub inne dobra, jakie sit; otrzymuje
w wyniku dzialalności

mający związek z życiem ziemskim

zasady czy reguły, które są uznane za prawdę

7

2



Slownik

doradca

dowód ksasowy

dyktatorski

dziesięcina

183

osoba. która udziela porad

kwit lub dowód przeprowadzonej transakcj i
lub wymiany

wywierający nacisk lub apodyktycznie za-
rządzający

dziesiąta część dóbr

9

9

8

7

4emocje uczucia, przeżycia

finansowy mający związek z pieniędzmi

glosować

gromadzenie

wyrażać opinię lub dokonywać wyboru

zbieranie

10
7

inflacja 7

intelekt

inwentarz

obniżka realnej wartości środków przeważnie
pieniężnych
wiedza i rozum

dobra w dyspozycji zarządzającego

4

9

10

kategoria

komitet

osoba. która ubiega się o stanowisko czy
1117..ąd

klasa lub grupa charakteryzująca się okreś-
lonymi cechami
grupa osób powolana do wykonania pew-
nych zadań

6

9

lokata 2pieniądze wkładane do banku lub w jakieś
przedsięwzięcie w celu osiągnięcia zysku

model 9przykład. na którym należy się wzorować

niepowściągliwość - niezdolność do opanowania się 5
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nieprawidlowość
(anormalność)

Odpowiedział /lO,\~Ć chrzescijanina

cecha lub stan niezgodny z określonymi za-
sadami; rozregulowanie; nienormalność

oaza

obywatel

osobowość

obszar wśród pustyni. gdzie jest roślinność otacza-
jąca zwykle źródło wody lub zbiornik wodny

członek społeczeństwa danego państwa

elementy istoty człowieka określone przez
intelekt. wolę iuczucia

10

4

panowanie

początkowy

podtrzymywać

podwWny

posłuszeństwo

pośredni

poucza ją.y

prawowity
prawo własności

priorytet

procedura

procent

proroczy

przeszkoda
prześladowca

przypowieść

przystań

przyzwoitość

punkt widzenia

władza, autorytet; rządy

wstępny lub pierwszy krok

wspierać
ktoś. kto wykonuje rozkazy

poddanie się i realizacja poleceń wladzy

ten, który znajduje się pomiędzy początkiem
a koncern
to, co buduje lub pomaga

, ....łaściwy. odpowiedni. zgodny z prawem

dowód własności. dowód legalnego posia-
dania
pierwszeństwo, wcześniejszy w kolejności
lub czasie

sposób postępowania: seria kroków poczy-
nionych w odpowiedniej kolejności

część całości wyrażona w setnych

o charakterze zapowiadającym coś, co ma się
wydarzyć

coś, co stoi na drodze lub stawia opór

ten. kto wyrządza krzywdę innej osobie

historia. która ma charakter pouczający

miejsce postoju

bycie odpowiednim, stosownym, właściwym

sposób patrzenia na coś lub myślenia o tym

I

10

I

4

3

4

I

7

3

7

7



Słownik

racjonalny

reklamowanie

rola

rozkład

rozmyślać

rutyna

rzeźbiarz

zdolny do rozumnego podejścia i myślenia

upowszechnianie czegoś, informowanie o czymś
i zalecanie czegoś

obowiązek, odpowiedzialność. funkcja

wykaz czynności z zaznaczeniem czasu ich wyko-
nania

rozważać coś; myśleć o czymś

czynność o charakterze szablonowym. powta-
rzalnym
artysta. który rzeźbi. tworzy dzieła z materiału takie-
go jak drewno, marmur, kamień

18j

10

2

6

4

9

3

sanktuarium

skarbnik

spadkobierca

spotkanie

sprośn)

stosunek

strategia

symbol

systematycznie

szafarz

środki przekazu

świecki

świętokradztwo

poświęcone lub Ś'\'ięIC miejsce

osoba. której powierzono opiekę nad funduszami

ktoś, kto prawn ie otrzymuje spadek od rodziców

zebranie się ludzi

nieprzyzwoity. będący obrazą dla moralności lub
cnoty

sposób. w jaki dana osoba odnosi się do czegoś
lub kogoś

plan lub metoda osiągnięcia celu

przedmiot. który zastępuje właściwe znaczenie.
przywodzi na myśl. oznacza coś

w określonych. zgodnie z planem. odstępach czasu

ktoś odpowiedzialny za dobra kogoś innego

publikatory. które przekazują różne informacje

mający do czynienia ze sprawami doczesnymi: nic
religijny

lekceważenie tego. co jest święte

5

9

l

6
5

4

3

8

7

l

10

3

5

talent
technika

zdolność do robienia czegoś

metoda robienia czegoś

6

6
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troska

tyrański

Odpowiedz ialnosć chrzesc ijanina

niepokój. silne zainteresowanie

uciskający, arbitralny, apodyktyczny

7

7

uprawiać

uzurpować

przygotowywać do zbioru plonów

rościć sobie pretensje względnie przywłaszczyć
sobie coś nieprawnie lub bez uzasadnienia

,.,

władanie

wola
wybierać

wydatki

wyjątkowy

wypłaty

wykres

wykup

wyzysk

autorytet lub władza
zdolność człowieka do dokonywania wyborów

dokonywać wyboru; np. glosując w wyborach

wydawane pieniądze

nie mający sobie podobnych lub równych

wydane fundusze
rysunek wykazujący pewne zależności

odkupienie. wyswobodzenie poprzez zapłacenie
okupu

nieuczciwe czerpanie korzyści z czegoś: niespra-
wiedliwe wykorzystywanie czegoś

I
4

10

7
I

9

I

7

założenie
założyciel

zarządca
zasada

zdolności
zgodny
zjednoczenie

zobowiązanie

zwierzchnictwo

zysk

źródło

stwierdzenie, które uważa się za prawdziwe

osoba, która coś zakłada lub tworzy

ktoś odpowiedzialny za dobra kogoś innego

ogólne i fundamentalne prawo

talenty lub umiejętności do wykonywania czegoś

pozostający w harmonii lub zgodzie

scalenie; jedność, całość. integralność

akt złożenia obietnicy, zawarcie porozumienia lub
umowy

wyższa władza nad czymś lub nad kimś

nadwyżka uzyskiwana poprzez osiąganie więk-
szego dochodu niż wydatków

pochodzenie: początek

I
8

I

5

2
6

8

8

I
7

8



ODPOWIEDZI NA
PYTANIA KONTROLNE

Lekcja I

a) Maria pożyczyła rower od swojej
koleżanki. Koleżanka prosiła ją.
aby chowała rower na noc. Maria
robi to.

2 a) 2M 19:5.
c) IP!2:9-10.

3 h) Właściciel może zabronić innym
korzystania z tego. co należy do
mego.

4 d) Hbr I :2.

5 Zdanie a) NIEjes! właściwą odpo-
wiedzią. ponieważ fragmenty Dzie-
jów Apostolskich 2 i 4 nie mówią
nam. że taka była przyczyna tego.
co się stalo. Nie ma więc podstaw
do takiego wnioskowania. Popraw-
na odpowiedź brzmi: b) Wyciągnęli
oni błędny wniosek IVzwiqzku z tym.
re uczniowie byli biedni. prosili
tych, którzy mieli więcej. aby po-
dzielili się = nimi. Ludzie. którzy
wyciągają taki wniosek, mylą to. co
uczniowie czynili z tym, co mieli.

6 c) Ps 100:3.
d) TI2:14.

7 d) Bóg, ponieważ nie otrzyma! nic
od nikogo.

8 b) MI 22:21.
c) ITs 5: 18.

9 a Falsz.
b Prawda.

c Fałsz.
d Prawda.

10 Zdania a) i c) określają 10. co powi-
nieneś rozumieć lub znać. Są one
dobre. Jednak zdanie b) opisuje 10,

co robisz. jeśli stosujesz tą prawdę
w swoim życiu. Właściwą odpowie-
dziąjest b): Pozwalam. aby Bóg kle-
rowu/ moim życiem zgodnie :e swo-
im wyborem i akceptuję Jego wolę
względem mnie.

Lekcja 2

I c) musi stosować się do zaleceń
właściciela.

2 a Prawda, c Falsz.
b Fałsz, d Prawda.

3 b) Jego Ojca w niebie.
4 a) Zarządza on dobrami właściciela

lak. aby przynosiły dochody.
5 c) IKor4:1-2.
6 a I) Przestrzegać instrukcji.

b 4) Zdawać sprawozdanie.
e 3) Robić lokaty.
d 3) Robić lokaty.
e 2) Szukać informacji.

7 a) Mt25: 14-23.
8 Odpowiedź a) NIEjesl dobra. To

prawda, że każdy będzie musiał zdać
sprawozdanie. lecz fakt ten nie wiąże
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się bezpośrednio z czyją; błędną
opinią. Odpowiedż b) jest lepsza.
Jeśli postąpiłbyś w len sposób,
pomógłbyś mu odkryć to, czego
naucza Biblia o robieniu inwes-
tycji. Właściwa odpowiedź za-
tem brzmi: b) Pokuzulbvm mu
\ł' Biblii, żenuu'el jego dusza {je-
go czas są cem~l'mi wtasnoscia-
mi. Przeczytalbym mu te H'(,"S('~l'.

Ił' których jest powiedziane. :e
ka=(~l'ma dar (u/Boga. kilu)' mu-
:e d/a Niego zainwestować.

Lekcja 3

a) Bóg czyni nas podobnymi do
obrazu Jezusa. wystawiając nas
czasem na próby i cierpienia. aby
przygotować nas do wypełnienia
Swojej woli. Zdanie b) lepiej wy-
raza wezwanie Boga w odniesie-
niu do wieczności. a zdanie c}w od-
niesieniu do naszych narodzin.

2 b) Wskażesz mu ludzi w Biblii. ta-
kich jak Dawid i Mojżesz. (Ta od-
powicdżjest najlepsza. ponieważ
Biblia wskazuje nam, u: Bóg uży-
walludzi. którzy byłi słabi a na-
wet błądzili.)

3 b) Nadal czekasz na Pana (odpo-
wiedź a) nic jest właściwa. po-
niewaz Biblia daje nam ogólne
wskazówki, a nie dokładnie oso-
biste polecenia. Odpowiedź c)
również nie jest właściwa. po-
nieważ być może Bóg ma dla
ciebie inny plan.)

OdfJO\I' icd: ialnosć C hrzesc ijani na

4 c) musiał stać się człowiekiem. któ-
rego Bóg mógł powierzyć okreś-
loną misję,

5 b) Bóg chce przekształcić mnie na
podobieństwo Jezusa. Ja z kolei
sporządzam plan)' zgodnie z Jego
wolą. aby żyć życiem. które bę-
dzie blogoslawieństwern dla in-
nych.

6 li 2) Priorytety,
h 3) Plany,

c 2) Priorytety.
d I)Cele.

7 b) Maria sprawdza najpierw, ile ma
materiału i ile może kupić ... (Plan
w odpowiedzi a) nic wzoruje się
na strategii podanej wlekcji. Ma-
ria powinna najpierw ocenić 5\\'0-

ją sytuację - tzn. ile ubrali mil,
a ile może kupić, zanim zdecydu-
je. ile ubrań uszyje lub powie ro-
dzinie. co zamierza uczynić.)

8 b) Wskażesz, że od początku Bóg
planował dla człowieka pracę .. ,
(Zdanie a) jest niewłaściwe. I M
2: 15 11 ie mówi, że człowiek musi
pracować. dlatego że zgrzeszyl.)

Lekcja .j

l c) pokonywaniu złych myśli.

2 b) Należy unikać rozmów, które su-
gerują złe idee ... jest odpowied-
nią odpowiedzią. Jeśli pozwolimy
sobie na słuchanie złych rozmów,
będziemy karmić nasze umysły
~111i myślami.

3 b) sprawia. że staje się on lepszym
szafarzem dóbr Bożych.
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4 a) Jerzy. Tomasz nic czyni żadnych
wysiłków. aby powiedzieć coś.
co ma znaczenie.

5 c) Mt6:7.

6 a Fałsz.
b Prawda.
c Fałsz.

7 d) Hbr s: 11-14. Te wersety Biblii
11<1.1- bardziej wyraźnie
wskazują.

każdy nowo 11U\\TÓcony chrześ-
cijanin musi rozwijać w sobie
zdolność do rozumienia prawd
Bożych,

8 a 2) Unikać zła.
b 4) Czynić dobro.
c I) Być posłusznym Bogu.
d 3) Wybierać dobro.
c 4) Czynić dobro.

Twoje odpowiedzi mogą różnić się od
podanych. Nie ma w tym n ic złego.
Wszystkie przykłady podają sposoby,
dzięki którym możemy postępować
zgodnie z wolą Bożą.

9 a Fałsz.
h Falsz.
c Prawda.

lOb) zabiegać o tych, którzy jeszcze
nie zostali zbawieni.

Lekcja 5

l a) nie jest już we władaniu grzechu.
2 a) 2M 15:26.

c) Iz40:29.31.
d) Mt6:31-33
f) lKor6:13
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J c) różne rodzaje jedzenia.
4 a Fałsz.

h Fałsz.
e Prawda.

5 b) podobanie się Bogu. (Jest to za-
sada. która została pokazana
w IM 3:7.21.)

6 al Podobanie się Bogu: I M .1:7.21.
h) Odróżnianie się: SM 22:5: I Kor

11:2-15.
c) Prostota.Lk 16:19: ITm2:9: IPt

3:3:Jk2:2.
d) Skromność: I Kor6: 1.1: 10:.11-.12:

ITm2:9.
e) Przyzwoitość: 2M 3:5~ I Kor II: 13.

(Wersety Biblii podane w każdej
linijce nie muszą mieć tej samej
kolejności, którą podal autor. Po-
winny być jednak wpisanc obok
tych samych zasad.)

Lekcja 6

a) wykorzystywał dobrze swój czas.
rozumiejąc, że musi zdać sprawo-
zdanie Bogu.

2 d) nie możemy kupić ani sprzedać
naszego czasu.

Ja 2) Czas dla innych.
h l) Czas dla Boga.
c 2) Czas dla innych.
d I) Czas dla Boga.
c 2) Czas dla innych.
r 3) Czas dla siebie.
g 3) Czas dla siebie.
h 2) Czas dla innych.

4 a 2) Rozkład dnia.
b I) Prowadzić notatnik.



190

c 3) Sporządzić listę rzeczy do zro-
bienia.

d 3) Sporządzić listę rzeczy do zro-
bienia.

e I) Prowadzić notato ik.
S a) własnością Boga są lale nty danej

osoby i musi ona zdać sprawę
p17~ Bogiem. jak je wykorzystała.

6 c) podnosić poziom w zakresie poz-
nania metod nauczania i wyko-
rzystać je w praktyce. a) nic jest
właściwe. ponieważ Janina już
wie.jakie ma talenty. Odpowiedź
b) równieżjest niewłaściwa.jest
to przeciwieństwo inwestowania.

Lekcja 7

c) To. co robimy dla innych. składa
się na nasze bogactwa w niebie.

c) Osoba. która gromadzi bogactwa
dla siebie. postępuje bez sensu.

2 a I) Chciwość.
h I) Chciwość.
c 2) Strach.
d 2) Strach.

3 b) Zuzanna.

4 a Mt25:14-30.
b Lk 10:7;2Ts3:12.
c 2M 20: 15; Er 4:28.
d 2Ts3:1O.
e IM 12:5;26:12;Jb 1:1-3:41:42.

S c) kupić tyle sztuk. na ile mają go-
tówki,

6 b) Unikania długów.

Odpowiedz ialnosć chrzcscijanina

Lekcja 8

I a Falsz.
h Prawda.

c Falsz.
d Prawda.

2 a 2) Mąż.
b 4) Dzieci.
c I) Małżeństwo.
d 3)Żona.
c 5) Rodzice.
r I) Malżeństwo.
g 2) Mąż.

Je) męża i ojca.

-I a I) Dawać przykład gościnności.
h I) Dawać przykład gościnności.
c 3) Pokazywać, że chrześcijanie są

gościnni.
d 3) Pokazywać. ze chrześcijanie są

gościnni.
e :2) pokazywać. że gościnność

jest wymieniana jaku cecha
mająca charakteryzować pra-
cownika cbrześcijańskiego.

Lekcja 9

I a :2) Jesteśmyzarządcami Ewangelii.
b 4) Musimy głosić Ewangelię.
c J) Musimy znać Ewangelię.
d 3) Musimy znać Ewangelię.
e 1) Bógjest właścicielem Ewangelii.
r 2) Jesteśmy zarządcami Ewangelii.
g 1) Bógjest właścicielem Ewangelii.

2 Twoja odpowiedź. Czy włączyłeś
czynności mające związek z tymi.
które należą do czterech kategorii
powinności Kościoła?
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3 Twoja odpowiedź powinna zawie-
rać część prawd i wersety z Biblii.
ilustrujące je. podane w pytaniu 7.

.. Twoja odpowiedź powinna zawie-
rać następujące sposoby postępo-
wania (nie muszą być one w tej samej
kolejności): a) Nauczać wiemych
o Bożym planie finansowym: b) Czy
wierni wybrali komitet do spraw fi-
nansowych i skarbnika": e) Wyjaś-
nić komitetowi do spraw finanso-
wych i skarbnikowi. jakie są ich
obowiązki: d) Zobaczyć. czy sąniez-
będne księgi kasowe. a fundusze
uczciwie inwestowane i rozliczane:
e) Czy komitet do spraw finanso-
wych i kom itcr do spraw bud zet 0-

wych opracowały budżet i zrcal izo-
wały go po zatwierdzeniu?

Lekcja 10

I b) Mt5:13-16.

2 Twoja odpowiedź. Możesz włączyć
takie rzeczy jak prowadzenie poboż-
nego życia. znajdowanie sposobów
reklamowania Kościola poprzez
prowadzenie kampanii i podawanie
wiadomości. które będą interesujące
dla spclcczeńsrwa itd.

3 Twoja odpowiedź powinna zawierać
myśl. że chrześcijanie mogą służyć
Panu pełniąc funkcje w rządzie. tak
jak czynil do Daniel (Dn I:1-6.8)
i Erast (Rz 16:23), nawet jeśli rząd
jest skorumpowany .

.s Twoja odpowiedź powinna zawie-
rać pięć obowiązków podanych
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w lekcji w podrozdziale OIlYWA-
TElSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
oraz wersety z Biblii. I) Poslu-
szeństwo władzy (I SI11 24:6: 26:9-
I I : Rz 13:1-6). 2) Płacen ie podatków
(Mt 17:24-27: 22:21: Rz 13:6-7).
3) Udział w głosowaniu. 4) Sprawo-
wanie rządów (jcślijest to wola Boża
- Dn I:1-6:28).5) Modlenie się za
tych, którzy sprawują rządy (1 TI11
2: 1-2).

5 Twoja odpowiedź powinna zawie-
rać następujące myśli i wersety
z Biblii: I) Chrześcijanin powinien
pracować. aby dokonyv ..'ać zmian
na lepsze. jak czynili to pierwsi
chrześcijanie. którzy mieli wpływ na
swoje spoleczeństwo. chociaż
oskarżono ich o ..czynienie zamętu
wszędzie" (Dz 17:6); 2) Chrześci-
janin może wyrazić miłość do bliź-
niego na \....iclc sposobów, wzorując
się na przykładzie Samarytanina
(Lk 10:30-37) i innych nakazach
i przykładach podanych w Biblii
(MI 22:37-39; 25:34-40: Mk 12:30-
31: 1)z4:34: Ga16: 10: Jk 1:27: 2: 15-
16; I JI1 3: 17).
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WSKAZÓWKI

Po skończeniu każdej części wypelnij arkusz odpowiedzi, Poniżej podane są
wskazówki. jak odpowiadać na pytania. Pyrania mogą być dwojakiego typu:
PRADWA-FALSZ i MOŻLIWOŚĆ WYBORU.

PRZYKŁAD "YTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ

Poniższe zdanie mo:c być albo prawdziwe. a/ho nieprawdziwe . .teslijest

I'RAWDZIWE - zamaluj krotkę A.

FALSZrWE - zumalu] kratkę li

I Biblia jest przestaniem Bożym dla nas.

Powyższe zdanie: Biblia jest przeslonictn /30:'\'111 d/a nas, jest PRA WOZI WE.
dlatego zamaluj kratkę A w następujący sposób.

PRZYKŁAD PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Znajd: wlasciwu odpowiedź na pytanic. Zamaluj odpowiednią kratkę.

2 Narodzić się na nowo oznacza
al być Ol/odym.
b) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.
c) założyć nowy zbór.
d) znaleźć inny zbór.

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie (b) przviać Jezusa jako Zbawide/a
dlatego zamaluj kratkę 13w następujący sposób:
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PYTANIA DO CZĘŚCI I

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytaniu na arkuszu odpowiedzi do częsci /.
Zapoznaj się z przykładami na arkuszu pokazującymi. jak zaznaczać odpowiedzi.

CZĘŚĆ 1- WYMAGANIA DO CZĘŚCI I

Jesli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu od-
powiedzi. Jeili odpowiedź brzmi NIE. zamaluj kratkę IJ.

Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w części l?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

J Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś material obejmujący pytania. na które żle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa. których nil: znałeś?

CZĘŚĆ 2- PYTANIA TYI'U PRA WI>A-FAł.';Z

I'RA WDA - zamaluj kratkę [dJ
FAI.SZ - zamatuj kratkę [][l

6 Właściciel musi zdawać sprawozdanie komuś innemu.

7 Zarządca nie jest v..'Iaścicielem swoich dóbr.

8 Bihlia mówi, te wszystko należy do Boga.

9 Nigdy nie podważono własności Bożej.

10 Jeśli ktoś 1113 coś, lO oznacz..3, że to należy do niego.

II Zarządca powinien przestrzegać zaleceń właściciela.

12 Bóg pozwala. aby człowiek był właścicielem swojego życia.
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eZf;ŚĆ \- PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYllORU

Wl'bier: najlepszą. odpowiedź na podane pytania. Zamotuj odpowiednia kratkę.

13 Fałszywi właściciele to
a) Bóg i społeczeństwo.
b) jednostka i Bóg.
c) społeczeństwo ijednostka.

14 Zwierzchnictwo nad wszystkim jest atrybutem
a) Boga. c) ludzi.
h) aniolów. d) ludzi wierzących.

15 Aby zrozumieć ideę zarządź ..ania chrześcijańskiego, należy poznać różnicę między
a) kierowaniem i zarządzaniem.
b) posiadaniem iwłasnością.
c) zwierzchnictwem i autorytetem.

16 W swojej Biblii przeczytaj każdą pan; podanych niżej wersetów. Która para naj-
lepiej opisuje roźnicę' między Bogiem a człowiekiem. dotyczącą własności?
a) 1M 19:5; Dz 17:15.
b) IKm19:14; 1Kor4:7.
c) I's14: l;Ag1:8.
d) 1Kor4:7; ITI116;7.

17 Która z poniższych prawd o Bogu najlepiej wyraża Jego prawa jako właściciela?
a) Wie wszystko.
b) Jest wieczny.
c) Widzi przyszłość.
d) Stworzył wszystko.

18 Przeczytaj poniższe wersety. KtÓI)' z nich wskazuje zły skutek niezłożenia Begu
dziękczynienia jako właścicielowi?
a) 1M 13:11.

b) Lk6:46.

c) Rz 1:11.

d) ITs5:18.

19 Istotna różnica między zarządcą a właścicielem wiąże się z

a) koniecznością zdawania sprawozdania.
b) sumą. którą ktoś posiada.



eS3) - Sprawozdanie Studenta - struna 5

c) tym.jakiego rodzaju dobra są lokowane.
d) tym. jak używana jest własność.

20 W naszych kontaktach z Bogiem musimy pełnić roll;
a) zarządcy ikierownika.
b) własności i mienia.
c) właściciela i podwładnego.
d) własności i zarządcy.

21 Zarządca. który dobrze reprezentuje swojego pana przed innymi. spełnia \\'y-
maganie
a) wierności.
b) uczciwości.
c) mądrości.

22 Przeczytaj poniższe wersety z Pisma Świętego. Który z nich daje przykład za-
rządcy. który odznaczał się mądrością
aj LM41 :54-57.
b) Mk 10:13-16.
c) Dz 16:6-12
d) IKor]:13-17.

23 Zarządca. który wypełnia plan Boży dotyczący inwestowania. będzie
a) opiekował się swoją rodziną. następnie to. co zostanie. odda Bogu.
b) wspomoże biednych ze swojego miasta. następnie pomoże potrzebującym

wiernym. których zna.
c) odda Bogu to. co należy do niego. następnie zapewni byt swojej rodzinie

I pomoże mnym,
d) odda wszystko Bogu i pozwoli. aby inni zaopiekowali się jego rodziną.

24 Który z czterech obowiązków.jakie mamy jako zarządcy chrześcijańscy, musimy
wypełniać po zakończeniu naszego życia na ziemi?
a) Przestrzeganie instrukcji.
b) Szukanie wskazówek.
e) Robienie lokaty.
d) Zdawania sprawozdania.

KO.\'COH'E JJTMAGANIA. Dalej postępuj zgodnie z zolecentami na arkuszu
odpowiedzi i wysłij Xv do instytutu ICI w swojej okolicy. Potcm przejdż do pracy
nad częscsq 2.
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytania na arkuszu odpowiedzi do części 2.
Zapoznaj się z przykładami na arkuszu pokuiujucymi. jak zaznaczać odpowiedzi.

CZĘŚĆ 1- WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2

Jcsli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu
odpowiedzi . Jeśli odpowiedź brzmi Nlli, zamatuj kratkę B.

Czy uważnie przeczytaleś wszystkie lekcje w części 2?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyleś material obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku siowa, których nic znałeś?

CZĘŚĆ2-PYTANIA TYPU PRAWIlA-FAŁSZ

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane pytania. Zamaluj odpowiednią kratkę.

f' R,J IVD,J - zcnnalu] kratkę []J
FALSZ - zamaluj kratkę [J[]

6 Przy opracowywaniu strategii nie jest konieczne podawanie celów.
7 Trzy główne części naszej osobowości to: emocje. uczucia i intelekt.
8 Jest rzeczą możliwą, aby Bóg w swoim planie dla nas wziął pod uwagę nasze

pragnienia.
9 Jak podano w Rz 8:29-30 plan Boży ma siedem głównych aspektów!

10 Jest możliwe, aby człowiek wierzący był panem swojego ciała.

II Ponieważ Bóg patrzy na serce, dla ludzi wierzących niejest ważny, ich dobry
wygląd.

12 Zarządzanie naszymi wartościami obejmuje posiadanie czasu dla siebie.
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13 Wyobraź sobie. że twój przyjaciel mówi ci. iż jego życic nie ma celu. Przeczytaj
w Biblii poniższe wersety i wybierz ten, którym mógłbyś się posłużyć, aby
wskazać mu Boży plan dlajego życia.
a) Sdz 13:1-5. c) Rz8:29-30.
b) Łk 1:5-17. d) Hbr 11:23.

14 Józefpostanawia zostać nauczycielem w Szkole Biblijnej. Zadanie Józefa polega na
a) wyznqczeniu celu.
b) określeniu priorytetów.
c) przygotowaniu planów.

15 Wyobraź sobie, że twój przyjaciel wierzy, iż Bóg powolal go, aby zostal przywódcą
Kościoła. Pyra cię. co powinien teraz robić. Powinieneś mu powiedzieć, aby
a) poczeka I. aż Bóg ukaże mu we śnic lub w widzeniu. jaki powinien być jego

następny krok.
b) poszukał w Biblii dokładnych wskazówek i szczegółowych instrukcji.
c) poprosił o czołowe stanowisko w Kościele.
d) przygotował plany dotyczące jego pracy jako przywódcy.

ICJ Część naszej osobowości. którą musimy się posługiwać. aby wybierać to. co
dobre. to nasz
a) umysł.
b) wola.
c) uczucia.

17 Jakie cztery czynniki muszą być wykorzystane, abyśmy byli posłuszni Bogu?
a) Nasza woja. flasze uczucia. nasz umysł i Słowo Boże.
b) Nasz umysł. Słowo Boże. Duch Święty i nasza woja.
c) Słowo Boże. nasz umysł, nasze uczucia i Duch Sv",'i~IY.
d) Duch Święty, nasz intelekt, nasz umysł i nasza wola.

18 Wyobraź sobie. że twój przyjaciel pyta cię, jaki związek mają emocje z naszym
życiem duchowym. Przeczytaj wersety z Pisma Świętego podane poniżej i wy-
bierz len, który byłby najlepszy, aby użyć go w odpowiedzi najego pytanie.
a) ISm 15:9-11.
b) J 15:5.
c) IKorI4:15.
d) Gl 5:22-23.

19 Które zdanie podaje nujwazniejszą przyczynę. dla której powinniśmy traktować
nasze ciała z szacunkiem'?
a) Nasze ciała są świątynią Bożą.
b) Traktowanie naszych cial z szacunkiem sprzyja ich dobrej kondycji.
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c) Bardziej cieszymy się życiem.jeślijesteśmy zdrowi.
d) Inni będą nas bardziej lubić.jeśli będziemy dbać o nasze ciała.

20 Która z wymienionych osób NIE dba o swoje zdrowie?
a) Jan często chodzi do podejrzanych miejsc.
b) Józcf zaklada takie same ubrania do Kościolajak na plażę.
c) Zuzanna zwykle śpi mniej niż6 godzin.
d) Franciszka nosi kosztowną biżuterię.

21 Przeczytaj ponownie pytanie 10. Która osoba nie przestrzega zasady własności?

a) Jan c) Zuzanna
b) Józef dl Franciszka.

22 Która z wymienionych osób, będąc zarządcą swojego czasu, wypełnia każdy
z trzech głównych obowiązków?
a) Michał spędza czas ze swoimi dziećmi, omawia problemy ze swoją żoną i spę-

dza czas na wypoczynku.
b) Józef zaprasza przyjaciół na spotkania, rozmawia z synem o jego planach,

bierze udział \V nabożeństwach.
c) Jakub rozmawia ze swoją rodziną. robi plany na nadchodzący miesiąc i spędza

czas na modlitwie i studiowaniu Biblii.

23 Które zdanie podsumowuje to. co MI 25: 14-30 mówi na temat talentów?
a) Lepiej jest mieć więcej talentów niż mniej. ponieważ ci. którzy je mają. otrzy-

mają większą nagrodę.
b) Nagroda kogoś zależy od tego, ile talentów lub zdolności może on ulokować.
c) Osoba. która ma więcej talentów. ma większą szansę. aby zyskać aprobatę

Boga. niż ta. która ma ich mniej.
d) Każdy powinien inwestować w swoje talenty. bez względu na to. czy ma ich

dużo. czy mało.

24 Jeśli chcesz znaleźć swoje ukryte talenty. powinieneś wykonać plan. który składa
się z trzech etapów:
a) prosić Pana. szukać możliwości i próbować nowej działalności.
b) prosić Pana. szukać możliwości i czytać Biblic.
c) znaleźć możliwość. odszukać rzeczy, które powinny być zrobione i próbować

czegoś nowego.
d) modlić się o to, aby Bóg cię prowadził. szukać możliwości i znaleźć potrzeby,

które powinny być zaspokojone.

;..:(J,\'( '()IJ 'F. Jf T.\I./G 1.\"/.·/. DaJej postępuj =godnie = zuleccnicuni lla arkuszu odpowiedzi
i \I'rH,! .~o do instruktora Jej II' swojej okolicy, Polem pr:cjd: do pracy nad częsciq 3
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PYTAI"IA no cn;śCl 3

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytania na arkuszu odpowiedzi do części 3.
Zapoznaj się : przvkladumi na arkuszu pokuzujucynu, jak zaznaczać odpowiedzi.

cześć 1- WYMAGANIA no CZF;ŚCl3

./ei,/i na poniższe pytania odpowiesz TAK. :amaluj kratkę A l1a arkuszu
odpowiedzi. Jeśli odpowied: hr::mi A'IE. zamaluj kratkę B ,

I Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w części J?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?
oj Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania. na które źle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa. których nic znałeś?

CZF;ŚĆ2-PYTANIAn'I'u PRAWnA-FAŁSZ

PRA WDA - zamaluj kratkę [[]

F"Jl.SZ - zamaluj kratkę [][]

6 Nauka o składaniu dziesięciny po raz pierwszy pojawia się w Nowym Testamencie.

7 Nawet ci ludzie. którzy posiadają niewiele. mogą popełnić grzech chciwości.

8 Jeśli czyjś dochód jest mniejszy niż jego wydatki. powinien ograniczyć dzie-
sięcinę.

9 Biblia nie daje nam wskazówek odnośnie tego. jaki powinien być model domu
chrześcijańskiego.

10 Zjednoczenie domu jest obowiązkiem jego zarządcy.

I ł Kościół. którego członkowie nie składają dziesięciny. nie może wypełnić Wiel-
kiego Posłannictwa.

12 Obowiązek danej osoby jako zarządcy kończy się najego rodzinie i jego Koś-
ciele,
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CZĘŚĆ3-I'YTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYlIOIW

Wrhier: najlepszą odpowiedź na podane pytania. Zamaluj odpowiednią kratkę.

13 Biblia mówi. że nicmożliwą rzecząjest. aby
a) bogacze weszli do Królestwa Niebieskiego.
b) ludzie służyli [Jogu i mamonie.
c) ludzie wierzący gromadzili swoje bogactwa w niebie,
d) ludzie używali pieniędzy \V sposób. który będzie podoba I się Bogu.

14 Zarządca chrześcijański, który jest zadowolony z tego. czego się nauczył. zrozu-
miał różnicę między swoimi
a) talentami i zdolnościami.
b) obowiązkami i odpowiedzialnością.
c) emocjami i uczuciami.
d) potrzebami i pragnieniami.

15 Które z poniższych zdań podaje l1aill·(l::ł1h~is:'l przyczynę. z powodu której za-
rządca chrześcijanski powinien składać dziesięcinę?
a) Bógjest prawdziwym właścicielem bogactw człowieka.
b) Bóg obiecuje błogosławić tym. którzy składają dziesięcinę.
c) Składanic dziesięciny powoduje. że ludzie nie są egoistami.
d) Biblia daje przykłady ludzi. którzy składał i dzicsiccinc.

16 Rodzina może być nazwana rodziną chrześcijańską tylko wtedy. gdy
a) dzieci są posłuszne rodzicom.
b) wszyscy członkowie czytają Hibfic i chodzą do kościoła.
c) Chrystus jest najwyższym autoryteteru.
d) każda osoba szanuje prawa innych.

17 Kto. po zbawieniu rodziny. jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy członkowie
nadal służyli Panu?
a) Osoba. która przyprowadziła ich do Pana.
b) Rodzice.
c) Mąż.
d) Pastor Kościoła. do którego chodzą.

18 Ważne jest, aby rodzice właściwie postępowali zarówno w domu. jak i w Kościele,
ponieważ
a) ich dzieci mogą być zakłopotane. jeśli tak nie będzie.
b) pastor może nieoczekiwanie ich odwiedzić.
c) dom jest tym, skąd wiele Kościołów bierze swój początek.
d) domy powinny być gościnne.
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19 I'rxygotowując plan zajęć dla Kościoła. który z podanych powinien być ORUGHvt
krokiem?
a) Odbyć spotkanie /c wszystkimi przywódcami.
b) Ułożyć zajęcia kościola w odpowiedniej kolejności.
c) Określić roczne cele.
d) l'ostanow ić, jakie cele chcemy osiągnąć.

20 Przeczytaj poniższe wersety z Biblii. Jeśli ktoś zapytałby cię. czy pastorzy po-
winni popierać pracę Bożą. którego z nich użyłbyś. aby dać najbardziej jasną
odpowiedź?
a) 3M 27:30.
b) 4M 18:25-29.
e) Ezd2:68-NJ.
d) I~L3:9-10.

21 Przy zbieraniu funduszy dla kościoła. naj lepszymi osoba m i do ich policzenia są
a) oficjalny przywódca.
b) skarbnik.
c) pastor.
d) przynajmniej dwóch ludzi.

22 Wyobraź sobie. że masz stronę w księdze kasowej na wrzesień. Suma wydat-
ków i saldo po prawej stronic wynosi ogółem 885,00 dolarów. Która z poniższych
pozycji powinna również wynieść ogólcm 885. 00 dolarów?
a) Saldo z października iwydatki za wrzesień.
b) Wydatki miesięczne z września i saldo z sierpnia.
c) Wydatki miesięczne z sierpnia i wydatki za wrzesień.
d) Wydatki z.a sierpień i saldo z września.

2J Która z poniższych ksiąg będzie najbardziej pomocna przy robieniu planów do
wykorzystywania zasobów kościoła?
a) Księga kasowa.
b) Księga dziesięcin.
c) Księga inwentarzowa.
d) Budżet.

24 Przeczytaj poniższe wersety z Pisma Świętego. Który z nich najlepiej opisuje
stosunek. jaki powinien mieć człowiek wierzący do władzy?
a) Mt5:14.
b) Mkl2:30-31.
e) Rz 13:1-6
d) Rz 16:23.

KO.\'COIlE 1IT.\f.-IG..I.\'/..I I>alt:}postępu] zgodnie z zale ce niumi I1U nrknszn
odpowiedzi ; wvstij go do instruktora ICI li' swojej o~olicy. Sa tym kończy się
twoja nauku u' '.1'111 kursie. I'opro.\: instruktora Irl o polecenie następnego kursu



Kurs Slu/ll;! ('hrl"L'Śl:ijar"lsJ...a

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI I

Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny

Temat kursu
tt'roszę li prs.uuc drukowanyrm lucranuj

Gratulujemy ukończenia /ek,,ii II' Części l.' Prusimy () wpisanie danych.

Imię inazwisko .

Numer studenta ICI
(POWSlaw puste miejsc'. jcśf nic znasz SWllJ'gO numeruj

Adres .
ulica (miejscowość) lir domu i lokalu

kod poczta województwo

Wiek . Zawód .

Stan cywilny . Dzieci .

Ilość lat nauki .

Przynależność do kościoła

Funkcja w kościele .
I
I
I
I
I

X
I
I

Czy uczysz się sam? . ............. W grupie? .

Jakie inne kursy lei ukończyleś/aś? .



Odpowiedzi do Części I:

Zamaluj odpowiednią kratkę przy' numerach pvtań. Zwracaj lIIl'Ugę na tv, czy
numer odpowiedzi l1a arkuszu zgadza sic : Ilumerem pytania

I ITJ [[] OJOD
2 ITJ [[] OJOD
3 ITJ W OJOD
4 ITJ OD OJOD
5 ITJ wOJ OD
6 ITJ wOJ OD
7 ITJ wOJ OD
8 ITJ wOJ OD

l) ITJ OD OJOD
10 ITJ ODOJ DIJ
I l ITJ ODOJ DIJ
12 ITJ ODOJ OD
I3ITJODOJOD
14 CD ODOJ OD
15 CD ODOJ OD
16 CD ODOJ OD

Pyrania do Instytutu ICI dotyczące lekcji:

I 7 000 [TI O!J
18 ITJ 00 OJ OD
19 ITJ OD OJ OD
20 ITJ [[] OJ OD
21 ITJ OD OJ OD
22 ITJ OD OJ OD
23 ITJ 00 OJ OD
24 ITJ OD OJ OD

Sprawdź jeszcze raz arkusz odpowiedzi. Czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi?
Wyślij arkus: do biura ICI. Adres znajdziesz lIa ostoiniej stronie ;;cs;;yfU.

Nie wypełniać - tylko dla ICI

Data Wynik .

KURS SI,UŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA

2



Kurs Służba Chrześcijańska

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 2

Międzynarodowy Instytut Korespondencyjny

Tenlat kursu .
(l'roszę o pisanie drukowanymi literami)

Gram/ujemy ukończenia lekcji HI Częsci 2./ Prosimy (J wpisanie danych.

Imię inazwisko .

NUl11er studenta lei .
tPozostaw pUSIl; miejsce. Jeśli nic znasz swejego numeru)

Adres .....
ulica (miejscowość) nr domu i lokalu

kod

\I
d':>

3



Odpowiedzi do Części 1:

Zamaluj odpowiednią kra/kc,:przy numeruch pvtuń. Zwrucui lI\l'llgc,:l1a lu. c:y
numer odpowiedzi IW arkuszu zgadza sic z numerem pvtania.

I OJ[jj][JJ [[]
2 OJon [JJ rn
3 OJ[jj][JJ m
4 OJ[jj][JJ [[]
5 OJ lJD[JJ [[]
6 OJ lJD[JJ [[]
7 OJ lJD[JJ [[]
8 OJ lJD[JJ [[]

9 OJ [EJ [JJ [[]
10 OJ [EJOJ [[]
II 0 [EJOJ[[]
120 [EJOJ[[]
U 0 [EJOJ rm
140 [EJOJ[[]
150 [EJOJ[[]
160 [EJOJ[[]

Pyrania do Instytutu lei dOlyCZ<lCClekcji:

17 0 [EJ OJ [ill
18 0 [EJOJ rm
190 [EJOJ DIJ
20 0 [EJOJ DIJ
2 1 0 [EJOJ DIJ
22 0 [EJOJ DIJ
230 [EJOJ DIJ
240 [EJOJ DIJ

Sprawdź jeszcze I'a: arkusz odpowiedzi. Czy zuznaczyles wszystkie odpowiedzi?
Wyślij arkusz do biura lCl. Adres znajdziesz na OSia/niej stronie zeszytu.

Nie wypełniać - tylko dla ICI

Oam """"""'" """"""""""""'''''''' W}'nik """""""""""""""""""""""""""'"

KURS SLUŻllA CHRZEŚCI.JAŃSKA

4



Kurs Służba Chr/('śl"iiilri~ka

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA
ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 3

Międzynarodowy Instytut Kores pondencyjny

Temat kursu
(l'nl9l,: Ił prsmuc drukowunvnu literami)

Graudujemy ukończenia !('kLii II' Części 3! Prosimy (} wpisanie danych.

Imię i nazwisko ....

Nurner studenta ICI .
tl'ozostaw puste nucJ~l:c.jcśli nic znasz swojego numeru)

Adres
nr domu I lokalu

kod pOC::'UI województwo

PROŚBA O INFOR~tACJĘ

Biuro ICI Z radością wyśle Ci informacje dotyczące innych dostępnych kursów
ICI i ich cen. Jeśli potrzebujesz takich informacji. napisz prośbę poniżej.

5



Odpowiedzi do Części J:

Zamaluj odpowiednią kratkę p":y nutneruch pytań. Zwracaj ulI'aKę na to. c:y
numer odpowiedzi na arkuszu zgadza się: n/ll1lerempytania

I W [jjJIT)[[J
2 W [jjJIT) [[J
3 W [jjJIT) [[J
4 w[E]UJ[[J
5 W m UJ[[J
6W[E]UJ[[J
7 w[E]UJ[[J
8 w[E]UJ[[J

9 wOiJUJ[[J
10 W 0iJIT)[[J
II wOiJUJ[[J
12 wOiJUJ[[J
13 wOiJUJ[[J
14 W 0iJIT)[[J
15 wOiJUJ[[J
16 wOiJUJ[[J

Pytania do Instytutu lei dotyczące lckcji:

GRATULACJE!

17 wODUJ []]
18 wOiJUJ []]
19 wOiJUJ rn
20 wOiJUJ rm
21 wOiJUJ[]]
22 wOiJUJ []]
23 wOiJUJ[]]
24 wOiJUJ tm

Ukończyłeś kurs ..Służba chrześcijańska". Cieszymy sic. że byłeś naszym studentem
i mamy nadzieję. że nadal będziesz się uczył z ICI. Wyślij arkusz odpowiedzi do biura
ICI. Wynik otrzymasz na karcie ocen razem ze świadectwem ukończenia kursu.

Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska

Data

Nie wypetniać - tylko dla ICI

... \Vynik .

KURS SLUŻIlA CJIRZESCIJAŃSKA

6



CYKL SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA

IIITen symbol jest przewodnikiem po cyklu studiów.
Cykl Służba Chrześcijańska posiada 18 kursów

D i podzielony jest na trzy części, z których każda za-
wiera sześć kursów.

Odpowiedzialność Chrześcijanina jest Kursem 1 Części III.
Najlepsze efekty osiągniesz studiując nasze kursy po kolei.

Ten kurs pomoże ci:

• poznać, jak stać się szafarzem Bożych dóbr.

• odkryć satysfakcję, która wypływa z pełnego odda-
nia swojego życia i zdolności Bogu.

• nauczyć się właściwego dysponowania dobrami,
które Bóg ci powierzył.

Inne tytuły kursów ICI z Cyklu Służba Chrześcijańska, któ-
re wkrótce się ukażą:

Królestwo, Moc i Chwała
Głoszenie i nauczanie

Pisząc na poniższy adres uzyskasz informacje o innych
kursach ICI:

Instytut ICI
Skr. poczt. 6

43-400 CIESZYN

ISBN 83-903807 -9-X


	Page 1
	Titles
	Odpowiedzialność 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	Jose R. Silva Delgado 
	o d powiedzialność 
	STUDIUM O CHRZEŚCIJAŃSKIM ZARZĄDZANIU 


	Page 3
	Titles
	ISBN 83 - 903807 - 9 - X 


	Page 4
	Titles
	" 
	SPIS TRESCI 


	Page 5
	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	Wprowadzenie 


	Page 7
	Titles
	6 
	Odpowiedzialnosc chrzescijanina 
	Czas nauki 


	Page 8
	Titles
	Wprowadzenie do kursu 
	7 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	8 


	Page 10
	Page 11
	Titles
	lO 
	• 
	• 
	• 


	Page 12
	Page 13
	Images
	Image 1


	Page 14
	Images
	Image 1


	Page 15
	Titles
	~ ~ vrJ;\ ') 
	__ ,,,,_, r\ 
	Plan lekcji 
	Cele lekcji 


	Page 16
	Titles
	-- 
	Czynności lekcyjne 

	Images
	Image 1


	Page 17
	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	Bóg - Wlasciciel stworzenia 
	17 


	Page 19
	Images
	Image 1


	Page 20
	Titles
	Bóg - Wlasciciel stworzenia 
	19 
	Bóg 
	/ 
	Jednostka 
	Społeczeństwo 

	Images
	Image 1


	Page 21
	Images
	Image 1


	Page 22
	Titles
	Bóg - Wlosciciel stworzcnia 
	21 

	Images
	Image 1


	Page 23
	Titles
	22 
	Odpowiedziolnosć chrzescijanina 


	Page 24
	Titles
	Bóg - Wlascicie! stworzenia 
	23 

	Images
	Image 1


	Page 25
	Titles
	24 
	Odpow icd: ia] lUH:Ć chrzesc ij lm i na 

	Tables
	Table 1


	Page 26
	Titles
	Bóg - Wlascicielstworzenio 


	Page 27
	Images
	Image 1


	Page 28
	Titles
	Bóg - Wlasciciel stworzenia 27 
	Pytania kontrolne 


	Page 29
	Titles
	28 
	Odpow ied: ial JlO.5Ć chrzesc ijOI1 ino 


	Page 30
	Titles
	Odpowiedzi na pytania nauczające 
	29 


	Page 31
	Titles
	lEKCJJ.\ 2 
	Człowiek  
	Plan lekcji 


	Page 32
	Images
	Image 1


	Page 33
	Titles
	Treść lekcji 

	Tables
	Table 1


	Page 34
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	33 


	Page 35
	Images
	Image 1


	Page 36
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	35 
	JEZUS JAKO DOBRY SZAFARZ 

	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	36 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 38
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	37 


	Page 39
	Titles
	38 
	Odpowiedziulnosć chrzescijanina 
	OlIOWIĄZKI SZAFARZA 

	Images
	Image 1


	Page 40
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	39 

	Images
	Image 1


	Page 41
	Titles
	40 
	Odpowiedz ialnosć e hrzesc ija» ina 
	Zakładante lokat 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 42
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	41 
	My 
	Inni 


	Page 43
	Page 44
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	Pytania kontrolne 
	d Każdy człowiek wierzący otrzymał dar od [Joga i musi zdać sprawozdanie 


	Page 45
	Titles
	44 Odpowiedzialność chrzescijanina 


	Page 46
	Titles
	Człowiek - szafarz Boży 
	Odpowiedzi na pytania nauczające 
	4 c) Jn 17:4. 


	Page 47
	Images
	Image 1


	Page 48
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 49
	Titles
	lEKCJJ.\ 3 
	Dysponowanie 
	Plan lekcji 


	Page 50
	Titles
	-------===:1II/p;,I----------- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 51
	Titles
	Treść lekcji 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 52
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 


	Page 53
	Titles
	52 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 54
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 
	53 
	NASZ UDZIAŁ W REALlZAC.JI BOŻEGO PLANU 


	Page 55
	Titles
	Odpowiedz ialnosć chrzesc ijan i na 

	Images
	Image 1


	Page 56
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 
	55 


	Page 57
	Titles
	56 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 

	Images
	Image 1


	Page 58
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 
	57 


	Page 59
	Titles
	58 
	Moje cele 

	Images
	Image 1


	Page 60
	Titles
	Dysponowanie wlasnym życiem 
	S9 

	Images
	Image 1


	Page 61
	Titles
	60 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 62
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 

	Images
	Image 1


	Page 63
	Titles
	62 
	Pytania kontrolne 


	Page 64
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 
	63 


	Page 65
	Titles
	64 
	Odpowiedzialność chrześcijanina 
	Odpowiedzi na pytania nauczające 


	Page 66
	Titles
	Dysponowanie własnym życiem 
	65 


	Page 67
	Titles
	Rozwijanie 
	Plan lekcji 

	Images
	Image 1


	Page 68
	Titles
	Cele lekcji 
	DOBRO 
	? 
	• 
	ZŁO 
	Czynności lekcyjne 
	Słowa kluczowe 

	Images
	Image 1


	Page 69
	Titles
	68 
	Treść Ickcji 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 70
	Titles
	Rozwijanie osobowoset 
	69 

	Tables
	Table 1


	Page 71
	Titles
	70 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 72
	Titles
	Rozwijanie osobowoset 
	71 


	Page 73
	Titles
	72 

	Images
	Image 1


	Page 74
	Titles
	Rozwijanie osobowoset 
	73 
	1--fL-= .. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 75
	Titles
	74 
	WOLA 
	UMYSL 
	SLOWO BOŻE 
	DUCH ŚWIĘTY 
	} 
	+ WOLA = POSLLJSZEŃSTWO 


	Page 76
	Titles
	75 


	Page 77
	Titles
	76 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 78
	Titles
	Rozwijanie osobowoset 
	77 
	UCWCIA 


	Page 79
	Titles
	Odpow iedz ialnosć chrzesc ij lm i na 


	Page 80
	Titles
	Rozwijanie osobowoset 
	79 

	Images
	Image 1


	Page 81
	Titles
	80 
	Pytania kontrolne 
	Odpowiedzialność chrzescijanina 


	Page 82
	Titles
	81 
	.... d 
	• • • 

	Images
	Image 1


	Page 83
	Titles
	82 
	Odpow iedz ial170,{:Ć chrze .{:c U ani IW 
	Odpowiedzi na pytania nauczające 


	Page 84
	Page 85
	Titles
	lEKCJJ.\ 5 
	Troska 
	Plan lekcji 


	Page 86
	Titles
	Cele lekcji 
	Czynności lekcyjne 
	Słowa kluczowe 

	Images
	Image 1


	Page 87
	Titles
	Treść lekcji 

	Images
	Image 1


	Page 88
	Titles
	Troska o cialo 
	87 

	Images
	Image 1


	Page 89
	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 90
	Titles
	Troska o ciało 
	89 
	TROSKA O ZDROWIE 


	Page 91
	Images
	Image 1


	Page 92
	Titles
	Troska o ciało 
	91 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 93
	Titles
	WLAŚCIWY WYGLĄI> 
	Odpow j cd: j al 1lO,VĆ c IJr= c.\: c ij an j na 


	Page 94
	Page 95
	Titles
	94 
	Odpowiedz ialnosć chrzescijanina 
	... . a Jan idzie do kościoła prosto z pikniku. nic mar 
	• • • 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 96
	Titles
	Troska (I ciało 
	Pytania kontrolne 
	95 


	Page 97
	Titles
	Odpowiedzi na pytania z lekcji 

	Tables
	Table 1


	Page 98
	Page 99
	Titles
	lE KCJ;.\ 
	Dysponowanie 
	i zdolnościami 
	Plan lekcji 


	Page 100
	Titles
	~~ 
	\ -,,~ '-..:- 
	\ ' . . 
	"- "'", 
	~ -----_:---' 
	Cele lekcji 
	Czynności lekcyjne 
	Slowa kluczowe 

	Images
	Image 1


	Page 101
	Titles
	100 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 
	Rozwinięcie lekcji 
	Do tyłu 
	> 
	Do przodu 
	Przeszłość 
	-----------~> Przyszłość 


	Page 102
	Titles
	Dysponowanie czasem i zdolnoscianri 
	łOI 


	Page 103
	Titles
	102 
	Odpow ied: ial /lO,\'ć chrzesc ijani nc l 
	---~ 

	Images
	Image 1


	Page 104
	Titles
	Dysponowanie czasem i zdolnosciami 
	103 

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 105
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 106
	Titles
	rozważanie 

	Tables
	Table 1


	Page 107
	Titles
	106 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 108
	Titles
	Dysponowanie czasem i zdolnosetami 
	107 
	WYKORZYSTANIE ZBOLNOŚCI 


	Page 109
	Titles
	108 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 
	nam sekret swojego sukcesu. kilku z nich powiedziałoby: .. Częściowo jest lo 7..3SIU 


	Page 110
	Titles
	Dysponowanie czasem i zdolnosciami 
	109 

	Images
	Image 1


	Page 111
	Titles
	110 
	Odpowiedzialnosć chrzcscijanina 


	Page 112
	Titles
	Dysponowanie czasem i zdolnościami 
	II J 


	Page 113
	Titles
	112 
	Pytania kontrolne 

	Images
	Image 1


	Page 114
	Titles
	Dysponowanie czasem i zdolnosciami 
	113 
	• • • 


	Page 115
	Titles
	114 
	Odpowiedzi na pytania z lekcji 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 116
	Titles
	115 


	Page 117
	Images
	Image 1


	Page 118
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 119
	Titles
	~ ~~"'J i\ 7 
	__ ~'\. __ " r\ 
	Pieniądze 
	i dobra materialne 
	Plan lekcji 


	Page 120
	Titles
	~ 
	Cele lekcji 
	Czynności lekcyjne 
	Słowa kluczowe 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 121
	Titles
	Temat lekcji 


	Page 122
	Titles
	Pieniqd:e i dobra materialne 
	121 

	Images
	Image 1


	Page 123
	Titles
	POSIADANIE ODPOWIEDNIEGO STOSUNKU DO DÓBR 


	Page 124
	Titles
	Pieniqdze i dobra materialne 123 


	Page 125
	Titles
	s W swoim notatniku wymień kilka sposobów.jakimi możesz okazać swoją szczo 
	--- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 126
	Tables
	Table 1


	Page 127
	Titles
	Odpow ied: lalnos ć c 11,.=e,\(' U lm i 11(1 


	Page 128
	Titles
	Pieniqdze i dobra materialne 
	127 


	Page 129
	Page 130
	Titles
	Pieniqd:e i dobra materialne 
	129 

	Images
	Image 1


	Page 131
	Titles
	\30 


	Page 132
	Titles
	Pieniqdze i dobra materialne 13 I 


	Page 133
	Titles
	132 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 
	• 
	• 
	• 


	Page 134
	Titles
	I'ieniad:e i dobra materia/Ile 
	Pytania kontrolne 
	133 


	Page 135
	Titles
	Odpowiedzi na pytania nauczające 


	Page 136
	Titles
	Pieniqd:e i dobra materialne 
	135 


	Page 137
	Titles
	lEKCJJ.\ a 
	Nasze domy 
	Plan lekcji 


	Page 138
	Titles
	Cele lekcji 
	Czynności lekcyjne 

	Images
	Image 1


	Page 139
	Titles
	138 
	Treść lekcji 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 
	Dzieci 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Titles
	Nasze domy 


	Page 143
	Titles
	Odpowiedzialnosć chrzescijunina 


	Page 144
	Titles
	Nasze domy 
	143 


	Page 145
	Titles
	I I i 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 146
	Titles
	Nasze domy 
	145 


	Page 147
	Titles
	146 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 148
	Titles
	Nasze domy 
	001\1 CHRZEŚCIJANINA 


	Page 149
	Titles
	148 
	Odpow ied: ialnosć chrzesc ijani na 


	Page 150
	Titles
	Nasze domy 

	Images
	Image 1


	Page 151
	Titles
	Pytania kontrolne 

	Images
	Image 1


	Page 152
	Titles
	Nasze domy 
	Odpowiedzi na pytania nauczające 
	151 


	Page 153
	Titles
	tEKCJ;.\ 9 
	N asz Kościół 
	Plan lekcji 
	Cele lekcji 


	Page 154
	Titles
	-- 
	-- 
	Czynności lekcyjne 
	Słowa kluczowe 

	Images
	Image 1


	Page 155
	Titles
	154 
	Treść lekcji 
	Odpowiedz ialnosć chrze śe ijan i na 


	Page 156
	Titles
	Nasz Kośció! 


	Page 157
	Titles
	156 


	Page 158
	Titles
	Nasz Kościół 
	157 

	Images
	Image 1


	Page 159
	Titles
	Odpali' iedz ial nosć chrze ,ic ijan i na 

	Images
	Image 1


	Page 160
	Titles
	Nasz Kosciol 

	Images
	Image 1


	Page 161
	Titles
	Odpow iedz ialnosć chrzesc ijan i na 
	SYTUACJA FINANSOWA 


	Page 162
	Titles
	Nas: Kosciol 


	Page 163
	Titles
	162 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 164
	Titles
	Nasz Kościół 


	Page 165
	Titles
	164 
	Odpowiedzialność chrzescijanina 


	Page 166
	Titles
	Nasz Kosciol 
	.... b 
	.... c 

	Tables
	Table 1


	Page 167
	Titles
	166 Odpowiedzialnosć chrześcijanina 

	Tables
	Table 1


	Page 168
	Titles
	Nasz Kośció/ 


	Page 169
	Titles
	168 
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 


	Page 170
	Titles
	Nasz Koscićl 
	169 
	• • • 


	Page 171
	Titles
	Pytania kontrolne (~ 
	Odpowiedzi na pytania nauczające 


	Page 172
	Titles
	Nas: Kościól 
	171 


	Page 173
	Titles
	Nasze 
	Plan lekcji 

	Images
	Image 1


	Page 174
	Images
	Image 1


	Page 175
	Titles
	• 


	Page 176
	Titles
	Nasze społeczenstwo 
	175 
	~ 
	' . 
	OBYWATELSKA OOI'OWIE[)ZIALNOŚĆ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 177
	Titles
	Odpowiedzialnosć chrzescijanina 
	Niewiele rządów jest dobrych. ponieważ, ogólnie mówiąc, ci, którzy je sprawują, 

	Images
	Image 1


	Page 178
	Titles
	177 
	KONTAKTY SPOLECZNE 


	Page 179
	Titles
	Odpow ied: ial nO.5[' chrzesc ijani na 

	Images
	Image 1


	Page 180
	Titles
	Nasze spoleczenstwo 
	179 
	Pytania kontrolne 


	Page 181
	Titles
	180 
	Odpowiedzi na pytania nauczające 


	Page 182
	Titles
	nvOJE NOTATKI 


	Page 183
	Titles
	SŁOWNIK 
	10 


	Page 184
	Titles
	Slownik 
	183 
	10 
	10 
	5 

	Images
	Image 1


	Page 185
	Titles
	/8-1 
	Odpowiedział /lO,\~Ć chrzescijanina 
	10 


	Page 186
	Titles
	Słownik 
	18j 


	Page 187
	Titles
	, 


	Page 188
	Titles
	ODPOWIEDZI NA 
	8 b) MI 22:21. 
	b Prawda. 


	Page 189
	Titles
	188 


	Page 190
	Page 191
	Titles
	190 
	Odpowiedz ialnosć chrzcscijanina 


	Page 192
	Titles
	Odpowiedzi na pytania kontrolne 


	Page 193
	Titles
	ODPOWIEDZIALNOŚĆ 


	Page 194
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Titles
	PYTANIA DO CZĘŚCI 2 
	CZĘŚĆ 1- WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2 
	CZĘŚĆ2-PYTANIA TYPU PRAWIlA-FAŁSZ 


	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Titles
	PYTAI"IA no cn;śCl 3 
	cześć 1- WYMAGANIA no CZF;ŚCl 3 


	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Titles
	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA 
	I 
	I 
	I 
	I 
	I 
	X 
	I 


	Page 205
	Page 206
	Titles
	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA 

	Images
	Image 1


	Page 207
	Page 208
	Titles
	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA 
	ARKUSZ ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI 3 
	PROŚBA O INFOR~tACJĘ 

	Images
	Image 1


	Page 209
	Page 210
	Titles
	T en kurs pomoże ci: 



