
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.



Rozwijanie osobowoset 69

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.



Rozwijanie osobowoset 73

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-



Rozwijanie osobowoset 79

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


