


L. Jeter Walker

Twoje
• •nowe zycre

Książka powstała we współpracy z pracownikami
Międzynarodowego Biura leI

Instytut "leI"
Wrocław 1992



Tytuł oryginału
Your New Life

Tłumaczył:
Jacek Woźny

Adres Biura leI w Polsce:
Instytut "ICI"
skr. poczt. 94

53-350 Wrocław 15

iD Copyright:
International Correspondence Institute Bruksela, Belgia.

fkovach
Polish National Office

mharris
Polish Office



Strona

SPI~;TREŚCI

Najpierw porozmawiajmy 5
Lekcja 1. Rozpocząłeś nowe życie 10
L kei ") U . h d ., ??e cJa _. czysz SIę C o ZIC __

Lekcja 3. Twój Ojciec mówi do Ciebie 36
Lekcja 4. Czy chcesz wzrastać? 50
Lekcja 5. Nowe życie - nowe zajęcia 62
Lekcja 6. Twoje nowe normy 80
Lekcja 7. Masz Doradcę 90
Lekcja 8. Twoje życie jest światłem 102
Lekcja 9. Jak stworzyć szczęśliwy dom 116
Lekcja 10. Twoja nowa wolność 130
Słowo na zakończenie 148



Używane skróty ksiąg Pisma Świętego

1~I - 1 Mojżeszowa
2~1 - 2 Mojźeszowa
3~1 - 3 Mojżeszowa
4:-V1 - 4 Mojżeszowa
5~1 - 5 Mojżeszowa
Joz • Jozuego
Sdz - Sędziów
Rt • Rut
1Sm - 1 Samuelowa
2Sm - 2 Samuelowa
1Krl - 1 Królewska
2Krl - 2 Królewska
I Krn - I Kronik
2Km - 2 Kronik
Ezd - Ewasza
Nh - Neherniasza
Est - Estery
Jb - Joba
Ps - Psalrny
Kz - Kaznodziei Sal.

~It - Ew. Mateusza
Mk - Ew. Marka
Lk - Ew. Lukasza
J - Ew. Jana
Dz - Dzieje Apost.
1Kor - I Korymian
2Kor - 2 Korymian
Rz - Rzymian
Gl - Galacjan
Ef - Efezjan
Flp - Filipian
KI - Kolosan
1Ts - 1 Tesaloniczan
2Ts - 2 Tesaloniczan

2Tm 3,15.17; ITs 2,13; 2P 1,21.

prz
Pop
Iz
Jr
Tr
Ez
Dn
Oz
Jl
Am
Ab
Jn
~Ich
l\'ah
Hb
Sf
Ag
Zch
~II

- Przypowieści Sal.
- Pieśń nad Pieśniami
- Izajasza
- Jeremiasza
• Treny
- Ezechiela
- Daniela
- Ozeasza
- Joela
- Amosa
- Abdiasza
- Jonasza
- Micheasza
- Nahurna
- Habakuka
- Sofoniesza
• Aggeusza
- Zachariasza
- Malachiasza

lTm
2Tm
Tt
Flm
Hbr
Jk
IP
2P
lJ
2J
3J
Jd
Obj

- l Tymoteusza
- 2 Tymoteusza
- Tytusa
- Filemona
- Hebrajczyków
- Jakuba
·1 Piotra
• 2 Piotra
- 1 Jana
- 2 Jana
- 3 Jana
- Judy
- Objawienie



- ------ ------ ------

5

Najpierw
• •porozmawiajmy

Słowo od autora podręcznika kursowego

Kiedy poprosiłeś Jezusa Chrystusa, aby był Twoim Zbawicielem,
stał się cud. Zostałeś przeprowadzony z ciemności w światło. Twoje
grzechy zostały przebaczone i narodziłeś się w Bożej rodzinie.
Otrzymałeś nowe życie. Ta książka mówi o tym nowym życiu, które
masz dzięki temu, co Jezus zrobił dla Ciebie.

To nowe życie jest darem pochodzącym wprost od Twego Ojca,
który jest w niebie. Będzie trwało wiecznie! Lecz, choć pochodzi od
Boga, z nieba, rozpoczynaszje teraz na ziemi. Dzień po dniu będziesz
zmieniany przez Bożą moc, aż staniesz. się bardziej podobny do
Niego. Twoje stare pragnienia i nawyki przeminą gdy będziesz Mu
posłuszny. Ukształtują się nowe, piękne zwyczaje.

Ale jak się to wszystko dzieje? Czego możesz spodziewać się
teraz, gdy należysz do Boga? Co się zmieni? W jaki sposób Twój
Ojciec chce, abyś żył? W jaki sposób mówi Ci, co masz robić? Jak Ci
pomaga?

Oto niektóre z pytań, które spowodowały powstanie tego kursu.
Odkryjesz ważne prawdy o życiu, które dał Ci Bóg. Skorzystasz
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zarówno studiując sam,jak i w grupie. Nowoczesna metoda nauczania
pomoże Ci z łatwością opanować podstawowe zasady i natychmiast
zastosować je w praktyce.

Podręcznik kursu
Twoje nowe tycie jest podręcznikiem, który możesz nosić

w kieszeni i studiować, kiedy tylko masz chwilę wolnego czasu.
Postaraj się każdego dnia znaleźć czas, aby go czytać.

Zauważysz, że na początku każdej lekcji podany jest cel. Słowo
cel jest używane w tej książce po to, abyś wiedział na co zwrócić uwa-
gę w czasie Twoich studiów. Jeśli będziesz pamiętał o celu, Twoja
nauka będzie efektywniejsza.

Postaraj się uważnie prześledzić pierwsze dwie strony każdej
lekcji. Przygotuje to Twój umysł do przyswojenia następnych
zagadnień. Następnie przerabiaj lekcję rozdział po rozdziałe i wykonuj
połecenia zatytułowane Zadanie dla ciebie. Jeśli nie ma dość miejsca
na odpowiedzi w podręczniku, zapisuj je w zeszycie tak, abyś mógł
zajrzeć do nich powtarzając łekcję. Jeśłi studiujesz w grupie, stosuj
się do wskazówek jej lidera.

Jak odpowiadać na pytania?
W podręczniku występują pytania różnych typów. Poniżej podane

są przykłady kilku rodzajów pytań i sposobów odpowiadania na nie.
PYTANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU wymaga wybrania

jednej z podanych odpowiedzi.

Przykład pytania z możliwoseta wyboru

1 Tydzień ma

a) łO dni.
b) 7 dni.
c) 5 dni.
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Prawidłową odpowiedzią jest b) 7 dni. W swoim podręczniku
obrysuj kółkiem literę b) w sposób następujący:

1 Tydzień ma

ęlO dni.
b) 7 dni.
c 5 dni.

(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru może być
prawidłowa nie tylko jedna odpowiedź. W takim przypadku obrysuj
kółkiem literę przed każdą prawidłową odpowiedzią.)

PYTANIE PRA WDA-FAŁSZ wymaga wybrania spośród kilku
zdań tego, które jest prawdziwe.

Przykład pytania prawda-fałsz

2 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE?
a) Biblia składa się ze 120 ksiąg.
b) Biblia jest przesłaniem do współczesnych wierzących.
c) Wszyscy autorzy Biblii pisali po hebrajsku.
d) Duch Święty inspirował tych, którzy pisali Biblię.

Prawdziwe są stwierdzenia b) i d). Należy te dwie litery obrysować
kółkiem tak, jak powyżej.

PYTANIE DOBORU wymaga połączenia wyrażeń, które wza-
jemnie sobie odpowiadają, na przykład nazwy z opisem, lub księgi
w Biblii z jej autorem.



8 Nowe tycie

Przykład pytania doboru

3 Napisz numer odpowiadający przywódcy, przed każdym zdaniem
opisującym jego czyn

.1. a) Otrzymał zakon na górze Synaj
!!.... b) Przeprowadził Izraelitów przez Jordan
2,.. c) Maszerował wokół Jerycha
.1..d) Żył na dworze Faraona

Stwierdzenia a) i d) odnoszą się do Mojżesza, a b) i c) do Jozuego .
. Powinieneś napisać l obok a) i d), 2 obok bj.i c), tak jak powyżej.

l) Mojżesz
2) Jozue

Siostra Louise Jeter Wałker poświęciła cale życie, aby pomagać
ludziom w zrozumieniu prawd chrześcijańskich. Zdobyła tytuły
zarówno magistra, jak i doktora nauk chrześcijańskich i jest

Sprawozdanie studenta
Jeśli studiujesz po to, aby otrzymać świadectwo, otrzymałeś

osobną książeczkę zatytułowaną "Sprawozdanie studenta' '. Jest ona
podzielona na dwie części. Twój podręcznik powie Ci, kiedy wypełnić
każdą z nich.

W "Sprawozdaniu studenta" znajdują się wskazówki dotyczące
wysłania go do biura ICI w Twoim rejonie. Zastosuj się do nich. Adres
biura ICI powinien znajdować się na drugiej stronie podręcznika lub
na okładce "Sprawozdania studenta". Jeśli adresu tam nie ma, wyślij
swoje sprawozdanie do biura ICI w Brukseli. Jego adres znajduje się
na okładce "Sprawozdania". Gdy to zrobisz, otrzymasz atrakcyjne
graficznie świadectwo. Jeśli już otrzymałeś świadectwo ukończenia
jakiegoś innego kursu należącego do tej samej serii kursów, otrzymasz
odpowiednią pieczątkę.

O autorze
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ordynowanym pracownikiem Zborów Bożych (Assemblies of God,
U.SA). Jej książki i materiały zawierają doświadczenia z ponad
czterdziestu lat służby w Peru, na Kubie, w Ameryce Środkowej, w
Zachodnich Indiach i w Belgii. Mieszka dziś w Springfield w stanie
Missouri (USA).

Louise Walker zawarła w tym kursie głęboką, osobistą i biblijną
wiedzę o nowym życiu, które Bóg daje Swoim dzieciom.

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Niech Bóg
Cię błogosławi w czasie Twoich studiów'
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Rozpocząłeś
nowe
życie

Co dzieje się, kiedy larwa staje się motylem? W jaki sposób
nasienie staje się wielkim drzewem? W każdym z tych przypadków
działają siły przyrody, powodujące zdumiewającą przemianę. Teraz,
kiedy zostałeś chrześcijaninem, działają w Tobie siły duchowe.
Przemiana będzie o wiele większa niż ta,która nastąpiła u lamy lub
w przypadku nasienia. Bóg uczyni Cię takimjakjezus Chrystus, Jego
Syn!

Jak motyl wzniesiesz się ponad ziemię na skrzydłach. Nie
będziesz dłużej pełzał przez życie przywiązany do ziemi. Jak drzewo,
wyrośniesz mocny i pełny owoców. Wszystko to stanie się dlatego, że
narodziłeś się w Bożej rodzinie. W bardzo szczególny sposób jesteś
teraz Jego dzieckiem.

W czasie tej pierwszej lekcji zobaczysz, co Biblia mO\\1 o
przemianie, której doświadczyłeś. Dowiesz się o Twoich nowych
przywilejach i obowiązkach. Odkryjesz nową rodzinę, w której się
narodziłeś i dowiesz się o nowych związkach, które Bóg chce, abyś
zbudował z Twoimi braćmi i siostrami w Panu.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczyl o tym ...
Co się wydarzylo?
Co Ty musisz uczynić w tej sprawie?
O Twojej nowej rodzinie.
Ta lekcja pomoże Ci •••
* Odkryć, co Biblia mówi O przemianie jaka się w Tobie dokonała.
* Wyjaśnić, co musisz zrobić, aby stać się mocnym chrześcijaninem.
* Opisać nowe związki, które masz jako Boże dziecko.

CO SIĘ WYDARZYLO?

Cel I. Zapoznaj się z opisami Twojego nowego tycia, tycia Bożego
dziecka.

W chwili, kiedy przyjąleś Jezusa Chrystusa jako swojego
Zbawiciela, rozpocząłeś nowe życie. Onjcst Dawcą Życia,cudownego,
obfitego i radosnego Życia, które nigdy się nie kończy. Ty dałeś Mu
życie ze wszystkimi grzechami i porażkami, a On dal Ci Swoje Życie
zwycięstwa nad grzechem. Rozpocząleś życie pelne wspaniałych
przywilejów Bożego dziecka.
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Zadanie dła Ciebie

Pytania łub ćwiczenia zawarte w każdym z rozdziałów "Zadanie
dła Ciebie" pomogą Ci powtórzyć łub zastosować to, czego się
nauczyłeś. Pamiętąj, aby odpowiedzieć na pytania zanim zajrzysz do
odpowiedzi.

1 Obrysuj kółkiem literęprzed prawidłowym uzupełnieniem zdania.
Twoje nowe życie powstaje przez

a) to, ~ próbujesz być chrześcijaninem.
b) Jezusa Chrystusa - Dawcę Życia.
c) to, ~ przyłączyłeś się do Kościoła.

2 Rozpocząłeś nowe życie
a) w chwili, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego

Zbawiciela.
b) po tym, gdy zrozumiałeś wszystko, co się wiąże z byciem

chrześcijaninem.
c)' kiedy postanowiłeś stać się lepszy.

Masz to nowe życie, ponieważ Jezus żyje w Tobie. Boże Słowo -
Biblia - mówi Ci o tym.

Kołosan 1:27: "Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest
między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest
Chrystus w was, nadzieja chwały. "

Uwaga: Odnośnik na początku cytatu, który właśnie przeczytaIeś
(Kolosan l :27) mówi gdzie możesz znaleźć ten cytat w Twojej Biblii.
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Zawiera on skrót nazwy księgi (zobacz tabelę skrótów przy spisie
treści). numer rozdziału lub rozdziałów i numer wiersza lub wierszy.

~~ .
~ Zadanie dla Ciebie

3 O życiu, które pochodzi z żyjącego w Tobie Jezusa Chrystusa,
dowiadujesz się poprzez

a) naukę i filozofię.
b) różne religie.
c) Boże Słowo - Biblię.

Żyjący w Tobie Chrystus sprawia, że jesteś chrześcijaninem.
Niektórzy ludzie myślą. że życiechrześcijańskie to nudna egzystencja
podobna do życia w więzieniu. Myślą, że oznacza ono przestrzeganie
długiej listy nakazów. Są jednak w wielkim błędzie! Twoje nowe
życie w Chrystusie będzie bogatsze, pełniejsze i szczęśliwsze, niż w
Twoich marzeniach .

.Jan 10:10: "Ja przyszedłem, aby miały żvcie i obfitowałv."~ . . .

~~

4 Przeczytaj kilka razy słowa Jezusa z Ewangelii Jana 10: 10, tak
abyś mógł powtórzyć je z pamięci.

Zadanie dla Ciebie.

5 Jezus Chrystus przyszedł, aby
a) ukarać Cię za Twoje grzechy.
b) dać Ci życie w całej jego pełni.
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W tym nowym życiu, które daje Jezus, znajdziesz nowe
zrozumienie. nowe perspektywy. nowe cele i nowy sens.

Ciężar winy został usunięty; Twoje grzechy są przebaczone.
Nowa miłość do Boga i do innych napełnia Twoje serce, przynosząc
Ci pokój i radość. Masz nowe spojrzenie na wszystko, co jest dobre,
piękne i masz nowe poczucie Bożej obecności, mocy i dobroci. Nowe
pragnienia aby podobać się Bogu i pomagać innym zaczynają
nadawać nowy kierunek wszystkim Twoim działaniom.

Kiedy larwa staje się motylem. może robić rzeczy, których nigdy
nic mogła robić przedtem. Może latać ponad miejscami, przez które
niegdyś się czołgała. Tak samo, choć na większą jeszcze skalę, jest
z Tobą. Przemiana, której dokonał Duch Święty, ma wpływ na
wszystko. Przeszedłeś ze śmierci do życia! Już nie jesteś obciążonym
winą grzesznikiem, Przyjąłeś Boże przebaczenie i jesteś teraz Jego
dzieckiem. Teraz możesz żyć w prawdziwej wolności i radości.

Zadanie dla Ciebie

Opisz własnymi słowami jedną z rzeczy, jakie zmieniły się
w Twoim życiu po tym, gdy poprosiłeś Jezusa Chrystusa. aby
był Twoim Zbawicielem.

7 Kiedy narodziłeś się w rodzinie Bożej, rozpocząłeś życie
a) ucieczki od wszystkich problemów.
b) wolności do robienia tego, co Tobie się podoba.
c) miłości do Boga i innych.
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CO TY MUSISZ UCZYNIĆ W TEJ SPRAWIE?

Cel 2. Określ. w jaki sposób możesz żyć dalej nou:vm życiem. które
dal Ci Bóg.

Jako nowonarodzone dziecko w Bożej rodzinie, zaznasz Jego
troskliwej opieki. Musisz także przyjąć to, co przygotował dla Ciebie.
abyś był zdrowy i silny. On dał Ci nową naturę. a teraz Twoim
zadaniem jest rozwijanie jej.

Ta książka pomoże Ci rozwinąć nową naturę. W miarę
przerabiania kolejnych lekcji będziesz uczył się o Twoich nowych
przywilejach i obowiązkach Bożego dziecka. Ciesz się nimi w całej
pełni w czasie życia na ziemi. Potem, pewnego dnia. Jezus zabierze
Cię, żebyś żył z Nim w Jego niebiańskim domu. który będzie tysiąc
razy cudniejszy niż cokolwiek na tym świecie,

Głównym zadaniem dla Ciebie jest trwanie w jedności
z Chrystusem i wzrastanie w mocy życia, które On daje.

Jan 15:4-5: "Trwajcie we mnie, a Ja w was ... bo beze mnie nic
uczynić nie możecie."
Kolosan 2:6-7: "Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana.
tak w nim chodźcie. wkorzenieni weń i zbudowani na nim. i
utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. składając nieustannie
dziękczynienie' ,

~~

8 Celem tego kursu jest pomóc Ci nauczyć się
a) dyskutować o religii.
b) zasad, których chrześcijanin musi przestrzegać.
c) dobrze zachowywać w Kościele.
d) cieszyć wszystkimi przywilejami Bożego dziecka.

Zadanie dla Ciebie
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9 Twoją nową chrześcijańską naturę rozwijasz przez

a) trwanie w jedności z Chrystusem.
b) usilne staranie się, aby być takim jak Jezus.
c) robienie tego samego, co inni chrześcijanie.

lWOJA NOWA RODZINA

Cel 3. Opisz nową rodzinę. którą otrzymujesz, stając się Bożym
dzieckiem.

Bóg - Twój Ojciec

Wszechmogący Bóg, który stworzył Świat, jest teraz Twoim
kochającym Ojcem. Nie myśl o Nimjako o kimś surowym i odległym.
On jest przy Twoim boku właśnie w tej chwili i bardzo pragnie pomóc
Ci we wszystkich twoich problemach.

Teraz, kiedy jesteś Bożym dzieckiem, Twój Ojciec chce, abyś
rozmawiał z Nim szczerze i ufnie, tak jak dziecko z rozumiejącym
tatą. Rozmawiaj z Nim codziennie modląc się w każdej chwili, w
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dzień czy w nocy. Opowiedz Mu o wszystkich swoich problemach.
Dziękuj Mu za Jego błogosławieństwa. On interesuje się Tobą
i wszystkim co wpływa na Ciebie. Nie musisz używać pięknych słów.
czy wyuczonych modlitw; po prostu powiedz Mu o wszystkim. co jest
w Twoim sercu.

~~. .

~10 W Twoim nowym życiu Bóg jest
a) odległą Istotą.
b) kochającym Ojcem.

Zadanie dla Ciebie

11 Obrysuj kółkiem literę przed każdym ze zwrotów, który jest
przykładem lub opisem tego, jak możesz się modlić teraz, kiedy
masz nowe życie w Chrystusie.

a) Myśli płynące z Twego serca
b) Wyuczone, starannie dobrane słowa
c) "Przychodzę do Ciebie, Ojcze, jako Twoje dziecko."
d) O każdej porze dnia i nocy
e) Wiedząc, że On Cię kocha
f) Tylko wtedy, kiedy jesteś w Kościele

Jezus Chrystus - Twój Starszy Brat

Jezus Chrystus jest Twoim Starszym Bratem w rodzinie Bożej.
On tak bardzo Ciebie kocha ,że umarł, aby Cię zbawić. Chce teraz
pomóc Ci żyć radosnym życiem zwycięstwa nad grzechem. Ponieważ
stał się człowiekiem i żył na ziemi, rozumie Twoje problemy.
Podziękuj Mu teraz za to, że Cię zbawił i za pomoc, którą daje Ci
codziennie.
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~~
~ Zadanie dla Ciebie

12 Uzupełnij własnymi słowami następujące zdanie: Jezus Chrystus
jest moim Starszym Bratem. który mnie rozumie. ponieważ
On .

14 Zadaniem Ducha Świętego jest
a) karanie Cię za każdym razem, kiedy zrobisz błąd.
b) zmuszenie Cię do robienia tego, co Bóg chce abyś robił.
c) życie w Tobie i pomaganie Ci we właściwym postępowaniu.

Duch Święty - Twój Doradca

Duch Święty - Trzecia Osoba Trójcy, jest Tym. który dokonał
w Tobie tajemniczego cudu nowych narodzin. On zmienił Twoją
grzeszną naturę i uczynił Cię Bożym dzieckiem.

Czasami będzieszjeszcze musiał walczyć ze swoją starą naturą.
ałe Duch Święty zamieszkał w Twoim sercu i będzie Ci pomagał. W
miarę jak będziesz współpracował z Nim w wierze i posłuszeństwie.
będzie Cię uczył. co tr7.cba robić i będ7je dawał Ci do tego siłe.

~~ ..

~ Zadanie dla Ciebie

13 Cud nowego życia w Tobie został dokonany przez
a) Ducha Świętego
b) ewangelistę
c) pastora
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Inni chrześcijanie, Twoi bracia i siostry

Każdy prawdziwy chrześcijanin, który się narodzi Ina nowo.jest
Bożym dzieckiem. PonieważBógjest naszym Ojcem, wszyscy jesteśmy
braćmi i siostrami w Chrystusie.

Wszyscy starsi chrześcijanie witają serdecznie Ciebie. jako
swojego nowego brata lub siostrę w Bożej rodzinie. Chcą uczynić
wszystko, co mogą, aby pomóc Ci wzrastać duchowo i stać sic
mocnym, zdrowym chrześcijaninem.

Kiedy będziesz mial jakiś problem, porozmawiaj o tym z pastorem
lub ze starszymi braćmi czy siostrami w Kościele. Będą sic z Toba
modlić i zrobią co tylko będą mogli. aby Ci pomóc

~~ ~ Zadanie dla Ciebie

15 W Twoim nowym życiu inni chrześcijanie są dla Ciebie braćmi
i siostrami, ponieważ
a) uczęszczają na nabożeństwa.
b) wierzą, że religia jest dobrą rzeczą.
c) mają tego samego Ojca w Niebie, 1;0 Ty.
d) mieszkają blisko Ciebie i mają takie same zwyczaje.

16Napisz numer, odpowiadający osobie lub osobom w Twojej
nowej rodzinie, przed każdym zwrotem opisującym szczególny
rodzaj związku, jaki masz z nią lub z nimi.
l) Bóg
2) Jezus Chrystus
3) Duch Święty
4) Inni chrześcijanie
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.... a) Żyje w Tobie, aby pomagać Ci
w wykonywaniu Bożej woli .

.... b) Mogą z Tobą dzielić Twoje problemy
i modlić się .

.... c) Jest Twoim Starszym Bratem.
któryCię rozumie .

.... d) Kocha Ciebie i jest Twoim
Ojcem .

.... c) Umarł, aby Cię zbawić.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

Odpowiedzi do ćwiczeń nie są podane we właściwej kolejności po
to, abyś wcześniej nie zobaczył odpowiedzi na następne pytanie.
Poszukaj odpowiedniego numeru i staraj się nie wybiegać naprzód.
10. b) kochającym Ojcem.
l. b) Jezusa Chrystusa - Dawcę Życia.

II. a) Myśli płynące z Twego serca
c)"Przychodzę do Ciebie, Ojcze, jako Twoje dziecko."
d) O każdej porze dnia i nocy

. e) Wiedząc, że On Cię kocha
2. a) w chwili, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego

Zbawiciela.
12. Twoja odpowiedź powinna być mniej więcej taka:

Żył na ziemi jako człowiek i stawiał czoła tym samym co ja
problemom.

3. c) Boże Słowo - Biblię.
13. a) Ducha Świętego
5. b) dać Ci życie w całej jego pełni.

14. c) życie w Tobie i pomaganie Ci we właściwym postępowaniu.
7. c) miłości do Boga i innych.

15. c) mają tego samego co Ty Ojca w Niebie.
8. d) cieszyć się wszystkimi przywilejami Bożego dziecka.

16. a) 3) Duch Święty.
b) 4) Inni chrześcijanie.
c) 2) Jezus Chrystus.
d) l) Bóg.
e) 2) Jezus Chrystus.

9. a) trwanie w jedności z Chrystusem.
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Uczysz się
chodzić

Czy obserwowałeś kiedyś dziecko, które się uczy chodzić?
Chwieje się i potyka chwytając się wszystkiego, czego tylko może
dosięgnąć. Ale jaki entuzjazm! Jakie spojrzenie, jakby cały świat
został podbity! I tak- czasem poruszając się, czasem stojąc, czasem
upadając. ale zawsze podnosząc się znowu - dziecko uczy się chodzić.
Pragnienie aby się udało, jest silne. Rodzice są cały czas blisko.
wyciągają ręce, aby pomagać i dodawać otuchy przed każdym
krokiem.

Jesteś w pewnym sensie podobny do tego dziecka. Masz nowe
życie od Boga. Uczyć się żyć to tak, jak uczyć się chodzić. Aby Ci się
udało, musisz być silny w swoim pragnieniu. Twój Ojciec jest blisko,
gotowy pomagać. Ale musisz próbować. Musisz włożyć swoją dłoń w
Jego i ciągłe próbować. Czyniąc tak, będziesz robił postępy każdego
dnia. Twoje kroki staną się mocniejsze i pewniejsze. Rzadziej
będziesz się potykał. Twoje umiejętności będą wzrastać i zrealizujesz
wspaniały Boży płan dla Twojego życia.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczyl.;
uchwycić Bożą dloń
stawiać czoła problemom z Bożą pomocą
robić to o co Bóg Cię prosi

Ta lekcja pomoże Ci...
* bardziej zaufać Bogu
* wałczyć z przeciwnościami
* pokonać zniechęcenie i wątpliwości
* uzyskać pewność zbawienia

UCHWyt BOŻĄ DŁOŃ

CeLI Opisz chrześcijański sposób chodzenia.

Jak szczęśliwi są rodzice, gdy ich dziecko robi swoje pierwsze
kroki! A jak szczęśliwy jest Twój Ojciec w Niebie, kiedy Ty, Jego
dziecko, zaczynasz chodzić z Nim w życiu chrześcijańskim! Nie bój
się, że upadniesz; po prostu uchwyć rękę Twojego Ojca, a On Ci
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pomoże. Każdego dnia, kiedy się budzisz, proś Go, aby Ci pomagał
we wszystkim, co tego dnia będziesz robił.

~~

1 Aby nauczyć się chodzić w Twoim nowym życiu

a) polegasz na sobie i swoich umiejętnościach.
b) chwytasz rękę Boga i ufasz, że On Ci pomoże.
c) czekasz, aż dowiesz się o wszystkim, co powinieneś robić.

Zadanie dla Ciebie

Cel 2. Odkryj jak pokonywać zniechęcenie, przeciwności i wątpli-
wości.

STAWIAJ CZOŁA PROBLEMOM Z POMOCĄ BOGA

Czy szatan próbował doprowadzić cię do upadku?

Szatan, diabeł jest przeciwnikiem Boga ikażdego chrześcijanina.
On próbuje Cię zwieść i doprowadzić do upadku. Może użyć
prześladowania, naśmiewania się, zniechęcenia lub pokusy. Będzie
próbował doprowadzić do tego, abyś zwątpił w swoje zbawienie.
Szatan zawsze walczy przeciwko chrześcijanom i próbuje odsunąć
ich od Boga. Próbuje zwieść zwłaszcza nowych chrześcijan przy
pomocy wątpliwości i trudności. On nie chce, abyś nauczył się
chodzić zBogiem. Nie dziw się więc, jeśli w trakcie nauki chodzenia,
nabijesz sobie kilka guzów. Dziecko może uderzyć się o krzesło i
skaleczyć albo stracić równowagę i upaść, lecz nie będzie to dla niego
powód, aby znowu nie próbować chodzić.
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Zadanie dla Ciebie

Zakreśl literę przed każdym prawdziwym stwierdzeniem.
a) Szatan często próbuje doprowadzić nowych chrześcijan do

zwątpienia w zbawienie.
b) Zniechęcenie jest znakiem, ~ Bóg się na Ciebie gniewa.
c) Po tym jak zostaleś chrześcijaninem, nie będziesz już miał

żadnych problemów.
d) Jako nowy chrześcijanin możesz spodziewać się, ~ szatan

będzie walczył przeciwko Tobie.
Po prostu pamiętaj, ~ Twój Ojciec jest dużo silniejszy od diabła;

On będzie Cię trzymał za rękę.

Jan 10:28. "I Ja daję im żywot wieczny, i nie ginąna wieki, i nikt
nie wydrze ich z ręki mojej."

3 Naucz się na pamięć słów Jezusa z Ewangelii Jana 10:28.

Czy cierpisz dla Chrystusa?

Nie bądź zaskoczony i nie złość się, kiedy Twoja rodzina lub
któryś z przyjaciół naśmiewa się z Ciebie, dlatego ~ przyjąłeś
Chrystusa. Mogą Cię nawet prześladować. Jest wielkim zaszczytem
i przywilejem cierpieć dla Tego, który umarł za nas na krzyżu.
"Bierzemy nasz krzyż" i idziemy za Nim, mówiąc Mu w ten sposób,
że doceniamy, ile dla nas wycierpiał,

Ponadto Pan przyrzeka wynagrodzić tych, którzy cierpią dla
Niego.



26 Nowe tycie

Łukasz 9:23. "I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść
za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na
siebie codziennie, i naśladuje mnie. "

Czy jesteś zniechęcony i gnębią Cię wątpliwości?

Matcu5zS:1o-12. "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
z powodu sprawiedliwości, albowiem ichjest Królestwo Niebios.
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was
będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w
niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed

~wami'"

~ ~ Zadanie dla Ciebie
4 Jezus powiedział, re kiedy cierpisz, dlatego 7.-Cjesteś Jego

naśladowcą, powinieneś być

a) smutny i zniechęcony.
b) gniewny i gotowy do odwetu.
c) szczęśliwy, ponieważ On Cię wynagrodzi.

Nie zniechęcaj się, gdy, mimo pewności, re postępujesz właściwie,
przeżywasz trudne chwile. Kiedy ktoś rodzi się na nowo, staje się
prawdziwym Bożym dzieckiem, ale musi jeszcze nauczyć się chodzić.
Kiedy nowy chrześcijanin robi błąd, diabeł próbuje go zniechęcić,
podsuwając myśli w rodzaju:
"Popatrz co zrobiłeś. Na pewno nie jesteś Bożym dzieckiem, bo
gdybyś nim był postąpiłbyś inaczej. "
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Niektórzy nowi chrześcijanie dają się zwiesc l opanować
wątpliwościom. Myślą: "Nie potrafię być chrześcijaninem; to dla
mnie zbyt trudne. Równie dobrze mogę wrócić do starego życia i nie
próbować już dłużej służyć Bogu. Poza tym nie widzę w sobie tej
wielkiej zmiany, o której mówili chrześcijanie. Nie czuję żadnej
radości ze zbawienia. Myślę, że tak naprawdę to nie jestem
chrześcijaninem. "

Czy gnębiły Cię już podobne wątpliwości? Pamiętaj, że po-
chodzą one od Twojego nieprzyjaciela, który próbuje Cię zniechęcić
i doprowadzić do upadku. Niektórzy ludzie odczuwają więcej radości
niż inni, kiedy zostają zbawieni, więc nie martw się tym jak się
czujesz. Im więcej będziesz się dowiadywał o tym, co zrobił Bóg,
kiedy uczynił Cię Swoim dzieckiem, tym bardziej będziesz się
cieszył. W miaręjak będziesz Mu dziękowali za Jego błogosławieństwa,
Twoja radość będzie wzrastać. Pamiętąj. że Twoje zbawienie nie
zależy od tego,jak się czujesz; zależy ono od wierności Boga, któremu
oddałeś swoje życie i duszę.

Jeśli potknąłeś się i upadłeś, nie oznacza to, że nie możesz
nauczyć się chodzić, lub że nie jesteś Bożym dzieckiem. Proś
o przebaczenie za Twoje porażki, a potem wstań i spróbuj znowu.
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Jeśli chodzi o zmianę, to Twoje pragnienie podobania się Bogu i
to, że martwisz się swoimi porażkami, są dowodami na to, że masz
nową naturę. Nie bądź więc zniechęcony. Pamiętaj, że niektóre dzieci
mają więcej klopotów niż inne. kiedy UC711 się chodzić.

~~

5
Zadanie dla Ciebie

Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a) Prawdziwi chrześcijanie zawsze czują się szczęśliwi.
b) Wszyscy chrześcijanie, gdy Bóg ich zbawia, odczuwają radość

w tym samym stopniu.
c) Dziękowanie Bogu za Jego błogoslawieństwa powoduje, "i.c

Twoja radość rośnie.

6 Twoje zbawienie zależy od
a) tego,co odczuwasz.
b) wierności Boga w stosunku do Ciebie.
c) ilości Twoich dobrych uczynków.

Twój Ojciec Cię kocha.
Czy myślisz, że kochający rodzice nakrzyczeliby na swoje dziecko

za to, że upadlo albo wyszli i zostawili je, kiedy zrobiło sobie krzywdę?
Na pewno nie! Podnieśliby je i przytulili, a potem zachęcili do
dalszych prób, dopóki nie nauczy się dobrze chodzić. Czy myślisz, że
Bóg nie uczyni przynajmniej tyle dla Swojego dziecka, które dopiero
zaczyna naukę? Niemożliwe! ZwrÓĆsię do Niego teraz w modlitwie
i powiedz Mu: "Dziękuję Ci Ojcze za to, że trzymasz mnie za rękę
i uczysz mnie chodzić. Jestem słaby, ale wiem, że pomożesz mi robić
to co powinienem ."



~~

7 Jeśli zrobiłeś coś. czego nie powinieneś robić. możesz oczekiwać.
żc Bóg
a) przebaczy Ci i pomoże Ci się poprawić.
b) będzie się gniewał i przestanie uważać Cię za swoje dziecko
c) pozostawi Cię z Twoją winą.

Zadanie dla Ciebie

Uczysz się chodzić

Powinieneś wiedzieć, że Bóg prowadzi Cię w Twoim chrze-
ścijańskim życiu przez Ducha Świętego i przez Swoje Słowo. Pismo
Święte. Czytaj Biblię i módl się każdego dnia. To pomoże Ci uwolnić
się od wątpliwości i chodzić bez potykania się.

8 Co powinieneś robić każdego dnia, aby Bóg mógł Cię prowadzić?

RÓB TO, O CO BÓG CIĘ PROSI

Cel 3. Upewnij się co do swojego zbawienia.

Może zastanawiasz się, czy, aby być zbawionym, uczyniłeś
wszystko, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Chrystus mówi nam jasno.
co człowiek musi uczynić, aby być zbawionym. Zastanówmy się więc
teraz, czy wykonałeś to, co do Ciebie należało. Jeśli masz jeszcze coś
do zrobienia, możesz to zrobić teraz i być pewnym zbawienia.

Bóg wymaga od Ciebie zrobienia dwóch rrecq, abyś był zbawiony:
pokutowania za grzechy i wiary w Ewangelię.



30 Nowe życie

Pokuta

Marek I: 15. "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo
B07.c. upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."

Pokutować to znaczy żałować za swoje grzechy i odwrócić się od
nich.

Czy żalujesz tego, 'Ż1:- byleś nieposłuszny Bogu? Czy jesteś
zdecydowany pozbyć się grzechu w Twoim życiu, czy też jest jakiś
grzech, który chcesz pozostawić? Czy chcesz porzucić Twoją własną
drogę i robić odtąd tylko to. co podoba się Bogu?

~~ ~ Zadanie dla Ciebie
9 Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń. Zakreśl literę przcddwoma,

które określają to, czego Bóg wymaga od Ciebie, abyś był
zbawiony.
a) Umartwianie się
b) Przyłączenie się do Kościoła
c) Uwierzenie Ewangelii
d) Poszczenie przez kilka dni
e)' Pokutowanie za grzechy
f) Wykonywanie dobrych uczynków
g) Dawanie pieniędzy Kościołowi

10 Naucz się na pamięć słów Jezusa z Ewangelii Marka l: 15.

11 Pokutować znaczy
a) żałować za swoje grzechy i odwrócić się od nich.
b) wyznać swoje grzechy duchownemu.
c) powiedzieć innym ludziom, 'Ż1:- chcesz się zmienić.
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Czy ktoś postąpił z Tobą tak źle, że nie chcesz mu przebaczyć?
Nienawiść i uraza są tak strasznymi grzechami, że trzymają wielu
ludzi z daleka od nieba. Bógjest miłością i nie może mieszkać w sercu
pełnym nienawiści i uprzedzeń. Jeśli masz coś przeciw komuś.
przebacz mu teraz. Proś Boga. aby Ci pomógł kochać tych. którzy tak
źle Cię potraktowali.

Mateusz 6:15. "Ajeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie
odpuści wam przewinień waszych. "

Jeśli ciągle masz wątpliwości cry pokutowałeś szczerze, możesz
rozwiązać to od razu. Odwróć się od wszystkich Twoich grzechów i
porzuć własną drogę. tak abyś odtąd szedl B07..ądrogą.

~~ .

~ Zadanie dla Ciebie

12Jeśli ktoś uczynił Ci coś złego, to powinieneś
a) powiedzieć wszystkim jaki on jest zły
b) przebaczyć mu w tej chwili.
c) zaplanować jak możesz go ukarać.

Wierz Ewangelii Jezusa Chrystusa
Słowo "ewangelia" znaczy "dobra nowina ". Jest to dobra

nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W Biblii znajdujemy
następujące prawdy ewangelii. Napisz "tak" przy tych, w które
wierzysz .

• Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał swojego Syna Jezusa, aby
przyjął karę za Twoje grzechy. . .
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• Jezus umarł za Twoje grzechy. Uwolni Cię z nich, jeśli
przyjmiesz Go jako swojego Zbawiciela i Pana. . .

• Jezus powstał z martwych i wrócił do nieba. On modli się za
Ciebie i przygotowuje dla Ciebie dom. . .

• Kiedy przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, stałeś się
Bożym dzieckiem i masz w Nim nowe życie. . .

• Jezus powróci, aby zabrać tych, którzy należą do Niego
i weźmie ich do wiecznego domu w niebie .

• Czy wierzysz we wszystkie te rzeczy o Jezusie Chrystusie? ..
Czy przyjąłeś Go jako swojego osobistego Zbawiciela? .

Zaufaj Mu. Uwierz Jego obietnicom.

Dzieje Apostolskie 16:31. "Uwierz w Pana Jezusa. a będziesz
zbawiony, ty i twój dom."

l Jana5:11-12. "Atakiejest to świadectwo, że żywot wieczny dał
nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma syna, ma żywot;
kto nie ma Syna Bożego. nie ma żywota."

~~:================================
~ Zadanic dla Ciebie

13 Jak myślisz, dlaczego ewangelia Jezusa Chrystusa jest nazywana

"dobrą nowiną"?

14Naucz się na pamięć l Jana 5: 11-12.
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Wiara w Jezusa polega na tym, że ufasz Mu. On Cię rozumie i
kocha. Modli się o Ciebie do Ojca. Jezus jest Tym, którego Bóg
wybrał, aby to czynił.

l Tymoteusza 2:5. "Albowiemjedenjest Bóg.jeden też pośrednik
między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,"

Dzieje Apostolskie 4: 12 "I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. "

Jezus powiedział: "Ja jestem drogą" (Jan 14:6). Nie ma innej
ścieżki czy drogi do Boga. Nie możesz iŚĆ dwiema ścieżkami
jednocześnie. Aby iść za Jezusem jedyną prawdziwą drogą, będziesz
musiał porzucić każdą inną ścieżkę, która wydaje się prowadzić do
Boga, Będziesz musiał złożyć całą swoją wiarę w Nim.

Jeśli naprawdę pokutowałeś, wierząc Bożym obietnicom i ufając
Chrystusowi jako swojemu jedynemu Zbawicielowi,jesteś zbawiony.

~~ ~ . Zadanie dla Ciebie

15 Poniżej znajduje się kilka faktów o Jezusie Chrystusie. Które z
nich czynią Go jedyną drogą do Boga? Zakreśl odpowiednie
litery.

a) Dobry nauczyciel.
b) Bezinteresowny i kochający
c) Pokorny, a jednak mocny
d) Jedyny Syn Boga
e) Cudowny uzdrowiciel
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Czy chcesz upewnić się, że Jezus jest Twoim Zbawicielem? Czy
chcesz jeszcze raz ofiarować swoje życie Bogu i upewnić się, że
idziesz z Nim? Powiedz Mu to w słowach tej modlitwy:

Modłitwa

Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość do mnie i za posłanie Twego
jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za mnie. Przyjmuję Go
jako mojego Zbawiciela i Mistrza. Dziękuję Ci za przebaczenie moich
grzechów i za uznanie mnie swoim dzieckiem. Pomóż mi, abym był
dobry i posłuszny, abym we wszystkim Ci się podobał. Oddaję się
Jezusowi. Pomóż mi chodzić z Tobą przez resztę mojego życia. Amen.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

8. Czytać Biblię i modlić się.
l. b) chwytasz Bożą rękę i ufasz, że On Ci pomoże.
9. c) Uwierzyć Ewangelii

e) Pokutować za swoje grzechy
2. Prawdziwe są określenia a) i d).

II. a) żałować za swoje grzechy i odwrócić się od nich.
4. c) szczęśliwy, ponieważ On Cię wynagrodzi.

12. b) przebaczyć tej osobie w tej chwili.
5. Prawdziwe jest określenie c).

13. Ewangelia jest "dobrą nowiną", ponieważ mówi nam, że nic
musimy pracować dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus daje
nam je za darmo, kiedy pokutujemy za nasze grzechy i wierzymy
w Niego.

6. b) wierności Boga w stosunku do Ciebie.
15. d) Jedyny Syn Boga
7. a) przebaczy Ci i pomoże Ci się poprawić.
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Twój Ojciec
mówi

do Ciebie

Skąd owca wie kiedy ma się paść na stoku wzgórza, a kiedy
schronić się w owczarni? W jaki sposób unika ona tego, aby iść za
kimś obcym? Owca jest prowadzona i chroniona przez to, że słucha
głosu swojego pasterza. Ponieważ pasterz opiekował się nią od
jagnięcia, owca zna jego głos. Nie pójdzie za nikim innym.

W pewnym sensie Twój związek z Bogiem jest podobny do tego,
który łączy owcę i pasterza. Bóg chce prowadzić Cię i opiekować się
Tobą. Mówi do Ciebie każdego dnia aby wskazywać Ci drogę
i chronić Cię od niebezpieczeństwa. W miarę jak będziesz słuchał
Jego głosu, będziesz wstanie rozpoznawać Go coraz pewniej. Będziesz
wiedział co robić, a ci, którzy chcą Ciebie zmylić, nie zwiodą Cię.

Ta lekcja pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób Bóg do Ciebie
mówi. Czasami będzie On rozmawiał z Tobą bezpośrednio. Innym
razem użyje On Swojego Słowa, Biblii. Jeszcze kiedy indziej, posłuży
się innym chrześcijaninem.

Podczas tej lekcji będziesz odkrywał, wjaki sposób rozpoznawać
głos Twojego Ojca, niezależnie od metody, którą wybierze.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczył...
Bóg chce mówić do Ciebie
Bóg mówi wieloma sposobami
Bóg ma dla Ciebie księgę
Jak można usłyszeć Boży glos

Ta lekcja pomożc Ci...
• Wyjaśnić dlaczego oczekujesz, ~ Bóg będzie do Ciebie mówił.
• Opisać księgę, którą Bóg ma dla Ciebie.
• Dowiedzieć się, w jaki sposób słyszeć Boży glos każdego dnia.

BÓG CHCE DO CIEBIE MÓWIe

Cel. l Poznaj przyczynę. dla której Bóg zdecydował. aby mówić do
Ciebie.

Który ojciec nie cieszy się rozmawiając ze swymi dziećmi nawet
wtedy, gdy są jeszcze niemowlętami, a jedyną odpowiedzią jest
uśmiech? Twój Ojciec w niebie także lubi rozmawiać ze Swoimi
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dziećmi, okazując im swoją miłość, nauczającje i pomagając im w ich
problemach. Czy chciałbyś słyszeć Jego głos?

~~

1
Zadanie dla Ciebie

Możesz oczekiwać, że Bóg będzie do Ciebie mówil, ponieważ On
a) kocha Ciebie tak jak Ojciec.
b) stworzył wszystko co istnieje.
c) jest w stanie wykonać wszystko, co postanowi.

BÓG MÓWI WIELOMA SPOSOBAMI

CeU Zapoznaj się z przykładami sześciu sposobów, jakich Bóg
utywa przemawiając do Ciebie.

Hebrajczyków 1:1-2: "Wielokrotnie i wieloma sposobami
przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków.
Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna ... "

Oto kilka sposobów, jakich Bóg używa mówiąc do Ciebie.

Wprost do Twojego serca

Duch Święty sprawia, że obecność Jezusa Chrystusa staje się dla
Ciebie realna. Może On mówić przez Twoje sumienie,powodując, że
czujesz, co powinieneś robić lub ostrzegając, abyś czegoś nie robił.
Może sprawić, że jakaś duchowa prawda stanie się dla Ciebie jasna.
Możesz też mieć głębokie przeświadczenie, że Bóg chce, abyś coś
uczynił. Kiedy się modlisz, proś Boga, aby mówił do Ciebie i oczekuj
tego, że usłyszysz Jego głos w Twoim sercu.
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Zadanie dla Ciebie

Wjaki sposób Bóg mówi wprost do Twojego serca? (Dwa zdania
są prawdziwe.)

a) Zawsze słyszysz wyraźny głos tak, jakby ktoś do Ciebie mówił.
b) Możesz mieć odczucie, że powinieneś coś zrobić.
c) Boży głos musi przyjść poprzez sen lub widzenie.
d) Jakaś duchowa prawda może się nagle stać realna i zrozumiała.

Poprzez swoje błogosławieństwa

Wielu chrześcijan mówi, że po tym, jak narodzili się na nowo,
cały świat wygląda dla nich inaczej. Ty także możesz, rozglądając się
wokół, zacząć doceniać Boże błogosławieństwa, Możesz odczuwać
Jego obecność w cudach natury. On mówi do Ciebie przez muzykę i
sztukę. Czujesz Jego bliskość w gorącej przyjaźni.jaką darzą Cię inni
chrześcijanie. Tysiące błogosławieństw wokół Ciebie przekonują Cię
o Bożej dobroci. On mówi odpowiadając na Twoje modlitwy. Oczy
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wiary widzą uśmiech Boga, a uszy Twojego ducha mogą słyszeć, jak
On móni: "Moje dziecko. kocham CiC."

~~

3 Wymień jedno z błogosławieństw, dzięki którym możesz się
przekonać, że Bóg Cię kocha.

Zadanie dla Ciebie

Poprzez innych chrześcijan

Czasami starsze dzieci w rodzinie mówią do młodszych: "Nie,
nie! Tacie się to nie spodoba!" lub: "Popatrz, to jest to, czego chce
tata. "

Bóg także mówi do swoich dzieci przez starszych braci i siostry
w Panu. On chce, abyśmy często spotykali się z innymi chrześcijanami
tak, aby mógł ich używać do zachęcania, prowadzenia i pomagania
nam.

Erczjan 5:21: "Ulegającjedni drugim wbojaźni Chrystusowej."

~~

4
Zadanie dla Ciebie

Czy inni chrześcijanie pomogli Ci kiedyś zrozumieć, co Bóg
chce, abyś robił? .

5 Czy ktoś zachęcał Cię do tego, abyś był lepszym chrześcijaninem?
...... Kto? ..

6 Podziękuj Bogu teraz za to, jak do Ciebie mówi przez innych
chrześcijan. Poproś Go, aby mówił do Ciebie po to. byś mógł
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dopomóc innym w uzyskaniu zbawienia lub zachęcić ich do
naśladowania Pana.

Poprzez dary duchowe i służby w Kościele

Duch Święty wyposażył Kościół w różnorodne dary duchowe. On
mówi do nas za ich pośrednictwem. Przekazuje Boże przesianie dla
Kościoła pastorom, nauczycielom, ewangelistom i autorom
chrześcijańskich książek. Chce użyć każc:lego chrześcijanina, aby
mówił o Nim. Ważne jest, abyś uczestniczył w nabożeństwach tak
często, jak możesz, Za każdym razem, kiedy idziesz do zboru staraj
się usłyszeć, co Twój Ojciec chce Ci powiedzieć,

~~

7 Z poniższej listy wybierz trzy sposoby, których Bóg używa, aby
przekazać Swoje przesłanie ludziom.

a) Słowo głoszone przez ewangelistów
b) Osoby o predyspozycjach duchowego medium
c) Pastorów chrześcijańskich
d) Książki napisane przez chrześcijańskich autorów

Zadanie dla ciebie

Mateusz 18:20: "Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni
w imię moje. tam jestem pośród nich."

8 Czy, będąc w kościele, oczekujesz, 'ŻJ~ Bóg będzie do Ciebie
mówił? .....

9 Czy Bóg przemówił do Ciebie przez tę książkę? ..... Poproś Go,
aby mówił do Ciebie poprzez każdą lekcję.
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Poprzez pieśni

Bóg będzie często mówił do Ciebie przez słowa chrześcijańskiej
pieśni cVj refrenu. Będziesz zdziwiony tym, jak często przypomni Ci
On słowa jakiejś piosenki w chwili, kiedy będziesz ich potrzebował.

Efezjan 5: 19: "Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny,
i pieśni duchowne. śpiewając i grając w sercu swoim Panu".

~~

10Poproś Pana, aby pozwolił Ci nauczyć się szybko pieśni
i hymnów śpiewanych w Kościele. Śpiewaj je w domu, kiedy
tylko masz okazję.

11Myśl o tym, co śpiewasz. Uczyń to swoim zwyczajem, Czy jest to
pieśń zawierająca taką prawdę, którą chciałbyś uczynić częścią
swego życia? Zapisz tą prawdę poniżej i poproś Boga, aby Ci
pomógł zastosować ją w praktyce.

Zadanie dla Ciebie

Poprzez Biblię

Bóg mówi do Ciebie przez Swoją Księgę, Pismo Święte. Jest to
najpewniejszy sposób poznania tego, co On chce nam przekazać.
Pastor nie zawsze musi znać Bożą wolę w stosunku do Ciebie. Twoi
bracia i siostry w Chrystusie mogą doradzić Ci źle. Sny, a nawet wizje,
nie zawsze są od Boga. Mogą one być związane z tym, o czym
poprzednio rozmyślałeś, lub z Twoją podświadomością. Może Ci się
wydawać, że Bóg chce, abyś coś uczynił, podczas gdy tak naprawdę
popycha Cię do tego Twoje własne pragnienie. Jak zatem możesz
rozpoznać Boży głos?
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Dzięki Bogu, ~ Jego Słowo jest zapisane dla Ciebie w Biblii.
Wszystko inne musisz sprawdzać przez to, co Bóg mówi do Ciebie w
Piśmie Świętym. Dłatego właśnie tak ważne jest, abyś studiowal
Słowo Boże tak, jak robisz to teraz. Dzięki tym podstawowym lek-
cjom dojdziesz do lepszego zrozumienia Biblii. Nauczyszsię stosować
jej prawdy.

Psalm 119:18,89, 105, 130, 160:"Otwórz oczy moje, Abym
oglądal cudowność zakonu twego. Panie, slowo twoje trwa na
wieki, Niewzruszone jak niebiosa. Słowo twoje jest pochodnią
nogom moim I światłością ścieżkom moim. Wykład słów twoich
oświeca, Daje rozum prostaczkom. Prawda jest treścią słowa
twego I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok."

~~ .
~ Zadanie dla Ciebie

12Jakajest najpewniejsza droga poznania tego, co Bóg chce Tobie
przekazać?

a) Studiowanie Bożego Słowa.
b) Słuchanie porad przyjaciół.
c) Robienie tego, co czujesz, ~ powinieneś robić.

BÓG MA DLA CIEBIE KSIĘGĘ

Cel 3. Zapoznaj się z/aktami dotyczącymi Biblii.

Biblia składa się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg. W ciągu mniej
więcej 1600 lat około czterdziestu ludzi napisało te księgi.Były to
osoby wybrane przez Boga, który posłał im Ducha Świętego, aby
wiedziały co mają pisać. W wyniku tego, otrzymaliśmy Boże przesłanie
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do nas. Cal ość tych sześćdziesięciu sześciu ksiąg nazywana jest
Pismem Świętym. Wszystkie one stanowią doskonalą spójność.
Rozwijają one ten sam temat z taką zgodnością. że wiemy, iż
pochodzą od jednego Autora - Boga.

~~

13Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDZIWE?
a) Mimo. że Biblia sklada się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg.

porusza tylko jeden temat.
b) Duch Święty prowadził każdego z ludzi. którzy napisali

poszczególne księgi Biblii, dzięki czemu wiedzieli, co mają
pisać.

c) Wszystkie księgi w Biblii zostały napisane równocześnie.
d) Czterdzieści ksiąg Biblii zostalo napisanych przez jednego

człowieka,

Zadanie dla Ciebie

Pobożni ludzie rozpoznali szczególne cechy sześćdziesięciu
sześciu ksiąg inspirowanych przez Boga. Około dwieście lat po
narodzeniu Jezusa, zebrali oni te księgi wjedną - Biblię Świętą, która
oznacza księgi Boga. Pierwsze trzydzieści dziewięć ksiąg zostało
napisanych przed narodzeniem naszego Pana, Jezusa. Sąone nazywane
Starym Testamentem. Druga część Biblii jest nazywana Nowym
Testamentem. Zawartych jest w nim dwadzieścia siedem ksiąg
napisanych po tym.jak Jezus przyszedł i ustanowił nowe przymierze
między Bogiem i człowiekiem. Księgi te zawierają warunki tego
przymierza.

Większość Starego Testamentu była pierwotnie napisana po
hebrajsku, a Nowy Testament po grecku. (Niewielka część Starego
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Testamentu została napisana po aramejsku.) Bóg podarował Swoją
księgę wszystkim ludziom i chce, aby każdy ją przeczytał, dlatego
pomógł Swoim dzieciom przetłumaczyć ją na wiele języków. Niektóre
części Biblii zostały przetłumaczone na więcej niż 1300 języków.

~~

14Połącz część Biblii (strona prawa) z wyrażeniem, które ją opisuje
(strona lewa) .

.... a) Opisuje nowe przymierze

.... b) Napisany głównie po hebrajsku

.... c) 27 ksiąg

.... d) 39 ksiąg

.... e) Napisany po grecku

.... 1) Napisany przed narodzeniem Jezusa
W niektórych językach istnieje po killka różnych tłumaczeń lub

wersji Biblii. Niektóre z nich są protestanckie, a inne katolickie, ale
w zasadzie wszystkie one zawierają to samo.

Wszystkie użyte w tej książce cytaty ze Starego i Nowego
Testamentu pochodzą z polskiego tłumaczenia Biblii (Brytyjskie I
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. wydanie VI. Warszawa 1975).

~~

15Biblia jest księgą przeznaczoną dla
a) ludzi z wyższym wykształceniem, którzy potrafią czytać po

hebrajsku, aramejsku i grecku.
b) każdego.
c) kaznodziejów, pastorów i nikogo innego.

Zadanie dla Ciebie

l) Stary Testament
2) Nowy Testament

Zadanie dla Ciebie
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Określanie fragmentów Biblii - odnośniki.

Każdaksięga wBibliijestpodzielona na ponumerowane rozdziały.
Rozdziały są podzielone na małe akapity zwane wierszami lub
wersetami. Wiersze są ponumerowane, dzięki czemu możemy
dokładnie określić, gdzie znaleźć to, czego szukamy. Jeśli chcesz
zanotować, gdzie w Biblii znajduje się pewien fragment, napisz
najpierw nazwę księgi, następnie numer rozdziału, dwukropek (:)
i numer wiersza. Jan 3: 16 odnosi się do Ewangelii Jana, rozdziału 3
i wiersza 16. Takie określenie jakiegoś fragmentu Biblii nazywamy
odnośnikiem.

Odwołując się do kilku wierszy, które nie występują jeden po
drugim, należy oddzielić je przecinkami. Jan 3: 16, 18,20 oznacza:
Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersze 16, 18 i 20.

Myślnik między dwoma numerami oznacza wszystkie wiersze od
pierwszego do drugiego numeru. Jan 3: 16-22 oznacza: Ewangelia
Jana, rozdział 3, wiersze od 16 do 22.

Myślnik używany jest także pomiędzy dwoma kolejnymi
wierszami. Jan 3: 16-17 oznacza: Ewangelia Jana, rozdzial3, wiersze
16 i 17.

Odwołując się do wierszy zawartych w różnych rozdziałach,
używamy średnika (;) do oddzielania odnośników. Jan 3: 16;6:24
oznacza: Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 16 i Ewangelia Jana,
rozdział 6, wiersz 24.

~~

160dnośnik do Ewangelii Mateusza, rozdziału 6, wierszy 31,32
i 33 powinien być zapisany następująco:

Zadanie dla Ciebie
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a) Mateusz 31-32 i 33.
b) Mateusz 6:31,32 i 33.
c) Mateusz 6:31-33.

17Odnośnik "Łukasz 13: 18-19;20:25-26" oznacza
a) Rozdział 13 Ewangelii Łukasza, wiersze 18,19,20,25 i 26.
b) Ewangelia Łukasza, rozdział 13, wiersze 18 i 19 oraz Ewangelia
Łukasza, rozdział 20, wiersze 25 i 26.

JAK MOŻNA USLYSZEt BOZY GI,OS

Cel 4. Podejmij działania, aby słyszeć Boty głos każdego dnia.
Zanim zaczniesz słuchaćjakiejś stacji radiowej, musisz najpierw

użyć pokrętła, aby odpowiednio ustawić swój odbiornik. Jak możesz
dostroić swojego ducha do Bożego głosu? Oto kilka sposobów.

• Czytaj Biblię każdego dnia
• Rozmyślaj nad tym co przeczytał eś w Biblii. Rozważaj Słowo

Boże.

• Uczyń swoim zwyczajem powtórne czytanie i uczenie się na
pamięć wersetów, które szczególnie lubisz.

2 Tymoteusza J:16-17: "Całe Pismo przez Bogajest natchnione
i pożyteczne do nauki. do wykrywania błędów. do poprawy. do
wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. "

Jeśli właśnie zaczynasz po raz pierwszy czytać Biblię, zacznij od
Ewangelii Marka wNowym Testamencie. Bóg będzie bardzo wyraźnie
mówił do Ciebie przez życie Jezusa i Jego naukę. Zanim zaczniesz
studiować Stary Testament,dowiesz się więcej o nowym przymierzu,
które Pan zawarł z nami.
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Hebrajczyków 1:1-2: "Wielokrotnie i wieloma sposobami
przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków.
Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna ... "

• Regularnie uczęszczaj na nabożeństwa, oczekując, że Bóg
odezwie się do Ciebie.

• Módl się każdego dnia. Proś Boga, aby do Ciebie mówił.
Kiedy się modlisz, spróbuj czasem zamknąć oczy, aby uwolnić
się od myśli o rzeczach, które Cię otaczają. Nie mów do Boga
przez cały czas. Czekaj w milczeniu, aż On zacznie mówić do
Twojego serca.

• Śpiewaj pieśni chrześcijańskie i zastanawiaj się nad ich
słowami.

• Wprawiaj się w dostrzeganiu Bożej dobroci, siły i miłości,
które Cię otaczają.

• Czytaj literaturę chrześcijańską i słuchaj rozgłośni
chrześcijańskich.

• Rozmawiaj z innymi chrześcijanami o Bogu i Jego Słowie.

• Rób to co Ci Bóg nakazuje. Pamiętąj, że aby Bóg mógł Cię
prowadzić, musisz chcieć za Nim iść.

• Przerabiaj starannie lekcje z tej książki i innych studiów
~ biblijnych. Proś Boga. aby w nich mówil do Ciebie.

~~ Zadanie dl. (jeb;'

18WrÓĆdo tej listy, w której jest wymienionych kilka sposobów na
to, aby usłyszeć Boży głos. Zaznacz to, co już robisz. Módl się o
to, czego jeszcze nie praktykujesz lub praktykujesz nieregularnie.
Podkreśl działania, które zamierzasz podjąć.
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14. a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. a)
15.

b) każdego.
2. Prawdziwe są stwierdzenia b) i c).

16. c) Mateusz 6:31-33.
12. a) Studiowanie Bożego Słowa.
17. b) Ewangelia Łukasza, rozdział 13,wiersze 18 i 190razEwangclia

Łukasza, rozdział 20, wiersze 25 i 26.
13. Odpowiedzi a) i b) są poprawne.
7. a) Słowo głoszone przez ewangelistów

c) Pastorów chrześcijańskich
d) Książki napisane przez chrześcijańskich autorów

Sprawdź swoje odpowiedzi

2) Nowy Testament
l) Stary Testament
2) Nowy Testament
I) Stary Testament
2) Nowy Testament
l) Stary Testament
kocha Ciebie tak, jak Ojciec.
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Czy chcesz
wzrastać?

Narodziłeś się w 807..cj rodzinie. Teraz musisz wzrastać. Jak
możesz to robić? Rozwój duchowy przypomina w pewnym sensie
rozwój fizyczny. Aby rozwijać się fizycznie, musisz przyjmować
odpowiedni rodzaj pożywienia, poświęcać właściwą ilość czasu na
odpoczynek, unikać zranienia i niebezpieczeństw oraz wykonywać
wystarczająco dużo ćwiczeń.

Ta łekcja zawiera dalsze informacje dotyczące tych czterech
ważnych zasad duchowego wzrostu. Studiując ją zobaczysz, 7..c

Aby wzrastać duchowo, musisz postępować podobnie. Wzrost
duchowy nie dokonuje się samoczynnie. Bóg zaplanował, że weźmiesz
aktywny udział w zmianach, które On chce przeprowadzić w Twoim
życiu. Musisz nauczyć się kannić swoją duszę Bożym Słowem,
odpoczywać, polegając na Jego obietnicach, unikać rzeczy, które
zniszczyłyby Twoje duchowe zdrowie. Musisz nauczyć się robić to,co
- zgodnie z Bożym Słowem - uczyni Cię mocnym. Jeśłi będziesz
kierował się tymi wskazówkami każdego dnia, odkryjesz "obfite
życie", które Bóg obiecał swoim dzieciom.
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możesz od razu zacząć stosować je w Twoim życiu. Przyniesie to
wspaniałe rezultaty! Zły sposób postępowania zostanie zastąpiony
dobrym. Będziesz wzrastał dzień po dniu. stając się dojrzałą osobą.
tak, jak tego pragnie Bóg.

W czasie tej lekcji będziesz się uczy!...

Karm swoją duszę codziennie
Odpoczywaj w Panu
Utrzymuj zdrowie duchowe
Ćwicz swoje duchowe mięśnie

Ta lekcja pomoże Ci...

• Wzrastać duchowo.
• Pokonywać zniechęcenie i troski.
• Dbać o Twoje duchowe zdrowie.
• Lepiej slużyć Bogu.
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KARM SWOJĄ DUSZĘ CODZIENNIE

Cel. l. Postanćw karmić swoją duszę codziennie przez modlitwę i
Słowo Boże.

Rozmowa z Bogiem dostarcza pożywienia Twojej duszy. Bóg
mówi do Ciebie przez Swoje Słowo, a Ty mówisz do Niego w
modlitwie.

Mateusz4:4: "AOnodpowiadając, rzekł: napisano: Nic samym
chlebem żyje człowiek, ałe każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych. "

l Piotra 2:2: "Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie
nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastał i
ku zbawieniu. "

Słowo Boże, Biblia, jest duchowym mlekiem, które musisz
często pić.

Czy Biblia wydaje Ci się trudna do zrozumienia? Codziennie.
zanim zaczniesz ją czytać, proś Pana, aby uczynił ją dla Ciebie
zrozumiałą. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek wyjaśnień,pytaj starszych
chrześcijan łub pastora.

Kiedy tylko możesz, korzystaj z nauczania Biblii w szkole
niedzielnej, na nabożeństwach i kursach, takich jak ten. Możesz
także karmić swoją duszę przy pomocy literatury chrześcijańskiej.

Czy chcesz bardzo szybko wzrastać wPanu? Dobrze się odżywiaj.
Powinieneś czytać przynajmniej jeden rozdział zNowego testamentu
dziennie. Ta część Biblii mówi o naszym Panu, Jezusie Chrystusie,
i uczy nas jak powinniśmy żyć. Dobrze jest zapamiętać niektóre
wersety, które szczególnie lubisz. W ten sposób pogłębiasz swój
apetyt Słowa Bożego.
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Psalm 119:97,103: "0, jakże miłuję zakon twój! przez cały
dzień rozmyślam o nim! O. jak słodkie jest słowo twoje dla
podniebienia mego. Slodsze niż miód dla ust moich."

~~

1 Czy chcesz wzrastać?Poniżej wymienionychjest kilka czynności.
Wskaż te, które pomagają Ci wzrastać duchowo.

Zadanie dla Ciebie

a) Czytanie literatury chrześcijańskiej
b) Spieranie się z innymi na temat religii
c) Umartwianie się i wykonywanic obrzędów religijnych
d) Studiowanie Biblii i modlenie się do Boga

2 Czy podpiszesz się pod tym przyrzeczeniem": Panie, z Twoją
pomocą będę się starał czytać Twoje Słowo każdego dnia mego
życia. Jeśli nie będę mógł czytać, będę cytować jego fragmenty
z pamięci lub poproszę kogoś, aby mi j<:czytał. Będę karmił swoją
duszę Twoim Słowem.

podpis .
data .

ODPOCZYWAJ W PANU

Cel 2. Określ, w jaki sposób możesz pokonywać uczucie słabości,
strachu i zniechęcenia.

Czy czujesz się zbyt słaby, aby robić to, czego Pan od Ciebie chce? Nic
możesz pójść do nieba ani dzięki swoim dobrym uczynkom, ani dzięki
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temu, re będziesz się starał być dobry. Idziesz tam, dlatego że jesteś
dzieckiem Boga i Twój Ojciec prowadzi Cię. On będzie się o Ciebie
troszczył. Niech Twoja wiara oprze się na Jego obietnicach.

Czy Twoje pierwsze kroki z Panem były chwiejne? Czy potykając
się i upadając, myślałeś, re już nie ma sensu dalej próbować? Nie
poddawaj się. Twój Ojciec, który dał Ci nowe życie, trzyma Cię za
rękę ipodniesie Cię znowu. Odpoczywaj w Jego obecności. Codziennie
oddawaj się Bogu w modlitwie, wyznając mu swoje słabości i prosząc
Go, aby dał Ci siłę do pokonania każdej pokusy.

Izajasz 40:31: "Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły,
wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją,
idą, a nie ustają. "

Czy masz jakieś życiowe problemy? Czy odczuwasz lęk? Czy
czujesz zniechęcenie, wynikające z przepracowania? Potrzebujesz
odpoczynku w Panu, aby troska, lęk i zniechęcenie nie hamowaly
Twojego duchowego rozwoju.

Czy wiesz jak uzyskać ten odpoczynek? Miej wiarę. Uwierz
w to, co Bóg obiecał i patrz na Niego, a nie na swoje problemy. Na
tym polega wiara. Oto, co powiedział Jezus:

Mateusz 11:28: "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście
spracowani i obciążeni, a Ja dam wam ukojenie. "

Mateusz 6:31-33: "Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co
będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy
przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem
Ojciec wasz niebieski wie, re tego wszystkiego potrzebujecie. Ale
szukajcie najpierw Królestwa Borego i sprawiedliwości jego,
a wszystko inne będzie wam dodane. "
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Codzienne czytanie Biblii i modlitwa pomogą Ci wejść do tego
miejsca odpoczynku w Bogu. Kiedy się modlisz, składaj każdy
problem w Pańskie ręce i tam go zostawiaj. wierząc. że On uczyni to,
co najlepsze.

~~

3
Zadanie dla Ciebie

Naucz się na pamięć Izajasza 40:31. Wiersz ten mówi, 7-C

odnawiane są siły tych, którzy .

4 Przeczytaj trzy razy Mateusza 11:28 i Mateusza 6:31-33.

5 Czy jest coś, czym martwisz się w tej chwili? Poproś Boga, aby
pomógł Ci oddać to Jemu, tak, abyś był wolny do tego.by służyć
Bogu i Jego Królestwu.

UTRZYMUJ ZDROWIE DUCHOWE

Cel 3. Podejmij działania zmierzające do tego. abyś był zdrowy
duchowo.

Unikaj choroby - zachowaj czystość

Jak matka starająca się utrzymywać swoje dzieci w czystości
i chroniąca je przed czynnikami mogącymi wywołać chorobę, tak
Pan chce trzymać Cię z dala od rzeczy, które mogłyby spowodować
chorobę Twojej duszy. Kiedy Cię zbawił, obmył Cię z Twoich
grzechów i dał Ci czyste serce. Bardzo ważnym jest. abyś. jeśl i chcesz
być duchowo zdrowym. utrzymywał je w tym stanic.
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Pozwól, aby Pan chodził z Tobą i był Twoim przewodnikiem.
Trzymaj się z daleka od błota i brudu nieprzyzwoitych rozrywek
i niemoralnego życia. Nie idź tam gdzie Pan by nie poszedł. Utrzymuj
w czystości swoje myśli. slowa i d7jalania.

,t,~
6

Zadanie dla Ciebie

Bóg pragnie, abyś wystrzegał się nieprzyzwoitych rozrywek
i niemoralnych praktyk, ponieważ nie chce, abyś

a) stał się duchowo słaby i chory.
b) odprężył się i cieszył się życiem.
c) spędzał czas z niewierzącymi.

Mateusz 5:8 : "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. "

To, o czym myślisz, jest ważne! Jeśli będziesz dopuszczał do
siebie nieczyste myśli, zarażą one Twoją duszę, osłabią wolę
i spowodują, że zostaniesz opanowany przez grzech.

Możesz poprosić Boga, aby powstrzymał Cię od robienia rzeczy
przeciwnych Jego woli. Jednakże Twoja odpowiedzialność na tym się
nie kończy. Jeśli chcesz podobać się Bogu, musisz jeszcze przestać
myśleć o robieniu tych rzeczy. Proś Boga, aby pozwolił Ci odgrodzić
się od złych myśli. Nie czytaj książek, nie oglądaj filmów i nie słuchaj
opowiadań, które są nieprzyzwoite lub niemoralne.

W jaki sposób możesz zapanować nad swoimi myślami? Musisz
podjąć decyzję, aby utrzymywać je w czystości. Oto, co mówi Biblia:

Filipian 4:8: " ... myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe,
co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą
i godne pochwały."
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,t,~
7 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem ..

a) Nad myślami można panować z Bożą pomocą.
b) Niemożliwe jest zapanowanie nad złymi myślami.
c) Biblia mówi nam, abyśmy myśleli o tym, co dobre.
d) Chrześcijanie nigdy nie mają złych myśli.
e) Jedyną rzeczą, jaką musisz zrobić, aby zapanować nad złymi

myślami, jest poprosić Boga o ich 'Usunięcie.

Zadanie dla Ciebie

Uczyń ten wiersz swoją codzienną modlitwą:

Psalm 19:15: "Niech znajdą upodobanie słowa ust moich
I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu, 0'"mOJ.

8 Być może walczysz ze złymi myślami. Przypomnij sobie kroki,
jakie musisz uczynić. Podkreśl te, które zaczniesz stosować od
razu.

Poproszę Boga o pomoc.
Będę rozważał Boże Słowo, Biblię.
Wypełnię swój umysł dobrymi rzeczami.
Będę unikał książek, ftlmów iopowiadań, które są złe i niemoralne.

Łatwiej jest całkowicie oddać się Bogu, niż służyć Mu bez
przekonania. Nie baw się grzechem. Usuń ze swego życia wszystko,
co mogłoby uczynić Cię chorym duchowo.

l Jana 1:7,9: "Jeśli zaś chodzimy w światłości.jak On sam jest
w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa,
Synajego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy
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grzechy swoje, wiemy jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam
grzechy. i oczyści nas od wszelkiej nieprawości."

Krew Jezusa calkowicie oczyszcza nas z grzesznych uczynków
i myśli.

Unikaj choroby, nie przyjmuj trucizny
Pewne postawy i uczucia mogą stanowić śmiertelną truciznę dla

naszej duszy i ciala. ZłoŚĆ, zmartwienia, zawiść, nienawiść,
podejrzliwość, lęk, uraz i niecierpliwość mogą spowodować między
innymi niestrawność. wrzody i zaburzenia w pracy serca. Blokują one
nasze życie duchowe i powodują wszelkiego rodzaju klopoty. Pycha,
egoizm, niedowiarstwo i upieranie się przy złych rzeczach są także
duchową trucizną. Odbierają one chrześcijaninowi radość i sprawiają,
Żi:- jego dusza staje się słaba, chorowita i nieszczęśliwa. Każdego
ranka proś Boga, aby ustrzegl Cię przed tymi truciznami

Jeśli kiedykolwiek poczujeszsię slaby i chory duchowo, pamiętaj,
Żi:- Jezus jest Wspaniałym Lekarzem. Przyjdź do Niego w szczerej
modlitwie. a On da Ci duchowe. umyslowe i fizyczne zdrowie.

Zadanie dla Ciebie

Poniżej wymienionych jest kilka trucizn. które musisz trzymać
z dala od swojego umyslu. Podkreśl te, które są problemem dla
Ciebie i poproś Boga, aby pomógl Ci je usunąć.

Zlość
Podejrzliwość

Nienawiść
Niecierpliwość

Uraza
Zawiść

Zmartwienie
Lęk
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CWICZ SWOJE DUCHOWE MIĘŚNIE

Cel 4. Określ, co możesz zrobić, aby wzmocnić swoje życie duchowe

Ciało jest wzmacniane poprzez ćwiczenia, a dusza jest wzmacniana
dzięki pracy dla Boga. Od pierwszych dni twojego nowego życia jest
kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby okazać Panu wdzięczność za
zbawienie. W miarę jak będziesz wzrastał duchowo i lepiej poznawał
Jego słowo, Pan będzie ci dawał więcej pracy i będzie cię obarczał
większą odpowiedzialnością w tej pracy.

Te duchowe ćwiczenia to między innymi: mówienie innym
ludziom o Jezusie, modlenie się za nich i zapraszanie ich do kościoła.
Przynależność do kościoła i branie udziału w walce z grzechem
pomogą ci W ducho\\ym wzroście.

:łc~~ Zadanie dla ciebie

1OOpisz coś, co możesz uczynić w tym tygodniu. aby wzmocnić
swoje życie duchowe.

l Koryntian 15:58: c c ••• bądźcie stali, niewzruszeni. zawsze
pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest
daremny w Panu. "
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Sprawdź swoje odpowiedzi

6. a) stal się duchowo slaby i chory.
3. Odnawiane są siły tych, którzy ufają Panu.
1. W duchowym wzroście pomogą ci czynności a) i d).
7. Prawdziwe są odpowiedzi a) i c).
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NOTATKI
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Nowe życie. .- nowe zajęcIa

. Kiedy byliśmy dziećmi, robiliśmy to, co one zwykle robią,
bawiliśmy się i badaliśmy nasze otoczenie, lubiliśmy biegać, skakać
i krzyczeć, nie mieliśmy wielu obowiązków, bo to rodzice troszczyli
się o nas.

Nasze życie zmieniło się, kiedy staliśmy się dorosłymi. Sami
zaczęliśmy się o siebie troszczyć. założyliśmy własne rodziny,
zaczęliśmy je utrzymywać. Zmienił się także nasz sposób spędzania
wolnego czasu. Nasze zajęcia zmieniały się wraz z rozwojem naszych
zainteresowań i umiejętności.

Podobne zmiany zachodzą właśnie teraz wTwoim życiu. Rozwi-
jasz się duchowo. W miarę jak wzrastasz w Chrystusie, stare
zainteresowania są zastępowane nowymi. Masz też nowe obowiązki,
za wypełnianie których jesteś w nowy sposób wynagradzany i które
dają Ci nowe poczucie satysfakcji. W czasie tej lekcji przyjrzymy się
tym specyficznym przemianom i zajęciom. Odkryjesz, u inni ludzie
także podzielają Twoje nowe poglądy.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczył 000

Ta lekcja pomoże Ci 000

Nowe zainteresowania
Nowe zajęcia
Nowe świadectwo
Nowe partnerstwo

* Odkryć nowe zajęcia. odpowiadające Twoim nowym
zainteresowaniom.

* Przyłączyć się do tych, którzy mają te same zainteresowania co Ty.

* Podzielić się swoją wiarą w Chrystusa z sąsiadami i przyjaciółmi.

• Przyjąć nowe obowiązki, za które będziesz w nowy sposób
wynagradzany.



No .....·e tycie

NOWE ZAINTERESOWANIA

Cel l. Określ swoje nowe zainteresowania

Musisz oczywiście poświęcać pewną ilość godzin każdego dnia
na pracę, jedzenie i sen; ale jak spędzasz resztę swojego czasu? To jak
spędzamy wolny czas, zależy od tego, czym się najbardziej interesujemy
my i nasza rodzina. Niektórzy cały czas pracują, inni cały czas się
bawią. Niektórzy chodzą do kościoła ibiorą udział wjego działalności,
inni "nie mają na to czasu". Prawdopodobnie nie masz czasu na
robienie wszystkiego, co byś chciał, ale jakoś znajdujesz C7..aS na
robienie rzeczy, które najbardziej Cię interesują.

~~

1 To, jak ludzie spędzają swój wolny C7.aS. zależy od
a) tego, ile mają czasu.
b) tego, czym się głównie interesują.
c) opinii innych ludzi.

Zadanie dla Ciebie

Twoje zainteresowania zmieniają się

Nie bawisz się już tak, jak w czasie swojego dzieciństwa,
ponieważ teraz jesteś zajęty sprawami, które interesują Cię bardziej.
Kiedy zmieniają się Twoje zainteresowania, zmieniają się również
Twoje zajęcia.

Starzy znajomi mogą być zdziwieni, że już nie jesteś
zainteresowany tym, aby wspólnie z nimi" dobrze się bawić", robiąc
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rzeczy szkodzące zdrowiu i raniące duszę. Nie rozumieją, re
rozpocząłeś życie dające głębszą radość, pełne cennych, dających
satysfakcję zajęć.

Czy powinieneś wracać do rzeczy, o których wiesz, re nie mogą
zaspokoić Twoich potrzeb? Zapytaj człowieka, który odżywiał się
nadpsutymi resztkami ze śmietnika, a potem został zaproszony na
codzienne posiłki w domu bogatego przyjacieła, czy wróciłby do tego,
co było przedtem.

~~

2 Opiszjedno z nowych zainteresowań, jakie pojawiły się po tym,
kiedy przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawicieła.

Zadanie dla Ciebie

3 Opisz coś trudnego, co robisz teraz, a nie robiłeś przedtem. zanim
przyjąłeś Jezusa.

Inny cel

Jako Boże dziecko. masz nowe zainteresowania. D/jęki nim
zetkniesz sic z nowymi zajęciami i obowiązkami. Ciągłe jeszcze
będziesz robi Iwicie rn::cfJ. które robiłeś przedtem -będziesz pracował.
jadł. spał i zajmował się domem - ałe Twoje prawdziwe życic będzie
skoncentrowane wokół nowych zainteresowań.

Przede wszystkim.jeśli kochasz jakąś osobę, to chcesz być z nią
i sprawiać jej radość. Teraz, kochając Boga, będziesz chciał spędzać
z Nim C7.aS i sprawiać Mu radość wszystkim, co robisz.
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Zadanie dla Ciebie

Będąc Bożym dzieckiem masz nowy cel aby
a) starać się zarobić więcej pieniędzy.
b) dobrze się bawić i cieszyć się dobrymi rzeczami, jakie niesie

życie.
c) spędzać C7.aS z Bogiem.

Jesteśmy bardzozainteresowani Królestwem naszego Ojca i tym.
co On robi na Ziemi. On dziala dzisiaj, prowadząc do Siebie
mężczyzn i kobiety, poprzez gloszenie Dobrej Nowiny o Jezusie.
Buduje Swój Kościół i wzywa nas, abyśmy dla Niego pracowali. Cóż
7.3 przywilej'

~~ ~ Zadanie dla Ciebie

5 Uczestniczymy w tym, co Bóg robi dzisiaj na świecie, poprzez
aj wyjaśnianie drogi zbawienia innym.
b) panowanie nad tymi, którzy nie są chrześcijanami.
c) odprawianie wielu religijnych obrzędów i ceremonii.

NOWE ZAJĘCIA

Cel 2. Odkryj zajęcia, które najlepiej odpowiadają Twoim nowvm
zainteresowaniom

Twoje zafascynowanie Bożym Królestwem sprawi. iJ:. będziesz
bardzo zajęty i szczęśliwy. Oto kilka rodzajów zajęć. które nadadzą
nowy sens i znaczenie Twojemu życiu.
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Chodzenie do Kościoła

Bóg zaplanował, aby każdy chrześcijanin stał się członkiem
lokalnej społeczności. Zgodnie z tym planem chrześcijanie. którzy
mieszkają blisko siebie, spotykają się regularnie, aby uwielbiać Boga.
wspierać się wzajemnie. studiować Biblię i dzielić się swoją wiarą z
ludźmi, którzy nie wiedząjeszcze o Jezusie Chrystusie. W ten sposób,
mogą sobie wzajemnie pomagać w pracy wyznaczonej im przez Boga.

Te spotkania, czy też nabożeństwa, mogą odbywać się w czyimś
domu lub w budynku poświęconym Bogu dla tego celu. Będziesz
chciał uczestniczyć w tych nabożeństwach, kiedy tylko będzie to
możliwe i przyprowadzać swoich przyjaciół, aby usłyszeli ewangelię.
Będziesz cieszył się społecznością z braćmi i siostrami w Chrystusie.
ale przede wszystkim obecnością Pana, kiedy będziesz spotykał się z
Nim w czasie nabożeństw.

Będziesz chciał jak najszybciej stać się członkiem Kościoła.
który służy Bogu i głosi ewangelię. Bierz udział w tej pracy. ciesząc
się płynącymi z niej korzyściami i błogosławieństwami. Te lekcje
pomogą Ci stać sic;:dobrym czlonkicm KościGła.

~~

6 Fragment, który właśnie przeczytałeś, opisuje 4 rzeczy, które
robią chrześcijanie zbierając się razem. W poniższej liście
brakuje jednej z tych rzeczy. Wpisz ją w wolnym miejscu.

Zadanie dla Ciebie

a) Słuchanie nauczania biblijnego
b) Uwielbianie Boga i dziękowanie Mu
c) Świadczenie o swojej wierze
d) .
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Co by się stalo, gdyby pewnego dnia pastor lub inny chrześcijanin
mówiąc coś niechcący Cię obrazii? Kiedy w rodzinie jedno dziecko
rani uczucia drugiego, zwykle nic ucieka ono z domu z tego powodu.
Ale kiedy dzieje się to w Kościele, niektórzy chrześcijanie mówią:
"On mnie obraziI. Nigdy już nie pójdę do kościoła. Będę po prostu
uwielbial Boga w domu. " Bądź ostrożny! Jest to ulubiona sztuczka
używana przez diabla, aby osiabić chrześcijanina i oddzielić go od
Pana.

Pamiętąj, że Twój Ojciec oczekuje na to, że jego dzieci będą się
spotykać z Nim w Jego domu. Budynek może być bardzo skromny i
może nie zawsze będzie Ci odpowiadal sposób robienia niektórych
TZecry, ale potrzebujesz spotykać się ze swoimi braćmi i siostrami w
Chrystusie, przy stole Twego Ojca, aby otrzymać pożywienie dla
swojej duszy.

Hebrajczyków 10:25: "Nic opuszezając wspólnych zebrań
naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie
otuchy ... "

~r;;================================
Zadanie dla Ciebie

7 Jeśli pastor powie coś, co Cię obrazi, powinieneś
a) przestać chodzić do Kościola lub znaleźć inny
b) powiedzieć innym, że on nic jest dobrym pastorem.
c) przebacryć mu i dalej uczęszczać na nabożeństwa.

8 Osobie. która mówi: "Ja nic potrzebuję się spotykać z innymi
chrześcijanami". należy przypomnieć co Biblia mówi w



~~

9 Być moi-e chcecie rozpOC7ĄĆmodlitwy rodzinne w swoim domu.
Podkreśl każdy zwrot opisujący to, co będziecie robić.

Zadanie dla Ciebie

Nowe życie - nowe zajęcia

Czytanie Biblii

Już mówiliśmy o tym, jak ważne jest codzienne czytanie Bibli i
Czy możesz skłonić innych członków swojej rodziny, aby przyłączyli
się do Ciebie w codziennym czytaniu Biblii i modlitwie? Nazywamy
to ołtarzem rodzinnym lub modlitwą rodzinną. Codzienna modlitwa
rodzinna będzie prawdziwym błogosławieństwem dla Twojego domu.
Prawda Bożego Słowa, którą będziecie siędzielić. będziewas prowadzić
i wzmacniać w ciągu dnia. Kiedy się spotykacie, możecie poświecić
pewną ilość C7.aSUna wspólną modlitwę o potrzeby każdego członka
rodziny.

a) spotykać się w domu codziennie
b) mówić sobie nawzajem o swoich potrzebach i prosić Boga

o pomoc
c) włączać w to tylko starsze dzieci
d) spotykać się raz w tygodniu w Kościele
e) zachęcać wszystkich członków rodziny do rnodlitwy
1) czytać Biblie
g) dziękować Bogu za Jego błogosławieństwa

Modlitwa: kiedy się modlić
Modlitwajest najważniejszą rzeczą.jaką może robić chrześcijanin.

Kiedy się modlisz, a Bóg odpowiada, pracujesz razem z Nim.
Poświęcaj wiec C7.aSna modli twe.
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• Budząc się rano, zaczynaj dzień z Bogiem, a otrzymasz
psychiczną, moralną i fizyczną siłę do rozwiązywania
problemów w ciągu dnia.

• Dziękuj Bogu za posiłek przed jedzeniem.
• Bierz udział w modlitwie rodzinnej rano lub wieczorem
• Korzystaj z czasu przeznaczonego na modlitwę w czasie

nabożeństw oraz, jeśli przyjdziesz wcześniej, módl się przed
nabożeństwami. Bóg mówi: "Mój dom będzie nazywany
domem modlitwy. "

• Wznoś swoje serce do Boga o każdej porze, dziękując Mu za
błogosławieństwa i prosząc o pomoc. Nie musisz zwracając
się w ten sposób do swojego Ojca zawsze używać słów; On zna
Twoje myśli.

• Wieczorem, zanim położysz się spać, dziękuj Bogu za to, że
opiekował się Tobą w ciągu dnia. Proś Go o przebaczenie
wszystkich złych rzeczy, jakie zrobiłeś i powierzaj się Jego
opiece na nadchodzącą noc.
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Zadanie dla Ciebie

10Wykorzystaj listę, którą właśnie przeczytałeś, jako poradnik
modlitewny. Zaznacz każdy punkt, który chciałbyś dołączyć do
tego, co już robisz.

Modlitwa: jak się modlić?

Być może mówisz sobie: "Aleja nie wiem jak się modlić." To
nie jest trudne. Po prostu rozmawiaj z Bogiem tak,jak z przyjacielem.
Duch Święty będzie Ci pomagał.

Myśl o wszystkim, co Bóg dla Ciebie zrobił i dziękuj Mu za Jego
błogoslawieństwa. Proś Go o potrzeby swoje i swoich bliskich. Módl
się o zbawienie swoich przyjaciół i krewnych. Módl się o pastora.
Kościół, braci i siostry w Chrystusie i o Bożą pracę na całym świecie.
Módl się o nowonawr6conych i ich problemy. Módl się o swój kraj.
Po prostu zacznij się modlić, a wtedy szybko nauczysz się to robić.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje.
Bądź wola twoja. jak w niebie. tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy.
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom:
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego:
Albowiem twojejest Królestwo i moc. i chwala na wieki wieków.
Amen.

(Mateusz 6:9-13)



Nowe życie

Zadanie dla Ciebie

11 Naucz się na pamięć Modlitwy Pańskiej.

NOWE ŚWIADECTWO

Cel 3. Postanćw opowiedzieć innym o Twojej wierze w Jezusa
Chrystusa.

Świadczenie

Oznacza to powiedzenie innym o tym, co Bóg dla Ciebie zrobił.
Możesz to robić w domu, na ulicy, w czasie nabożeństw lub nawet
poprzez list. Tak jak inni mówili Tobie o Chrystusie, Ty możesz
mówić swoim przyjaciołom i krewnym. Módl się za nich, aby przyjęli
Pana i nie poszli do piekła.

Biblia podkreśla potrzebę publicznego zadeklarowania wiary
w Chrystusa, aby inni dowiedzieli się, żeOn jest naszym Zbawicielem.
Jezus powiedział: "Możecie być moimi świadkami. " Jeśli potrzebujesz
odwagi, poproś Boga, a On Ci ją da. Tysiące ludzi, podobnie jak być
może Ty teraz, bało się składać swoje świadectwo, ale zwycięży Ii swój
strach iznaleźli wielkie błogosławieństwo i nową siłę w świadczeniu
o Chrystusie. Pan Jezus powiedział:

Mateusz 10:32: "Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi,
i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; "
Marek 8:38: "Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed
tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy
wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego
z aniołami świętymi."
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$'~
12Poniżej znajduje się lista ludzi. których prawdopodobnie często

spotykasz. Módl się o nich i proś Boga, aby pomógl Ci podziel ić
się z nimi tym, co zrobil dla Ciebie Jezus.
a) Twoja rodzina
b) ludzie, z którymi pracujesz
c) przyjaciele
d) sąsiedzi
e) pracownicy sklepów w Twoim rejonie

Zadanie dla Ciebie

Zadanie dla Ciebie

Śpiewanie Panu

Zdolność do śpiewania i tworzenia muzyki jest jednym
z cudownych Bożych darów. W domu czy w Kościele Twoje pieśni
będą pomagać, dodawać otuchy i błogoslawić Ciebie i inych. Nie
szkodzi,jeśli nie masznajlepszcgo głosu; ważnejest to, 7-Cuwielbiasz
Boga szczerym sercem.

Kolosan 3: 16: " ...nauczajcie i napominajcie jedni drugich
przez psalmy. hymny. pieśni duchowne. wdzięcznie śpiewając
Bogu w sercach waszvch
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NOWE PARTNERSlWO

Cel 4. Dowiedz się. wjaki sposób motesz być partnerem Boga

Głoszenie Ewangelii

Jest to bardzo ważna praca Kościoła. Nicktórzy zostali powołani,
aby tej pracy poświęcić cały swój czas. Bóg naklada na nich obowiązki
pastorów, ewangelistów i misjonarzy.

Dawanie

Nasz Ojciec jest szczodry dla każdego, Jako Jego dzieci, musimy
nauczyć się postępować w ten sam sposób. Jest to najważniejszy
powód dawania. Dawanie innym jestjednym ze sposobów okazywania,
że należymy do Niego. Pieniądze, które ofiarowujemy w Kościele,
pomagają wielu ludziom. Pewna ich część jest przeznaczana dla braci
i sióstr, którzy potrzebują ubrania. Część jest przeznaczana dla
pastora, aby mógł poświęcić cały swój czas na służbę Bożą. Inna część
jest przeznaczana na wydatki gospodarcze Kościoła, takiejak światło,
woda, remonty itp.

Nasze pieniądze mogą być także wykorzystane na zakup Biblii,
śpiewników i literatury chrześcijańskiej. Mogą też być użyte do
finansowania audycji chrześcijańskich w radiu lub telewizji. Bóg dał
swoim dzieciom ważne zadanie mówienia innym o zbawieniu. Dając
pieniądze mamy swój udział w tej ważnej pracy.

Biblia opisuje zwyczaj dawania jednej dziesiątej (zwanej
dziesięciną) na pracę Bożą. Wielu chrześcijan traktuje to jako
wskazówkę dla siebie. Wiedzą oni, że wszystko, co mają włącznie
z siłą do zarabiania pieniędzy, pochodzi od Boga. W zamian za to
oddają Bogu zarobki zjednego na każdych dziesięć przepracowanych
dni. To, co zarabiają tego dziesiątego dnia, jest przeznaczone na
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wsparcie Kościoła, który głosi Ewangelię. Tego dnia oni "głoszą
Ewangelię" .

Chrześcijanie, którzy hojnie dają, odkrywają radość stawania się
partnerem dla Boga. Jednocześnie przekonują się, ~ ich własne
potrzeby są zaspokajane. Ty także możesz to odkryć!

Jezus wypowiedział takie słowa:

Łukasz 6:38: "Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą,
natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze
wasze ... " .
Twoje dawanie pociąga za sobą trzy błogosławieństwa:
• błogosławieństwo duchowe. Stajesz się taki, jakim Bóg chce

abyś był- hojny dla innych.
• satysfakcję. Cieszysz się, ~ jesteś solidnym członkiem Bożej

rodziny, noszącym przypadające na niego ciężary.
• bezpieczeństwo. Bóg obiecał zaspokoić wszystkie Twoje

potrzeby. Kiedy jesteś Mu posłuszny, możesz polegać na Jego
opiece. Tysiące chrześcijan mogą powiedzieć Ci na podstawie
własnych doświadczeń, ~ B6g nigdy ich nie zawiódł.

Malachiasz 3:10: "Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza,
aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na
pr6bę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien
niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. "

2 Koryntian 9:7: " ... ochotnego dawcę B6g miłuje. "

~~========:====
Zadanie dla Ciebie

14Poniżej znajdują się cztery stwierdzenia dotyczące dawania.
Które z nich zawiera naj ważni ejszą przyczynę, dla której
chrześcijanie powinni dawać?



76 Nowe życie

a) Bóg jest hojny i daje dobre rzeczy wszystkim.
b) Potrzeby tych, którzy dają, będą zaspokojone.
c) Dziesięcina jest jedną dziesiątą Bożych zarobków.
d) Stary Testament wspomina o dziesięcinie kilkakrotnie.

Pomagaj jak tylko potrafisz
Jakakolwiek praca wykonywana dla Pana pornoże Ci wzrastać

duchowo; od zamiatania kaplicy do organizowania szkoły niedzielnej
w swoim domu. Zapytaj pastora, co możesz robić dla Pana.

Bierz udział w pracach agend kościelnych
W kościele działają agendy. Szkoła niedzielna jest dostępna dla

każdego. Możesz zostać pilnym uczniem w jednej z klas
i systematycznie studiować Boże Słowo". Nie strać tej okazji]
Mężczyźni, kobiety, młodzież i dzieci mają swoje własne spotkania.
W czasie spotkań uwielbiają oni Pana i wykonują dla Niego różne
prace. Przyłącz się do jednej z tych grup. Doznasz serdecznego
przyjęcia i wiele radości uczestnicząc wjej zajęciach. Grupy te starają
się dotrzeć z pomocą i nauczaniem do tych, którzy tego potrzebują.
I, choć jeden człowiek może zrobić niewiele, Bóg, działając poprzez
połączone siły Swoich dzieci. będzie realizował plan dla tego świata.

• Niektóre zbory protestanckie prowadzą szkoły niedzielne tzn. zajęcia nauczające

iSzystkiCh 7borownikó,,' w ró7mch l(f1lpach (PT7)P Ilum)

~~

15010 niektóre możliwości wzięcia udziału w pracy Kościoła.
Zakreśl literę przed każdą z prac, które chciałbyś wykonywać.
Zgłoś swoją gotowość do wykonywania tych prac pastorowi lub
komuś ze starszych zboru.

Zadanie dla Ciebie
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a) zbieranie lub liczenie pieniędzy przeznaczonych na ofiarę
b) opiekowanie się małymi dziećmi w czasie nabożeństw
c) odwiedzanie chorych i modlenie się za nich
d) pomaganie starszym ludziom w przychodzeniu na nabożeństwa
e) rozmawianie z tymi, którzy mają pytania dotyczące

chrześcijańskiego życia
f) dbanie o budynek i teren Kościoła
g) pomaganie w codziennych pracach tym członkom zboru,

którzy tego potrzebują.

Zbyt wiele zajęć
Nie martw się,jeśli nie możesz tym zajęciom poświęcić tyle czasu

co .inni. Pan rozumie wszystko, co Ciebie dotyczy i pomoże Ci
w zrobieniu tego, na co Cię stać.

Zajęcia związane z Twoim nowym życiem przyniosą Ci wiele
radości. Będziesz się cieszył wiedząc, że pomagasz innym uniknąć
wiecznej kary i znaleźć wieczne życie. Za wszystko. co teraz robisz
dla Pana, otrzymasz hojną zapłatę w przyszłym świecie.

Zapoznałeś się już z pierwszymi pięcioma lekcjamijesteś zatem
gotowy, aby odpowiedzieć na pytania zawarte w pierwszej części
"Sprawozdania studenta". Powtórz lekcje: 1-5, a następnie wypełnij
arkusz odpowiedzi zgodnie z instrukcją w "Sprawozdaniu". Potem
wyślij arkusz odpowiedzi na adres podany na ostatniej stronie
"Sprawozdania".
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Sprawdź swoje odpowiedzi

14. przyczyną jest stwierdzenie a)
l. b) tego, czym się głównie interesują.

13. c) śpiewanie z serca, aby uwielbić Boga.
4. c) spędzać czas z Bogiem.
9. Zwroty a),b),e),f) i g) opisują to co będziecie robić w czasie

modłitw rodzinnych.
7. c) przebaczyć mu i dalej uczęszczać na nabożeństwa.
5. a) wyjaśnianie drogi zbawienia innym.
8. Hebrajczyków 10:25
6. Prawidłowa jest odpowiedź podobna do np.: "Dodawanie sobie

wzajemnie otuchy."
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NOTATKI
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Twoje
nowe

normy

Aby być razem, ludzie muszą przestrzegać pewnych praw lub
norm. Wyobraźmy sobie rodzinę, w której jest kilkoro dzieci. Co by
się działo, gdyby pozwolić starszym dzieciom hałasować przez całą
noc? Nikt nie zaznałby chwili spokoju. Potrzebne są pewne zasady
postępowania. Jesteś teraz chrześcijaninem, należysz więc do nowej
rodziny. Potrzebujesz nowych norm.

Zasady potrzebne są także wtedy, gdy dążymy do jakiegoś celu.
Na przykład sportowiec słucha polecenia trenera, robi pewne rzec7:y',
ale są też takie, których nie wykonuje. Jego celem jest zwiększanie
swojej siły i umiejętności, aby zdobyć nagrodę. Teraz, kiedy jesteś
chrześcijaninem, masz nowy, szczególny cel - być taką osobą, jaką
chce Cię widzieć Twój Ojciec. Jest to jeszcze jedna przyczyna, dla
której potrzebujesz norm.

Bóg zaplanował, abyś stał się członkiem Jego rodziny i osiągnął
cele, jakie On wyznaczył dla Twojego życia. Ta lekcja opisuje nowe
normy ustanowione przez Niego.Przestrzeganie ich przyniesie Ci
wiele korzyści.



Twoje nowe normy

W czasie tej lekcjii będziesz się UCZ)'!...

Kto ustala normy?
Gdzie możesz znaleźć normy?
Jak możesz wypclniać normy?
Normy prowadzą do zwycięstwa.

Ta lekcja pomoże Ci...

* Opisać normy, które Bóg ustanawia dla Ciebie
* Wyjaśnić jak możesz spclniać Boże normy
* Określić rezultaty, które wynikną 7.c spełnienia Bożych norm

KTO USTALA NORMY?

Cel l. Określ osobę, która ustala normy potrzebne HI Twoim now:vm
tyciu

W domu normy zachowania są ustalane pT7.cZ rodziców. Mówią
oni dzieciom jak powinny się one zachowywać. Ojciec mówi, co im
wolno, a czego nie wolno robić.
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Dzieci szybko przekonują się, re muszą przestrzegać tych norm.
. Kiedy je łamią, ojciec zwraca im na to uwagę. Jeśli uparcie odmawiają

posłuszeństwa, może on być zmuszony do ukarania ich. Dalej są
członkami rodziny, ale nieposłuszeństwo przynosi im kłopoty
i cierpienia.

Bóg ustala normy określające, co jego dzieci powinny, a czego
nie powinny robić. Czasami On także musi karać Swoje dzieci, aby
nauczyć je bycia dobrymi i posłusznymi.

~~

1 Normy w domu są ustalane przez
a) dzieci
b) sąsiadów
c) rodziców

Zadanie dla Ciebie

2 Prawo określania, jak powinniśmy
chrześcijanie, przysługuje

a) Naszemu Ojcu w Niebie.
b) kulturze, w której żyjemy.
c) nam.

się zachowywać, jako

GDZIE MOZESZ ZNALEŹĆ NORMY?

Cel 2. Opisz niektóre normy związane z Twoim nOlrym życiem

Dowiadujemy się o normach jakiejś osoby obserwując, jak ona się
zachowuje. Wjaki sposób przekonujemy się o zasadach chrześcijanina?
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Odpowiedźjest prosta, ale głęboka. Normychrześcijańskie poznajemy
obserwując postępowanie Jezusa Chrystusa. Biblia zawiera
szczegół owy opis Jego życia. Jest On dla nas doskonałym przykładem
i wzorem pokazującym jak żyć.

O normach chrześcijańskich dowiadujemy się także na podstawie
tego, co powiedział Jezus. W słynnym' 'Kazaniu na górze" (Mateusz
5, 6 i 7) Jezus omówił zasady chrześcijanina. Były to Jego własne
normy. Dzięki Jego mocy działającej w nas, mogą się stać naszymi.

Jezus rozpoczął swoje kazanie mówiąc o szczególnych
błogosławieństwach, które Bóg daje ludziom zachowującym Jego
normy. Następnie nauczał o wielu innych ważnych rzeczach. Oto, co
między innymi powiedział:

Kazanie na górze
Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni, którzy się smucą,

albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi,

albowiem oni posiądą ziemię.
Bogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,

albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą
Błogosławieni pokój czyniący,

albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu
sprawiedliwości,
. albowiem ich jest Królestwo Niebios.
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Wy jesteście światłością świata ... niechaj świeci wasza światłość
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie.

Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko. ząb za ząb. Aja wam
powiadam nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego
swego. a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
AJa wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie
się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca
waszego, który jest w niebie.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza
niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą
i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie
jest skarb twój - tam będzie i serce twoje.

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo:
Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? ...
'albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i spra\\iedliwości jego. a wszystko inne będ7je wam dodane.

:ł/~ -
3 Doskonałym wzorem Twojego nowego życia jest

a) pastor.
b) święci kościoła.
c) Jezus Chrystus.
d) inni chrześcijanie.

Zadanie dla Ciebie
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"...wszystko, co byście chcieli,
abywam ludzie czynili,
to iwy im czyńcie ..."

Mateusz 7:12

4 Zakreśl literę przed każdą opinią, która jest zgodna z tym, co
Jezus powiedział w "Kazaniu na górze".

a) "Jeśli inny chrześcijanin jest w potrzebie, to powinienem mu
pomóc, a nie chować wszystkie pieniędze dla siebie. "

b) "Jeśli ktoś mówi kłamstwa o mnie, to mam prawo nienawidzić
tej osoby."

c) "Jeśli ktoś próbuje mnie okraść, to mam prawo uderzyć
i zranić go. "

d) "Jeśli stracę pracę dlatego, że zostałem chrześcijaninem, to
mogę być szczęśliwy, bo Bóg będzie się mną dalej opiekował. "

e) "Jeśli moi rodzice lub przyjaciele odrzucają mnie dlatego, że
zostałem chrześcijaninem, to powinienem być na nich zły
i nienawidzić ich. "

Jezus dał nam podstawową zasadę mówiącąjak traktować innych.
Wielu ludzi nazywają "Złotą Regułą".

Zapewne wszyscy zgodzimy się, że ludzie nie powinni sobie
wzajemnie czynić zła. Wielu przywódców religijnych już tak mówiło.
Ale "Złota Reguła" idzie znacznie dalej! Jezus mówi. że powinniśmy
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czynić innym dobro. Mamy pierwsi traktować innych tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani.

Nie powinniśmy być pyszni, samolubni, kłótliwi lub
przewrażliwieni, gdy chodzi o błędy innych. Nie powinniśmy
dopuszczać do siebie, nawet w myślach, nieprawych romansów lub
złych namiętności.

Najważniejsze powinno być dla nas to, by podobać się Bogu
i robić to, czego On od nas oczekuje. Naszym celem nie może być
jednocześnie zdobywanie ziemskich bogactw i służenie Bogu; jeśli
postawimy na pierwszym miejscu Jego, On zatroszczy się o to, aby
wszystkie nasze potrzeby zostały zaspokojone. Oprócz tego, wszystko,
co zrobimy dla Niego, zostanie wynagrodzone w niebie bogactwem.
które nie przeminie.

~~ ~ Zadanie dla Ciebie

5 "Zlotą Regulę" najlepiej stosują ci, którzy

a) czekają aż inni zrobią dla nich coś dobrego, a potem
odwdzięczają się robiąc także coś dobrego dla innych.

b) szukają sposobów robienia dobrych rzeczy dla innych i robią
to, co chcieliby, aby inni robili dla nich.

6 Czy Twoje działania są zawsze zgodne z tym, czego naucza
Jezus? Podkreśl każdy zwrot określający zmianę, której chciałbyś
dokonać ...

a) przebaczać ludziom, którzy Cię źle traktują
b) hojnie dawać potrzebującym
c) modlić się za tych, którzy cię odrzucają, ponieważ zostałeś

chrześcijaninem
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d) myśleć o tym. co dobrego można zrobić dla innych i robić to
e) wprowadzać pokój w swojej rodzinie i społeczności

JAK MOŻESZ SPEŁNIAĆ NORMY?

Cel 3. Określ w jaki sposób możesz spełniać normy, które Bóg
ustanowił dla Twojego nowego tycia.

Często widzimy dzieci wyglądające i postępujące tak samo, jak
ich rodzice. Dzieje się tak dlatego, że żyją tym samym życiem.
Podobnie my możemy być tacy jak nasz Ojciec w niebie, ponieważ
żyjemy Jego życiem. Jak? Oto cudowny fakt: Twój Ojciec poslal
Ducha Świętego, aby żył w Tobie. Tak dzieli On Swoje życie z Tobą!
Dowiesz się o tym więcej z następnej lekcji. Nie martw się o to, jak
sprostać Jego oc7.ckiwaniom. On Ci pomoże.

~~

7 PO\\ tórz "Modl itwę Pańską" z lekcj i 5. W tej wzorcowej rnodl itw ic
Jezus uczy nas modlenia się do
a) świętych.
b) Boga, naszego Ojca w niebie.
c) naszych przodków.

Zadanie dla Ciebie

Jezus wiedział, że nikt nie będzie w stanie przestrzegać tych
praw, jeśli nie otrzyma B07.cj pomocy. Uczył więc Swoich uczniów.
aby modlili się do Ojca w niebie i prosili Go o pomoc. W czasie lekcji
5 zapoznałeś się z wzorcową modlitwą, zwaną' 'Modlitwą Pańską ",
którą Jezus przekazał swoim uczniom. Jaki rodzaj pomocy daje Ci
Bóg?



88 Nowe tycie

NORMY PROWADZĄ DO ZWYCIĘSlW A

Cel 4. Opisz, co rozumiesz przez zwycięskie tycie

Jezus mówi nam, że Jego wskazówki są sposobem na zwycięstwo.
Nasze życie jest jak budynek, a nasze myśli, słowa i działania są
cegłami go tworzącymi. Kiedy układamy je na fundamencie Jego
nauki, otrzymujemy charakter, który wytrzyma wszystkie próby
i burze życiowe.

Jeśli ktoś żyje po swojemu, nie przestrzegając norm określonych
przez Jezusa, upadnie, jak dom bez fundamentu, postawiony na
piasku. Nie będzie w stanie utrzymać się, kiedy przyjdą burze.

. Jeśli chcesz być zwycięskim chrześcijaninem, buduj swoje życie
na nauczaniu Chrystusa i przestrzegaj 'Jego norm. Duch Święty
będzie Ci w tym pomagał.

~~

8
Zadanie dla Ciebie

Jezus naucza nas, że prawdziwe zwycięstwo osiągniemy, jeśli
a) zbudujemy nasze życie na Jego naukach.
b) dowiemy się tego, co On powiedział na temat szczęścia.
c) codziennie będziemy powtarzać wiele modlitw.
d) nauczymy się na pamięć wszystkiego, co On powiedział.



Sprawdź swoje odpowiedzi

Twoje nowe normy

4. Odpowiedzi a) i d) są zgodne z "Kazaniem na górze".
1. c) rodziców. .
5. b) szukają sposobów robienia dobrych rzeczy dla innych i robią

to, co chcieliby, aby inni robili dla nich.
2. a) Naszemu Ojcu w Niebie.
7. b) Boga, naszego Ojca w niebie.
3. c) Jezus Chrystus.
8. a) zbudujemy nasze życie na Jego naukach.
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Masz
Doradcę

Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie
za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle
rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich zapamiętać, a cóż
dopiero wykonać, "

Nie zniechęcaj się. Bóg nigdy nie zamierzał, abyś byl chrześci-
janinem bez Jego pomocy. W rzeczywistości, Bóg zamieszkał
w tobie przez moc Ducha Świętego. Nie jesteś sam!

Niektórzy ludzie myślą, żc bycie chrześcijaninemoznaczajedynie
nauczenie się nowego zbioru zasad i przestrzeganie go. Życie
chrześcijanina nie polega na tym. Nie załeży ono od Twoich wysiłków,
od dążenia do tego by być dobrym. Jest to nowe życie od Boga,
wytryskujące w Tobie i wypływające z Ciebie na zewnątrz.

Kiedy poddasz się prowadzeniu Ducha Świętego, przekonasz
się, żc jesteś w stanie nauczyć się spełniać normy, które dał Ci Bóg.
Duch Święty da Ci siłę, abyś odwrócił się od zła i wybrał właściwą
drogę. Dzień po dniu będziesz się stawał coraz bardziej podobny do
swojego Ojca w niebie.



Alasz Doradcę 91

Tak, masz wspaniałego Doradcę! Ta lekcja wyjaśni kim On jest
i w jaki sposób Ci pomaga.

W czasie tej lekcji będziesz się uczy!...

Duch Święty jest Twoim Doradcą
Owoce Ducha Świętego
Chodzenie w Duchu Świętym
Moc Ducha Świętego w Tobie
Dary Ducha Świętego

Ta lekcja pomoże Ci••.

* Wyjaśnić, jaką pomoc otrzymujesz od Boga, abyś mógl dla Niego
7:jć.

• Opisać różne sposoby działania Ducha Świętego w Twoim życiu.

• Osobiście doświadczyć mocy Ducha Świętego.
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DUCIł ŚWIĘTY JEST TWOIM DORADCĄ

Cel l. Zapoznaj się z przyczyną, dla której Bóg posyła Ci na pomoc
Ducha Świętego.

przez życie i śmierć Jezusa Chrystusa, Bóg zapewnił wszystko.
co jest potrzebne dla Twojego zbawienia. Zapewnił też wszystko,
czego potrzebujesz w swoim nowym życiu. Uczynił to posyłając
Ducha Świętego.

Duch Święty w tym samym czasie może być wszędzie; inaczej
było z Jezusem żyjącym na ziemi, który takiej możliwości nie mial.
Kiedy powrócił do nieba, posłał Ducha Świętego do wszystkich
chrześcijan, aby żył w nas, prowadził i pomagał w problemach.

Jan 14: 16,26: "Ja prosić będę Ojca ida wam innego Pocieszyciela,
aby był z wami na wieki ... Pocieszyciel, Duch Święty. którego
Ojciec poślewimieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni
wam wszystko. co wam powiedziałem"

~~

1 Doradcą. którego Bóg posłal, aby był zawsze z Tobą. jest

Zadanie dla Ciebie

a) pastor Twojego Zboru.
b) Duch Święty.
c) ksiądz mieszkający w sąsiedztwie.

2 Życie chrześcijańskie to

a) zbiór zasad, które musisz przestrzeegać.
b) Twoje ciągłe usiłowanie bycia dobrym.
c) usilne próby bycia takim jak Chrystus.
d) Duch Święty żyjący w Tobie.
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3 Bóg posyła Ducha Świętego, ponieważ

a) potrzebujesz Jego pomocy.
b) Jezus powrócił do nieba.
c) Duch Święty może być wszędzie jednocześnie.

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Obecność Ducha Świętego w Twoim życiu wywołuje rezultaty
zwane owocami Ducha. On daje pragnienie robienia dobrych rzeczy
oraz siłę do ich wykonania. W miarę jak poddajesz się Jego
prowadzeniu, przyjmując w ten sposób Jego pomoc, rozwija w Tobie
wspaniały chrześcijański charakter. Twoja właściwa postawa, to co
mówisz i robisz pokazuje, że jesteś Bożym dzieckiem. Twoja rodzina

i przyjaciele będą lubili przebywać z Tobą, ale najbardziej z owoców
Ducha będzie się cieszył Twój Ojciec w niebie.

Galacjan 5:22-23: "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość.
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
wstrzemięźliwość. "
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Jan 15:8 : "Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity
owoc wvdacie i staniecie się uczniami moimi."

~~.

4 Owoce Ducha Świętego to

a) ludzie, którzy słuchają Ewangelii Jezusa Chrystusa.
b) prawdy duchowe, które znajdujemy w Biblii.
c) dobre cechy charakteru powstałe na skutek działania Ducha.

Zadanie dla Ciebie

5 Przeczytaj Galacjan 5:22-23 kilka razy.

CHODZENIE W DUCHU ŚWIĘTYM

Cel 2. Zapoznaj się z przykładem "chodzenia w Duchu' '.

Zazwyczaj chcemy postępować po swojemu. Jest to jedna z cech
ludzkiej natury. Chcemy robić to, co nam odpowiada, zamiast tego,
o czym wiemy, że jest słuszne. I właśnie dlatego potrzebujemy
słuchać głosu Ducha Świętego, nakłaniającego nas do wykonywania
Bożej woli i pokazującego drogę.

Galacjan 5:16,25: ' ' ...WcdługDucha postępujcie, a nie będziecie
pobłażali żądzy cielesnej. Jeśli według Ducha żyjemy, według
Ducha też postępujemy. "
Duch Boży będzie kierował Tobą i wzmacniał Cię, lecz nie

zaniesie ciebie do nieba. Musisz iŚĆna własnych nogach. Musisz
współdziałać z Duchem Świętym i pozwalać Mu sięprowadzić. Biblia
czasem nazywa to "chodzeniem w Duchu". Już to robisz, czytając
Biblię i stosując się do jej nauk.
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~~

6 W Galacjan 5: 16 "żądza cielesna" oznacza pragnienie
prowadzące nas do

a) myślenia tylko o sobie i o tym. czego chcemy.
b) zaspokajania materialnych potrzeb naszych rodzin.
c) lepszego zarządzania naszymi domami i otoczeniem.

Zadanie dla Ciebie

7 Poniżej opisane są trzy osoby. Która z nich' 'chodzi w Duchu' "}
a) Edward modli się o przebaczenie swoich grzechów i otrzymanie

zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
b) Marta spędza codziennie kilka godzi n w Kościele czekając, aż

Bóg pokaże jej wyraźnie, co ma robić.
c) Janjest posłuszny wewnętrznemu głosowi, który nakłania go

do tego, aby, zamiast krzyczeć na swoje dzieci, postępował
z nimi cierpliwie.

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W TOBIE

I

I

I

I

I

I

Cel 4. Zapoznaj się z opisami chrztu w Duchu Świętym.

Jezus wiedział, że Jego naśladowcy będą potrzebowali mocy
większej niż ich własna po to, aby wykonać pracę dla Boga. Przykazał
im więc, aby czekali na napełnienie Duchem Świętym, przez co
otrzymają moc bycia Jego świadkami na całym świecie.

Dzieje Apostołskie 1:4,5,8: " ...oczekujcie obietnicy Ojca, o
której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po
niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym ...
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weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie
mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi. "

Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie:

Łukasz 3:16: " ...On was chrzcić będzie Duchem Świętym
i ogniem."

Księga Dziejów Apostolskich opowiada pasjonującą historię
o tym, jak Bóg spełnił swoją obietnicę w dzień Zielonych Świąt
i o cudownych skutkach tego wydarzenia.

Dzieje Apostołskie 2:4,5,7,8,11: "I napełnieni zostali wszyscy
Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, takjak im
Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie
nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem.
I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy
mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, re słyszymy,
każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
... słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła
Boże."

Chrzest w Duchu Święty ( napełnienie Duchem Świętym) jest
także nazywany przeżyciem zielonoświątkowym, ponieważ po raz
pierwszy miał miejsce w dzień Zielonych Świąt. Kiedy ktoś, będąc w
mocy Ducha Świętego używa nie znanego mu języka, nazywamy to
czasem "glossalalia". To greckie słowo oznacza "mówienie
językami". Napełnienie Duchem Świętym nazywamy także
doświadczeniem charyzmatycznym, od słowa" charisma" - "dar".
W ten sposób określa się dar Ducha Świętego i przeżycie o charakterze
nadprzyrodzonym.



Masz Doradcę 97

Zadanie dla Ciebie

Chrzest lub napełnienie Duchem Świętym oznacza
a) chrzest przez zanurzenie w wodzie.
b) przynoszenie owocu zgodnie z Galacjan 5:22-23.
c) przyłączenie się do społeczności lokalnego kościoła.
d) mówienie językami opisane w Dziejach Apostołskich 2:4.

9 W dzień Zielonych Świąt Duch Święty dał uczniom moc mówienia
językami,

a) których nikt nie znal.
b) których oni nie znali.
c) które nic nie znaczyły.
d) które znali.

Mówienie językami było znakiem przyjścia Ducha Świętego. Ale
był to tylko początek. Jezus obiecał, że Duch Święty da nam moc. Ta
moc ma służyć dwóm celom:

• pomagać nam w mówieniu innym o Jezusie
• pomagać nam modlić się bardziej skutecznie
Kiedy chrześcijanie świadczą imodlą się w mocy Ducha Świętego,

dzieją się cudowne rzeczy w odpowiedzi na modlitwy i wiele dusz
zwraca się do Pana.

Dzieje Apostolskie 2:14,41: "Na to powstał Piotr wraz
zjedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich ... Ci więc,
którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych
zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. "
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D-ziejeApostolskie 4:31: " ... i napełnieni wstali wszyscy Duchem
~ S\\ic;tym i głosili z odwagą Slowo Bol.c."

~~ ,Zadanie dla Ciebie

1 O Głów nym celem chrztu w Duchu Świętym jest danie chrześcijanom
mocy do

a) skutecznego świadczenia i modlitwy.
b) uzyskania zbawienia.
c) cudownych uzdrowień.

Ta sarna moc jest dostępna dła chrześcijan dzisiaj. Od początku
dwudziestego wieku, kilka milionów ludzi w kościołach różnych
wyznań na calym świecie doświadczylo radości przeżycia
zielonoświątkowego w czasie chrztu w mocy.

Dzieje Apostolskie 2:38-39: " ...Upamiętajcie się i niechaj się
każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica
ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do

~wSZYStkiCh. którzy są z dala. ilu ich Pan. Bóg nas?. powoła.' ,

~~ Zadanie dla Ciebie

11Czy pragniesz mocy Ducha Świętego w swoim życiu? .
Czy chcesz, aby ogień Boży zapłonął w twojej duszy, sprawiając,
że mówienie o Panu stanie się latwe? Czy chcesz
modlić się skuteczniej? ..

To wspaniale przeżycie zielonoświątkowe jest dostępne dla
Ciebie. Poproś Boga, aby ochrzcil Cię Duchem Świętym.
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DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Cel 5. Zapoznaj się z prawdami dotyczącymi darów Ducha Świętego.

Przeczytaleś właśnie w Dziejach Apostolskich 2:38-39. że sam
Duch Święty jest nazywany "darem". Słowo to oznacza także
umiejętności,jakie daje On chrześcijanom. Są one nazywane" darami
Ducha Świętego". Chrystus pragnie, aby Jego Kościół był pełen
duchowej mocy, dlatego Duch Święty daje szczególne umiejętności
różnym członkom Kościoła. W ten sposób każdy może uczestniczyć
w pracy i wzroście Kościoła.

1Koryntian 12:4,7,11: "A różne są dary łaski. lecz Duch ten
sam. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu
pożytkowi. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch.
rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. "

Zadanie dla Ciebie

12Poni:ż.ej znajduje się kilka zdań dotyczących darów Ducha
Świętego. Zakreśl literęprzed każdym PRAWDZIWYM zdaniem.

a) Wszyscy chrześcijanie mają te same dary.
b) Liderzy Kościoła decydują o tym, kto otrzyma dar Ducha

Świętego i jaki.
c) Dar otrzymuje jedna osoba, ale wszyscy odnoszą korzyści,

kiedy ten dar jest używany.
d) Wszyscy chrześcijanie mogą służyć Bogu, ponieważ każdy z

nich ma dar Duch Świętego.
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13Módl się o to, aby Bóg kontynuował przebudzenie zielonoświąt-
kowe na całym świecie.

14Proś Ducha Świętego, aby dał Ci taki dar usługiwania, jaki On
sam chce. Módl się, aby dał On swoje dary innym członkom
Twojego zboru.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

7. c) Jan
l. b) Duch Święty.
8. d) mówienie językami opisane w Dziejach Apostolskich 2:4.
2. d) Duch Święty żyjący w Tobie.
9. b) których oni nie znali.
3. a) potrzebujesz pomocy Ducha Świętego.

10. a) skutecznego świadczenia i modlitwy.
4. c) dobre cechy charakteru powstałe na skutek działania Ducha.

12. Prawdziwe są stwierdzenia c) i d).
6. a) myślenia tylko o sobie i o tym. czego my chcemy.
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Twoje
życie

jest światłem

Biblia uczy nas, ~ grzech, błądzenie i brak poznania Boga sąjak
ciemność, Bez Chrystusa błądzimy wtej ciemności, zgubieni, zwodzeni
przez szatana, nie mogąc znaleźć drogi do nieba.

Ale Bóg umiłował tych, którzy są w ciemności! Posłał swego
syna, Jezusa Chrustusa, aby był światłością świata. Teraz. kiedy
przyjąłeś Jezusa, Twoje życie jest pełne światła. Jego obecność
w Tobie jest jak płomień świecy lub prąd, dzięki któremu świeci
lampa. Ponieważ On jest w tobie, jesteś Bożą świecą, Bożą lampą.
Bóg chce, aby dobroć Jezusa i Jego prawda świeciły jasno w Twoim
życiu.

Wielu ludzi obserwuje Ciebie, aby przekonać się, czy to, co
mówisz o Bożej mocy, jest prawdą. Twoje życie pokazuje im, jak
Ewangelia może zmieniać ludzi. To co robisz, bardziej jeszcze niż to
co mówisz, jest świadectwem o Jezusie.

W czasie tej lekcji zwrócimy uwagę na niektóre promienie
światła, którym świecisz dzięki temu, ~ mieszka w Tobie Jezus. Te
promienie pomagają przekonać innych, ~ Ewangelia jest prawdą.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczyl...

Twoje życie jest światłem
Osiem sposobów świecenia

Ta lekcja pomoże Ci ...

• Odkryć osiem sposobów, dzięki którym Twoje życie może być
światłem dla innych.

• Robić rzeczy mające dobre skutki dla Twojego życia.
• Unikać poważnych problemów wynikających z niewlaściwego

postępowania

: ;
TWOJE ZYCIE JEST SWIA TŁEM

Cel l. Pozwćl, aby tycie Jezusa świeciło w Tobie.

Dowiedziałeś się już o tym, że Bóg posłał swojego Syna, Jezusa
Chrystusa, aby był światłością świata. Zrobił to, ponieważ kocha
każdego mężczyznę i kobietę. Nie chce, aby ktokolwiek bał się lub
błądził. Oto, co powiedział Jezus:
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Jan 8: 12: " .. .Jajestem światłością świata; kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemności. ale będzie miał światłość żywota. "

Teraz, kiedy jesteś chrześcijaninem. Jezus Chrystus. Światłość świata,
jest w Tobie. Jeśli wydaje Ci się. ~ żyjesz w ciemnym miejscu, nie
upadaj na duchu. Bóg umieścił Cię tujako światło. Twoje życie może
wskazywać tym. którzy są wokół Ciebie drogę do Zbawiciela i do
nieba.

Mateusz 5:14,16: "Wy jesteście światłością świata ... niechaj
świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzicli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego. który jest w niebie. "

Zadanie dla Ciebie

Przeczytaj Jana 8: l2 kilka razy. Uzupełnij następujące zdanie:
Osoba mająca światło życia to ktoś, kto .

2 Twoje życie może być światłem, ponieważ

a) masz talent do wymyślania wspaniałych rzeczy.
b) Jezus jest w Tobie.
c) uczęszczasz na spotkania w swoim zborze.

3 Poniżej znajduje się kilka pytań. Wpisz swoje odpowiedzi w
oznaczonych miejscach.

a) Czy znasz kogoś, kogo życie sprawia, ~ chcesz iść za Jezusem?

b) Czy chcesz być światłem dla Pana? .
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c) Czy, będąc światłem dla Pana, chcesz być postawiony
w najciemniejszym miejscu, aby tam świecić? .

d) Czy będziesz modlił się każdego dnia, by Bóg użył Twojego
życia do pokazania innym drogi do nieba? .

Ludzie potrzebują, aby im mówić o Jezusie. Potrzebują także
widzieć chrześcijan w działaniu. Twoje życie może być pełnym mocy
kazaniem przekonującym innych o prawdzie Ewangelii.
Przestudiujmy teraz osiem promieni światła, którym możesz
codziennie świecić.

OSIEM SPOSOBÓW ŚWIECENIA

Cel 2. Dowiedz się. co powinieneś robić. aby Twoje życie by/o
światłem d/a innych.

Bądź uczciwy

Płaccnie rachunków w terminie może być dobrym świadectwem.
Chrześcijanin powinien zawsze postępować otwarcie i uczciwie.
Powinien płacić swoje długi w terminie i oddawać wszystko, co
pożyczył w dobrym stanie. Nie powinien podejmować zobowiązań
finansowych, których nie będzie w stanie wypełnić. Powinien
dotrzymywać obietnic.

Rzymian 12: 17: ' 'Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie
się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi."

Rzymian 13:7: "Oddawajcie każdemu to, co mu się należy;
komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń;
komu cześć, cześć."
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Zadanie dla Ciebie

Czy masz jakieś niespłacone dlugi? Opisz działania, jakie
. podejmiesz, aby temu zaradzić .

Zadanie dla Ciebie

Mów jak Boże dziecko

Co ludzie pomyśleliby o Bożej mocy zbawienia, gdybyś przeklinal
lub mówił o nieprzyzwoitych rzeczach? Czy Twoje światło świeciłoby
dla Boga, gdybyś się kłócił, plotkował, krytykował innych, przechwalał
się, kłamał i używał nieprzyzwoitych słów?

Z drugiej strony, wieIu ludzi zostało przekonanych o sile Ewangelii
przez to, jak zmienił się sposób mówienia tych, którzy stali się
chrześcijanami.

Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla każdego człowieka jest
uważanie na to, co mówi. Nie tylko to, co mówisz, ale nawet ton
Twojego głosu może pomóc przyprowadzić kogoś do Chrystusa lub
nastawić go wrogo do chrześcijaństwa.

Jakub 1:26: "Jeśli ktoś sądzi, żejest pobożny, a nie powściąga
języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest
bezużyteczna. "

zadaj sobie następujące pytania: Czy mój sposób mówienia
sprawia, że ludzie czują miłość Bożą? Czy obrażam kogoś?
Jakich zmian muszę dokonać w tym, co mówię?
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6 Codziennie proś Jezusa, aby pomógł Ci mówić tak, jak powinno
mówić Boże dziecko.

Pomagaj innym
Jeśli rzeczywiście "kochamy bliźniego swego jak siebie samego",

okazujemy to w praktyce, pomagając potrzebującym. Poproś Boga,
aby pokazał Ci, jak możesz być prawdziwym przyjacielem tych,
któriy mają kłopoty i problemy.

Jakub 1:27: "Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem
i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli
i zachowywać siebie nie splamionym przez świat. "

~~

7 Poniżej wymienione są sposoby okazania troskliwości i
współczucia innym. W wolnym miejscu wpisz imiona ludzi,
którym możesz tymi sposobami pomóc lub opisz coś innego, co
możesz zrobić dla kogoś, kogo znasz.

Zadanie dla Ciebie

Odwiedzić chorego
Odwiedzić kogoś w więzieniu
Ofiarować żywność bezrobotnemu
Pomóc komuś znaleźć pracę
Pomóc komuś przyjść do Kościoła
Pomóc osobie niepełnosprawnej w zakupach lub sprzątaniu
Wykonać drobne naprawy w domu
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Postępuj mądrze

l Tesaloniczan 5:22: "Od wszelkiego rodzaju zla z dala się
trzymajcie. "
Niemądre postępowanie może zrujnować czyjąś więź z Bogiem.

Okazywanie milości naszym chrześcijańskim braciom i siostrom jest
wspaniałą rzeczą, ale nie powinniśmy postępować wsposób sprawiający
mylne wrażenie. Jak inni zinterpretują Twoje postępowanie? Postępuj
mądrze. Bądź dobrym przykładem we wszystkim, co robisz, a Twoje
światło będzie jasno świeciło dła Boga.

Rzymian 14:16: "Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie
będzie powodem do bluźnierstwa. "
l Tymoteusza 4:12: " ... bądź dla wierzących wzorem w po-

~stępowaniu. w miłości. w \\ierzc. w czystości ...

~~ Zadanie dl. Ciebie

8 Załóżmy, że spotykasz młodą osobę, która chce wiedzieć więcej
o chrześcijaństwie. Rodzice tej osoby nie są chrześcijanami. Ta
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osoba prosi Cię o spotkanie późno w nocy, aby rozważać Biblię.
Co zrobisz chcąc postąpić mądrze? Zapisz odpowiedź w swoim
zeszycie.

Dbaj o zdrowie

Chrześcijanin stara się przestrzegać zasad higieny, aby jego
dom, ubranie i ciało były wzorem czystości. Ale czystość to jeszcze
coś więcej. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, dlatego
powinieneś utrzymywać je w czystości, wewnątrz i na zewnątrz.
Twoje ciało nie powinno być zanieczyszczane, osłabiane lub
doprowadzane do choroby przez jakikolwiek nałóg lub niemoralne
postępowanie. Staraj się, aby Twoje ciało było zdrowe i silne po to.
abyś mógł pracować dla Pana.

Powszechnie wiadomo, że palenie papierosów jest jedną
z głównych przyczyn raka płuc i powoduje wiele zgonów. Alkohol
i narkotyki także zabijają tysiące każdego roku. Nie wolno nam
popełniać samobójstwa, czy to od razu, czy stopniowo, gdyż byłoby
to niszczeniem "świątyni Bożej".

l Koryntian 3:16-17: "Czy nie ecie, że świątynią Bożą
jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy
świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Bożajest
święta, a \\Y nią jesteście. "
Bibłia zabrania pijaństwa. Oto co nakazuje:

Efezjan ~:18: "I nie upijajcie się winem, które powoduje
rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha."

Możesz okazać swój głęboki szacunek dla Boga, szanując ciało,
które On ci dal. Wyrabiaj w sobie nawyki prowadzące do zdrowia,
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a unikaj tych, które są szkodliwe. Będziesz wynagrodzony na dwa
sposoby. Będziesz zdrowy fizycznie, dzięki dbaniu o swoje ciało.
i doświadczysz duchowej radości. będąc posłuszny Bogu.

,t,~
9 Poniżej wymienione są nawyki, mające wpływ na Twoje ciało.

Podkreśl te, które prowadzą do zdrowia.

Zadanie dla Ciebie

czystość
uzależnienie od narkotyków
pijaństwo

przejadanie się

odpowiednie ćwiczenia
prawidłowy odpoczynek

właściwe odżywianie się

palenie tytoniu

Jezus przyszedł, aby przynieść Ci wołność i pomyślność we
wszystkich dziedzinach życia. Jeśli masz problemy z jakimkolwiek
złym nawykiem, porozmawiaj ze swoim pastorem. Poproś o modlitwę
jego i zbór, byś odniósł całkowite zwycięstwo. Twoje przemienione
życie będzie świadectwem dla innych, których chciałbyś ujrzeć
uwolnionych z łańcuchów grzechu i nałogów.

ł{~ .
~ Zadanie dla Ciebie

10 Jeśli chrześcijanin przeżywa trudny okres związany ze zrywaniem
ze złymi nawykami, powinien

a) przestać chodzić do Kościoła.
b) postępować zgodnie ze złymi nawykami w tajemnicy.
c) poprosić o specjalną modlitwę.
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Bądź skromny

Powinniśmy być skromni w naszej mowie. postępowaniu
i wyglądzie. Skromność jest przeciwieństwem pychy i próżności.
Jeśli zachowujemy się tak, jakbyśmy byli lepsi od innych ludzi
i patrzymy z góry na tych, którzy robią to, czego my byśmy nie zrobili.
to zniechęcamy ich do chrześcijaństwa, zamiast zdobywać dla Pana.

Musimy sobie uświadamiać, że absolutnie nie mamy prawa
szczycić się z tego, kim jesteśmy, co robimy lub co posiadamy. Nie
zasługujemy na to, co Bóg zrobił dla nas i dal nam. Parniętajmy. że
gdyby nie Jego łaska i działanie w naszym życiu, bylibyśmy, być
może, najbardziej nieszczęsnymi, okropnymi grzesznikami, jakich
świat widział.

Próżny i pyszny człowiek chce, aby każdy go zauważył. Może on
zwracać na siebie uwagę modnymi szczegółami, drogim ubraniem
i biżuterią, lub popisując się swoją wiedzą i zdolnościami. Może
próbować zwrócić uwagę innych odstępując od przyjętych zasad
zachowania się i ubioru. Człowiek pelen pychy może nawet chwalić
się swoim duchowym doświadczeniem i poświęceniem dla Pana.
Skromny człowiek postępuje inaczej. Nic:próbuje zwracać na siebie
uwagi.

Skromny chrześcijanin unika ubrań, które są nieprzyzwoite lub
nieodpowiednie dla Bożych dzieci.

Kilka fragmentów Biblii zachęca do skromności i ostrzega przed
próżnością. Każdy z nas pragnie wyglądać dobrze i możemy być
kuszeni, aby zwracać większą uwagę na swój wygląd. Oczywiście,
Bóg nie jest przeciwny pięknu, ale chce, aby nasze piękno pochodzilo
z naszego wnętrza - z dobrego charakteru, który widać w miłym,
radosnym wyrazie twarzy.
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l Piotra 3:3-4: " Ozdobą waszą niech nie będzie to co zewnętrzne,
trefienie włosów, złote klejnoty, strojne szaty, lecz ukryty
wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i
cichego ducha ... "

~~

11Skromne zachowanie się jest cenne, ponieważ
a) pozwala, aby nasze wewnętrzne piękno było widoczne na

zewnątrz.
b) pokazuje innym, że nie szanujemy samych siebie.
c) czyni nas bardziej świętymi w oczach Boga.

Zadanie dla Ciebie

Przyjmij odpowiedzialność

Powinniśmy zarabiać na życie uczciwą pracą i nic pozwalać, aby
miłość do pieniędzy popychała nas do hazardu, loterii, przyjmowania
zakładów i jakichkolwiek gier tego rodzaju. Jest oczywiste, że nie
będziemy także produkować lub sprzedawać rzeczy szkodliwych dla
innych:

l Tymoteusza 6:10: "Albowiem korzeniem wszelkiego złajest
miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary
i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. "

Bóg chce abyśmy byli dobrymi pracownikami, a nie ludźmi
leniwymi. Uczciwa praca przynosi wiele korzyści. Osoba przyjmująca
odpowiedzialność za siebie i swoją rodzinę ma poczucie własnej
wartości. Zyskuje też szacunek swego pracodawcy. Chrześcijanie,
którzy wykonują swojąpracę solidnie ibez narzekania, przekonali już
niejednego zwierzchnika o autentyczności Ewangelii.
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2 Tesaloniczan 3: 10: "Kto nie chce pracować. niechaj też
nie je. "

Na początku istnienia Kościoła. chrześcijanie często jadali
wspólnie. Na te posiłki przychodzili też ci. którzy nie chciel i pracować.
Przywódcy mieli taką zasdę:

Uczciwa praca jest skuteczną metodą pozwalającą świecić
naszcinu wewnętrznemu światłu.

1Tesaloniczan 4: 11,12: "I gorliwie się starali prowadzić żywot
cichy. pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rekami. jak
wam przykazaliśmy. Tak abyście wobec tych, którzy są poza
zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli
zdani. "

Jeśli nie możesz znaleźć pracy, powiedz o tym pastorowi i swoim
chrześcijańskim braciom i siostrom. Poproś o modlitwę ibądź gotowy
podjąć każdą uczciwą pracę. Bóg zna Twoje potrzeby i pornoże Ci.
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Zadanie dla Ciebie

12 Zakreśl literę przed każdym zdaniem, opisującym chrześcijański
punkt widzenia na pracę.
a) Praca nie jest konieczna, ponieważ Bóg nas zaopatrzy.
b) Jakikolwiek sposób zarabiania pieniędzy jest dobry.
c) Dobra. uczciwa pracajest naszym obowiązkiem i świadectwem

dla innych.
d) Jeśli ktoś inny Cię utrzymuje, nie musisz pracować.

Traktuj właściwie swoją rodzinę
Jak traktujesz swoją rodzinę? Twoje prywatne życie wyraźnic

.nówi innym o Tobie- dobrze lub źle. Wielu przestało się interesować
Ewangelią z powodu kłótni w domach łudzi, którzy nazywają siebie
:hrześcijanami. Z drugiej strony, wielu ludzi, nie zainteresowanych
.azaniami, zostało zdobytych dla Chrystusa dzięki cierpliwości,
nilości i radości, jaką mogli zobaczyć w chrześcijańskim domu.
fJo\\iesz si~ o tym \\i~cej z nast~pnej lekcji

~~ .

13 Poniżej wymienionych jest osiem sposobów bycia światłem
w Twojej społeczności. Zakreśl literę przed tymi, które potrze-
bujeszjak najszybciej wykorzystać, Poproś Boga, aby pomógł Ci
w każdym z nich.
a) Bądź uczciwy
b) Mów jak Boże dziecko
c) Pomagaj innym
d) Postępuj mądrze

Zadanie dla Ciebie

e) Dbaj o zdrowie
f) Bądź skromny
g) Przyjmij odpowiedzialność
h) Traktuj właściwie swoją rodzinę
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11. a) pozwala, aby nasze wewnętrzne piękno było widoczne na
zewnątrz.

2. b) Jezus jest w tobie.
9. Te, które prowadzą do zdrowia to: czystość. odpowiednie

ćwiczenia, prawidłowy odpoczynek i właściwe odżywianie się.
Czy zauważyliście. 'Żf:- wszystkie złe nawyki są najbardziej
kosztowne? Dla kogoś. ktoś jest od nich wolny. zaoszczędzone
pieniądze są dodatkową nagrodą.

l. idzie za Jezusem.
10. c) poprosić o specjalną modlitwę.
12. Zdanie c) jest chrześcijańskim punktem widzenia na prace.
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Jak stworzyć
szczęśliwy

dom?

Biblia uczy nas, że Bóg stworzył rodzinę. Zaplanował On, aby
mężczyzna ikobieta żyli razem jako mąż iżona, aby dzieci przychodziły
na świat. Ponieważ jest to Jego dzieło, możemy liczyć na Jego pomoc
dla naszych rodzin.

Bóg pomaga nam przez swoją obecność w naszych domach.
Czyni to przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Głową
chrześcijańskiego domu jest Chrystus. Jego obecność napełnia taką
rodzinę radością, pokojem i miłością.

Bóg pomaga nam także, dając wskazówki dotyczące życia
rodzinnego. Dzięki nim ludzie wiedząjak powinni się zachowywać,
jako mężowie i żony,jako rodzice i dzieci. W czasie tej lekcji poznasz
te wskazówki.

Nie ma większego błogosławieństwa na tym świecie, niż
prawdziwie chrześcijański dom. Jest to schronienie przed burzami
grzechu i kłopotów, szalejącymi na zewnątrz. Jest lo miejsce, gdzie
dzieci czują się bezpieczne i kochane.

Możesz uczynić ze swojego domu" kawałek nieba" ,jcśłi będziesz
postępował zgodnie z Bożym Słowem.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczyl...

Módl się i pracuj dla zbawienia Twojej rodziny
Bądź dobrym chrześcijaninem w domu
Zachowuj świętość małżeństwa
Naśladuj Boży wzorzec życia rodzinnego

Ta lekcja pomoże Ci ...

• dowiedzieć się. jak się modlić o swoją rodzinę
• ryć w domu dla Chrystusa
• udoskonalić swoje małżeństwo
• zbudować mocne i szczęśliwe życie rodzinne.

MÓDL SIĘ I PRACUJ DLA ZBA "'lENIA lWOJEJ RODZINY

Cel l. Zacznij się modlić o członków swojej rodziny

Możesz modlić się z wiarą wiedząc, 71.: to jest Bożą wolą. Nie
zniechęcaj się. jeśli Twoi krewni nie zostaną zbawicni natychmiast.
Módl się dalej. wiedząc, 7-CBóg odpowiada na modlitwę.
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Dzieje Apostolskie 16:31: "Uwierz w Pana Jezusa. a będziesz
zbawiony. ty i twój dom."

~~

1 Twój dom może być' 'kawałkiem nieba na ziemi", jeśli

Zadanie dla Ciebie

a) masz dość pieniędzy, aby dobrze go umeblować.
b) zapraszasz do siebie wielu ludzi.
c) przeprowadzisz się do lepszego budynku lub sąsiedztwa.
d) przestrzegasz Bożych zasad życia rodzinnego.

2 Jeśli członkowie Twojej rodziny nie stają się chrześcijanami
natychmiast, powinieneś

a) dalej się o nich modlić.
b) przestać się o nich modlić.
c) spodziewać się, żc Bóg ich nie zbawi.

3 Módl się teraz o każdego członka swojej najbliższej rodziny.
Wyrób w sobie nawyk modlenia się o nich codziennie.

BĄDZ DOBRYM CHRZEŚCIJANINEM W DOMU

Cel 2. Zapoznaj się ze sposobami tycia d/a Chrystusa w domu.

Łatwo jest być dobrym chrześcijaninem w Kościele. ale jakim
chrześcijaninem jesteś w domu?

Przeczytaj poniższe instrukcje z Biblii. Zastanów się jak,
w odniesieniu do nich, wygląda Twoje postępowanie w domu.
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Kolosan 3:8-9, 12-14: "Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko:
gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa
z ust waszych; nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście
z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego... przeto
przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w ser-
deczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem... Jak
Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przyobleczcie
się w miłość, która jest spójnią doskonałości. "

Czy okazujesz wdzięczność za pracę swojej żony, męża? Za
pomoc swoich dzieci, braci. sióstr? za wyrzeczenia Twoich rodziców?

Czy okazujesz innym miłość, czy teżjesteś samolubny? Czy jesteś
kłótliwy i drażliwy, czy raczej cierpliwy i przebaczający? Czy jesteś
apodyktyczny, czy liczysz się z opinią innych? Czy okazujesz
posłuszeństwo i szacunek swoim rodzicom, czy też jesteś krnąbrny
i nieposłuszny?

Czy jesteś pomocny i uprzejmy, czy leniwy? Czy chętnie
współpracujesz z innymi, bezkrytykowania i narzekań? Czy łatwo się
zniechęcasz, czy też jesteś wesoły, nawet kiedy coś idzie źle? Czy
innym jest łatwo żyć z Tobą?

Zadanie dla Ciebie

4 Jeśli chcesz mieć szczęśliwy dom, pokomie wyznaj swoje błędy.
Potem poproś Pana, aby pomógł Ci je naprawić. Jeśli chcesz
wykonać swoją część pracy, On Ci pornoże.
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Proś o przebaczenie swoich przewinień

Jezus uczy nas, abyśmy prosili o przebaczenie tych, których
skrzywdziliśmy. Jeśli nie chcesz tego uczynić, będzie to przeszkodą
w Twojej społeczności z Bogiem.

Mateusz 5:23-24: "Jeślibyś więc skladał dar swój na ołtarzu
i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw
tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem
swoim, a potem, przyszedłszy, złóż dar swój."

Nie jest łatwo powiedzieć: "Przepraszam, że zbyt ostro się do
ciebie odezwałem. Proszę, przebacz mi", ale jest to dobry sposób na
pozbycie się ciężaru duchowego i uczynienie Twojego domu
szczęśliwym. Czy masz zły dzień? Okaż swoją wiarę i poproś swoich
bliskich, aby się o Ciebie modlili. W ten sposób pokonasz swoją
słabość.

Jakub 5:16: " Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie
się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni."

~~

5 Twój dom będzie szczęśliwsży, jeśli

a) zmusisz wszystkich, którzy zawinili wobec Ciebie, aby prosili
Cię o przebaczenie.

b) poprosisz o przebaczenie, jeśli zachowaleś się niegrzecznie
wobec któregoś członka rodziny.

c) pokażesz wszystkim, że Tyjesteś szefem i sprawisz, że się będą
Ciebie bali.

Zadanie dla Ciebie
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6 przeczytaj Jakuba 5:16 kilka razy.

Bądź radosny
Ufaj Bogu i dziękuj Mu za odpowiedzi na Twoje modlitwy nawet

wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna.

Nehemiasz 8:10: " ...nie smućcie się. wszak radość z Pana jcst
waszą ostoją. "

Nie upadaj na duchu, gdy, opanowując swoją złość lub inną
nic znośną cechę Twojego charakteru, przeżywasz trudne chwile.
Wysiłek, który podejmujesz, aby to przezwyciężyć, jest świadectwem
Twojej miłości do Pana. On pomaga Ci wzrastać duchowo. Czy Twój
wzrost wydaje Ci się zbyt wolny? Patrz bardziej na Pana, a mniej na
siebie, a re zdziwieniem przekonasz się. 'li: wszystkie problemy w
Twoim domu są rozwiązane. Bóg jest kochającym Ojcem. który się
o Ciebie troszczy.

~~=:./.~ Zadanie dla Ciebie

7 Zastanów się, w jaki sposób traktujesz członków swojej rodziny.
Jakich zmian musisz przede wszystkim dokonać?

Proś Boga, aby Ci pomógł dokonać tej zmiany.
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ZACHOWUJ SWIĘTOŚĆ MALZENSTW A

Cel 3. Zapoznaj się z Bożymi wskazćwkami dotyczącymi małteństwa.

W niektórych społeczeństwach wiele par żyje razem bez ślubu.
Jeśli ktoś staje się chrześcijaninem, będzie chciał zalegalizować
swoje małżeństwo. W ten sposób zyskuje on lepszą opinię, zapewnia
ochronę prawną swojej rodzinie i jest posłuszny Chrystusowi. Jeśli
potrzebujesz porady dotyczącej koniecznych dokumentów,
porozmawiaj o tym z pastorem. Jeżeli tylko będzie mógł, z pewnością
Ci pomoże.

Boże Słowo zdecydowanie sprzeciwia sięjakimkolwiek związkom
pozamałżeńskim. Całkowicie zabrania ono obu partnerom jakich-
kolwiek flirtów lub romansów.

Pary, które dotrzymują przysięgi małżeńskiej, cieszą się wielkim
błogosławieństwem. Mogą sobie wzajemnie ufać, wiedząc że każde
z nich dochowuje wierności w myślach, słowach i uczynkach. Kiedy
razem służą Bogu, ich małżeństwo jest odzwierciedleniem życia w
niebie. Nie ma w nim kłamstwa, podejrzeń, zazdrości i niewierności,
które rujnują tak wiele domów.

Hebrajczyków 13:4: "Małżeństwo niech będzie we czci
u wszystkich ... "

Rzymian 12: 17: " ...starajcie się o to, co jest dobre w oczach
wszystkich ludzi."

l Piotra 2: 12: ' 'Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby
ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się
bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia."
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Zadanie dla Ciebie

Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących malżcństwa.
Zakreśl literę przed każdym, które jest zgodne z naukami
chrześcijaństwa.
a) Młodzi ludzie powinni Vjć ze sobą przed ślubem, aby móc się

przekonać C7}' odpowiadają sobie wzajemnie.
b) Małżeństwo nie jest potrzebne ludziom, którzy się naprawdę

kochają.
c) Para łudzi, chcąca okazać szacunek Bogu i sobie. powinna

7.aWf7.cĆ związek małżeński.
d) Związki pozamałżeńskie są dopuszczalne, o ile są utrzymywane

w tajemnicy.

9 Możesz liczyć na Bożą pomoc w sprawach Twojego małżeństwa.
Módł się. aby Jego miłość wzmocniła waszą wzajemną miłość.
Dziękuj Mu za Twojego współmałżonka. Módl się. aby Bóg
dopomógł Ci dochować przysięgi małżeńskiej w myślach. slowach
i czynach. Proś Boga, aby pomógl wam wzajemnic sobie zaufać.

Wybierz męża. żonę spośród chrześcijan

Oczywiście.jeśli Twój współmałżonek nic jest chrześcijaninem.
Twoim obowiązkiemjest modłić się o niego i próbować zdobyć go dła
Chrystusa. Bądź wierną żoną, wiernym mężem i niech Twoje światło
świeci dla Boga w Twoim domu. Lecz jeśli dopiero zamierzasz
wstąpić z kimś w związek małżeński. to niech to będzie chrześcijanin.
Jcst tojcdyny sposób uzyskania prawdziwejjedności i pokoju w życiu
rodzinnym.
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Jeśli wybierzesz kogoś wyznającego inną religię, zawsze będą
powstawać problemy. Jak można wówczas rozwiązać problem
religijnego kształcenia dzieci? Jak wychować je. aby służyły Panu?

Przyjąłeś Jezusa, jako Pana swojego życia. Jeśli Twój mąż lub
żona nie chcą Mu służyć, w Twoim życiu zaistnieje sprzeczność.
Zawsze będziesz rozdarty na dwoje : pragnienie podobania się we
wszystkim Chrystusowi i pragnienie podobania się Twojemu
partnerowi.

Jako chrześcijanin chcesz się podobać Bogu. Chcesz być Mu
posłuszny. uczęszczać na nabożeństwa. cieszyć się społecznością
chrześcijańską i brać udział w pracy zboru. Chcesz modlić się
wspólnie ze swoimi domownikami. wspólnie chwalić Boga i służyć
Mu.

Nie:zbawiony mąż lub żona nie są zainteresowani żadną z tych
Leczy. Nabożeństwa prawdopodobnie ich nudzą. Jeśli pójdzie z Tobą
do Kościoła, uważa, że Ty powinieneś towarzyszyć mu w miejscach,
które nie są odpowiednie dla chrześcijanina. Albo też, on idzie swoją
drogą, a Ty swoją, przez co wasza rodzina staje się jeszcze bardziej
nieszczęśliwa. Co gorsza, wielu chrześcijan zostało oddzielonych od
Pana przez swoich nie:zbawionych małżonków.

Bóg chce, aby Twój dom był szczęśliwy. Nie chce, abyś wpadł
w pułapkę, w którą szatan złapał już tak wielu chrześcijan. Bóg
wyraźnie przestrzega Cię przed poślubieniem osoby niewierzącej.
Poniższy werset odnosi się do Twojego wyboru męża lub żony:

2 Koryntian 6: 14: "Niechodźciewobcymjarzmiezniewiemymi;
bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż
społeczność między światłością a ciemnością?"
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Zadanie dla Ciebie

10Załóżmy, że jeden z Twoich chrześcijańskich braci ma dziew-
czynę, która nie jest chrześcijanką. Twój brat pyta Cię, co Biblia
mówi na temat poślubienia osoby niewierzącej. Co powinieneś
odpowiedzieć?

NAŚLADUJ BOŻY WZORZEC ŻYCIA RODZINNEGO

Cel 4. Naśladuj wzorce biblijne w domu

Bądźcie dobrymi rodzicami

Rodzice są odpowiedzialni przed Bogiem za dobrą opiekę nad
swoimi dziećmi. Ojciec, będąc głową domu, powinien zaspokajać
materialne i duchowe potrzeby swojej rodziny. Także matka powinna
z miłością troszczyć się o swoje dzieci. Zajęcia w Kościele nie
zwalniają rodziców z ich obowiązków wobec rodziny.
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1 Tymotcusza 5:8: "A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o do-
mowników nic ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od
niewierzącego. "

Naucz swoje dzieci kochać Boga

Jeśli nauczysz swoje dzieci kochać Boga i być posłusznym Jego
Słowu. oszczędzisz sobie i im wiele trosk. które pojawią się. gdy
dorosną. Zbieraj swoją rodzinę codziennie na wspólną modlitwę
i czytanie Biblii. Niech każdy bierze w tym udział. Módlcie się
wspólnie o problemy każdego czlonka rodziny. Razem dziękujcie
Bogu za Jego błogosławieństwa.

Wspólnie uczestniczcie w nabożeństwach i zajęciach szkoły
niedzielnej. Zachęcaj swoje dzieci, aby w młodym wieku oddały
swoje życic Jezusowi.

Kiedy wspólnie modlicie się i uwielbiacie Boga. Jego miłość
zacieśnia więzy rodzinne, Zgodnie z powiedzeniem' 'Rodzina. która
modli się razem, trzyma się razem".

Efezjan 6:4: "A wy ojcowie nic pobudzajcie do gniewu dzieci
swoich. lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla
Pana. "

Kochaj swoich bliskich

"Bóg jest miłością." Im więcej Boga jest w Twoim życiu. tym
więcej miłości będziesz okazywał swoim bliskim. A Im więcej
~.ilości, tym więcej szczęścia jest w Twoim domu.

1 Koryntian 13:4-7: "Miłość jest cierpliwa. miłość jest
dobrotliwa, nic zazdrości, miłość nicjest chełpliwa. nic nadyma
się, nic postępuje nicprzystojnie, nic szuka swego, nic unosi się.
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nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale sic
raduje z prawdy; wszystko zakrywa. wszystkiemu wierzy.
wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi."

łz~~ . Zadanie dla Ciebie

11Zakreślliterę przed każdym przykładem odpowiadającym Bożemu
wzorcowi życia rodzinnego.
a) Jan czuje powołanie do gloszenia Ewangelii. Porzuca żonę

i dzieci i zaczyna podróżować jako ewangelista.
b) Marta oczekuje, że pastor i inni chrześcijanie wykonają cala

pracę związaną z nauczeniem jej dzieci o Bogu.
c) Edward i Dorota czytają Biblię swoim dzieciom i modlą sic

z nimi codziennie.
d) Wiesław stosuje wobec swoich dzieci sprawiedliwe kary. Chce

się upewnić, że rozumieją, czego on od nich oczekuje.

12 Jeśli masz dzieci, módl się teraz o każde z nich. Proś Pana. aby
Ci pomógł być cierpliwym i rozumiejącym. Módl się, aby
członkowie Twojej rodziny bardziej kochali siebie nawzajem.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

11. Przykłady c) id) odpowiadają Bożemu wzorcowi życia rodzinnego.
l. d) przestrzegasz Bożych zasad życia rodzinnego.

10. Powinieneś odpowiedzieć ,żc Boże Slowo zawarte w 2 Koryntian
6: 14 mówi wierzącym, aby nie utrzymywali bliskich przyjaźni z
niewierzącymi. Chrześcijanin poślubiający osobę nie będącą
chrześcijaninem, sprzeciwia się temu przykazaniu, Powinieneś
także zachęcić swojego brata lub siostrę do modlitwy o to. aby
Bóg dal im chrześcijańskiego wspólmałżonka.

2. a) dalej się o nich modlić.
8. Tylko stwierdzenie c) odpowiada naukom chrześcijańskim.
5. b) poprosisz o przebaczenie, jeśli zachowaleś się niegrzecznie

wobec któregoś członka rodziny,
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Twoja
nowa

wolność

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

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

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

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

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

Ta lekcja pomoże Ci ...

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

• Bardziej zaufać Bogu, kochającemu Ojcu w niebie.

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

• Zawsze żyć życiem wolności.
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WOLNOŚĆ OD GRZECHU

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

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

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

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

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

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

~~

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

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

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

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

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

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

~~

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

3

Zadanie dla Ciebie

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

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

I) Wolność teraźniejsza i przyszła
2) Wolność przyszla

...a) Wolność od winy za grzech

...b) Wolność od wszystkich skutków grzechu

...c) Wolność od mocy grzechu

...d) Wolność od kary 711 grzech

...e) Wolność od obecności grzechu

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

WOLNOŚĆ OD STRACHU

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

dotyczącą Bożych praw i zmartwienie.

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

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

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

Zadanie dla Ciehie

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

WOLNOŚĆ OD BŁĘDU

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

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

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

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

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

~~

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

Zadanie dla ciebie

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

2 Mojżesz 20:3-5: "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na
niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod
ziemią. Nie będziesz się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja,
Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym ... "



Twoja 1I0\\'a \1'01110.5('

5 Mojżcsz 18:10-12: "Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który
przeprowadza swego syna, cVj swoją córkę przez ogień, ani \\TÓ-
zbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej. ani zakli-
nacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zma-
rłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni ... "

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

~~ ~ Zadanie dht Cichic

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

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

WOLNOŚĆ OD WĄ TPUWOSCI

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

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

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

~~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~~ ~ Zadanie dla Ciebie

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

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

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

chrześcijan.

WOLNOŚĆ OD ZMARn\'IEN

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

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

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

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

Zadanie dla Ciebie

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

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

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

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

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

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

WOLNOŚĆ 00 TROSKI O PRZYSZI.OŚĆ

Cel 3. Śmiało spoglądaj w przyszłość.

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

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

~~ .

~ Zadanie dla Ciebie

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

ZACIIOWYW ANIE WOLNOŚCI

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

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

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

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

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

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

~~ .

~ Zadanie dla Ciebie

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

16Twoje nowe życie chrześcijańskie i wolność zależą od

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

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

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

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

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



1-16 Nowe tycie

Sprawdź swoje odpowiedzi

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

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

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

silniejszy.
16. d) obecności Chrystusa w Tobie.



Twoja nowa wolność

NOTATKI



148 Nowe tycie

Słowo na zakończenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l
I

l
I
I
I

i
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podpis

CL 11 Twoje nowe życie

KARTA DEC'YZJI
.....
ej
..... Po przestudiowaniu tego kursu postanowiłem przyjąć Jezusa

Chrystusa, jako swojego Zbawiciela i Pana. Przesyłam tę kartę
z moim podpisem i adresem do biura ICI z dwóch powodów. Po
pierwsze, aby zaświadczyć o przyjęciu Chrystusa, po drugie, aby
poprosić o informacje dotyczące innych materiałów, które pomogą
mi w moim życiu duchowym.

::::;"ł

~

eo
~
III.s

Imię i nazwisko.





CLI I

SRAWOZDANIE STUDENTA

Twoje
•Nowe Zycie

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

Imię inazwisko ..



Wskazówki

L 11- Sprawozdanie studenta - Strona 2

Po 711po 7J1 a niu się złekejami \-5 będzieszgotowy. aby odpowiedzieć
a pytania zawarte w pierwszej części tej wkładki. Swoje odpowiedzi
znacz warkuszu odpowiedzi nr l.

Po zapoznaniusiczlekcjami 6-1 Obędzieszgotowy.abyodpowiedzieć
a pytania zawarte w drugiej części tej wkładki. Swoje odpowiedzi

:aznacz warkuszu odpowiedzi nr 2.
Powypclnicniu arkuszaodpowiedzi prześlij go do instruktora I.C. I.

ie przesyłaj tego zeszytu.
Zapoznaj się z przykładami znajdującymi się na początku arkusza

dpowicdzi. Przykłady tcwyjaśniąją, wjaki sposóbwypclniać arkusz.



część l

SPRA WOZDANTE: STUDENTA
Pytania do lekcji 1-5

Pr::y każdym pytaniu upewnij się c::ynumer znajdujqcy się p"
kółkach w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi pytania w t
wkładce.

PRA WIM LUB FAŁSZ
Poniżs:e stwierdzenia są prawdziwe łub fałszywe. Je

stwierdzenie jest

Plt \ \\ llZlWE
FAlSZYWE

- zaczernij kółko@)
- zaczernij kółko(JV

l. Nowonarodzony chrześcijanin nie musi nic robić. aby rozwij
swoją nową naturę.

2. Chrześcijanie są wolni od pokus.
3. Otrzymujemy życie wieczne przez Syna Bożego.
4. Jcśl ichcemy zachować czyste serca. musimy strzec naszych myś
5. Nasze zainteresowania znacznie się zmieniają. kiedy stajemy

ch rześcija nami.
6. Nie ma znaczenia.jakiego rodzaju ksiązki czytamy, ponieważ la

Jezusa oczyszcza nas.
7. Bóg powołuje każdego znas na pastora, ewangelistę łub misjona



WYBÓR

Każtle z poniźsz, ( IIpytań 1/111/1 ·11.'0jedną I -rawidł. IWą odpowiedź.
'yblert wlaiciwq. II'arkuszu ot/I" -wiedzi zaczcrnijkołko zawierafoce
tpowicdnia literę.

Kiedy przyjmujesz Ch I)'StuSCljako swojego Zbaw icicla, stajeszsię
a) Bożym dziecki, III.

b) dobrym człowiekiem.
cj doskonalym chrześcijaninem.

W swoim nowym życiu wChrystusie otrzymujesz
a) 110\\)' cel życi 0\\)'.

b) uwolnienie od chorób.
c) bogactwo materialne.

Powinniśmyzwracać sicz naszymi troskami do innych wierzących,
ponieważ oni .. +'"
a) sąjuż doskou Ii.r;:tt:-
b) są mądrzejsi j nas. 't'!!
c) mogą modli: <r. nami ifuogą nam pOIlIÓC .

....~..
I. Jeśli nie chcemy przebaczyć innym.

a) Bóg i tak nam przebaczy.
b) Bóg nie przebaczy nam naszych przewinień,
c) inni nam nie przebaczą,

Ja n 10: 28 uczy nas. i.e
a) musimy żyć dobry m życiem. aby uzyskać zbawienie.
b) nie wolno nam nigdy zawieść BOgCl.
ej jesteśmy bezpieczni pod opieką Chrystusa.



WUJC nowe ZYCIC-

13. Star)' Testament ZO~l;l! «apisany
a) po narodzeniu Ch l} siusa.
b) wczasie życia Chrystusa na ziemi.
c) przed narodzeniem Chrystusa.

14. Możemy osiągnąć silę duchową.
a) stosując odpowiednią ilość ćwiczeń litycznych.
b) często oczekując na Pana.
c)jeśli stale h~dziemy pracować dla Boga.

13. Trzy sposob- usłyszenia Bożego glos» 'o:
a) horoskopy, inni ludzie imodlitwa.
b) medytacja. wróżki i czasopisma.
c) modlitwa. Biblia i inni chrześcijanie.

16. Prowadzen ic zajęć w szkole niedziel nej *)jest
a) ćwiczeniem duchowym.
b) pokarmemdla duszy.
c) utrzymywaniem swojego życia w czystości.
*) zob. przypis na stronie 76 ksiqżki

17. Ważnejest. aby chrześcijanin modlił się
a) tylko wkościclc.
b) tylko rano.
c) bardzo często w ciągu dnia.

18. Jezus powiedział, żejeśli przyznamy się do Niego przed innyn
ludźmi.On
a) poblogoslawi nas dobrym zdrowiem,
b) uczyni to samo dła nas przed Bogiem.
c) zbawi każdego, komu świadczymy.

19. Jeśłi chrześcijanin płaci dziesięcinę, Bóg
a) pobłogosławi go i obdarzy dostatkiem.
b) nic zwróci na to uwagi, ponieważ On nic potrzebuje naszy
pieniędzy.
c) zauważy to, ale nic będzie nam blogoslawil, bo i takjesteśn
Jego dłużnikami,



PYTANIA OGÓLNE
Lekcje l-S

ś/i Twoją odpowiedzią jest
TAK - zaczernij kólko ®
x I E - zaczernij kółko 1Y

l. Czy uważnie przeczytałeś lekcje l-S?

Czy przeanalizowałeś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
l-2?

Czy przeanalizowałeś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
3-5?

Czy porównałeś swoje odpowiedzi z kluczem znajdującym sic na
końcu każdego rozdzialu?

Czy nauczyłeś się wszystkich zadanych w podręczniku wersetów
biblijnych?

niec I~vtań do lekcji 1-5. Przcslij arkus: odpowiedzi nr I do
itruktora fel. Kontynuuj naukę przerabiając lekcję 6::podręcznika
su.
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CZĘŚĆ 2
SPRAWOZDANI E STUD ENT A

Pytania do lekcj i 6-10

Przy każdym pytaniu upewnij się c.:::vnumer znajdujqcy się pr=y
kółkach w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi pytania w tej
wkładce.

PRAWDA -ł'ALSZ
Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli

stwierdzenie jest
PRA" 1)71WE - zaczernij kółko@)
E\I~"ZYWE - zaczernij kółko ®

1. Zakon Mojżeszowy przestał obowiązywać po przyjściu Jezusa.

2. Jezus nauczał, że robiącjakiśdobry uczynek. powinniśrnywszyst-
kim o tym powiedzieć.

3. Można czynić cuda. a mimo to nie trafić do nieba.

4. Kiedy ktoś staje się chrześcijaninem.jego ludzka natura pozbywa I

się swoich pragnień.

5. Chrześcijanin powinien postępować po chrześcijańsku także
wswoim domu.

6. Bóg zakazuje związkówpozamałżeńskich.

7. Chrześcijanie zbierają się na nabożeństwa w nicdzielę. poruważ
Chrystus w ten dzień zmartwychwstał.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jednąprowidłową odpowiedź.
Wvbier.: własciwą. IV arkuszu odpowiedzi zaczemijkćlko zawierające
dpowiednią literę.

8. Jeśli nic chcemy przestrzegać praw ustanowionych przez Boga,
On
a) wyklucza nas z Kościola.
b) nic zwraca na to uwagi.
c) może nas ukarać.

9. Zasady chrześcijańskiego życia są zawarte
a) tylko w Nowym Testamencie.
b) tylko w Starym Testamencie.
c) wcalcj Biblii.

O. W Mateuszu 5: \1-12, Jezus uczy nas, ŻC otrzymujemy wielką
nagrodę w nicbic,jeśli
a)jcsteśmy prześladowani za bycie chrześcijanami.
b) nigdy się nic złościmy.
c) przestrzegamydziesięciu przykazań.

1. Kiedypościmy.
a) powinni o tym wiedzieć wszyscy nasi przyjaciele.
b) powinien o tym wiedzieć tylko zbór.
c) powinien o tym wiedzieć tylko nasz Niebieski Ojciec,

2. Fałszywego proroka rozpoznajemy po jego
a) uczynkach.
b) ubraniu.
c) wyglądzie.



13. Jezusobiecal. żcjcśli ktoś troszczy sico sprawy Królestwa Bożego,
to
a) będzie żyl w nędzy.
b) otrzyma wielkie bogactwa materialne.
c) jego potrzeby materialne będą zaspokojone.

U. Jezus nauczał, żejeśli osądzamy innych. to
a) Bóg będzie nas sądzil według tych samych zasad.
b) pomagamy innym wzrastać.
c) dowiadujemy się więcej o tym. co powinniśmy robić.

15. Skala. na której mądry czlowiek buduje, to
a) hojność.
b) dobre uczynki.
c) posłuszeństwo.

16. Niektóre z owoców Ducha Świętego to
a) chciwość. niemoralność isamolubstwo
b) radość. pokój i pokora.
c) cuda. mówieniejęzykami iuzdrowienia.

17. Sposób wjaki chrześcijanie sic wy rażają
a) ma wielki wplvw na ich świadectwo.
b) nie ma żadnego wpływu na ich świadectwo.

18. Efezjan 6A uczy nas. i.e rodzice powinni
a) pozostawić Kościołowi nauczenie ich dzieci o Bogu.
b) pozostawić szkole nauczenie ich dzieci o Bogu.
c) sami nauczać swoje dzieci o Bogu.

19. Możemy Si9 nie bać. ponieważ
a) Bóg przyrzekł. i.e nas nie opuści.
b) nie ma się czego bać.
c) jesteśmy dość silni. aby poradzić sobie w każdej sytuacji.



PYTANIA OGÓLNE
Lekcje 6-10

Jeśli Twoją odpowiedzią jest
TAK - zaczernij kółko @)
NIE - zaczernij kólko ®

20. Czy uważnie przeczytaleś lekcje 6- lO?

21. Czy przeanalizowaleś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
6-8?

22. Czy przeanalizowaleś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
9-1O?

u. Czy sprawdzileś swoje odpowiedzi z kluczem znajdującym się na
końcu każdego rozdziału?

2·t Czy nauczyleś się wszystkich zadanych w podręczniku wersetów
biblijnych?

Koniec pytmi do lekcji 6-1O.Przeslij arkusz odpowiedzi nr 2 do
'nstruktora JeJ. Poproś go o informacje na tell/at innych kursów
iblijnych





Adres biura ICI
wtwoim rejonie,

na który powinieneś przesłać
swoje a rkusze od pow icdzi:

Jeśli powyżej nie ma adresu
to prześlij swoje arkusze odpowiedzi do:

INTERNATIONALCORRESPONDENCE INSTITUTE
Chaussee de Watcrloo, -ł5
1640 Rhode-Sa int -Genesc

(BrusscIs) Bcłgia

Christian Life Program

mharris
Polish Office
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MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

Tytul kursu .
(drukowanymi b/erami)

Proszę wypełnić
Imięi nazwisko ..
Twójnumcrwlf'I .

(zostaw pust miejscejeśłt nie 'M#S: co lo jrst)

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo ..
wiek płeć .
711\\00 .

Iluczłonków liczy twojarodzina? .
Ilclatuczylcśsięwszkole? .
Jeśli jesteś czlonkiemjakiegoś kościola.jakajestjego nazwa?

Jakieobowiązki pel niszwswoim kościele? ..

W jaki sposób przerabiasz ten kurs?
samodzielnie? wgrupie? .
Jakie inne kursy ICrjużprzcrobilcś? ..

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.

1



Wskazówki dotyczące wypel nian ia n iniejsl-cgo arkusza odpowiedzi

z

Poniższe przykłady wyjaśniają, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pyrania mogą być dwojakiego typu: PRA WDA-
FAŁSZ lub WYBÓR.

Przykład pytaniatypu PIL\ Wn:\-F:\L~Z
Poniższe.stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jesli stwierdzenie
jest

PRAWDZIWE -zaczcrnij kółko@)
FAŁSZYWE -zaczcmijkółkojb)

l. Bibliajest Bożym przesłaniem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie. "Biblia jest BO;;YIIIprzesłaniem adresowanym
do nas. ",jest PRA WDZIWE, należ)' zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
le®<o

Przykład pytaniatypu WYBÓR.
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę,
2. "Narodzić się na nowo" oznacza
a) być młodym
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedziąjest "b) przyjać Jezusajako Zbawiciela.",
należy zatem zaczernić kółko@, jak poniżej:

2@e<o
Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawozdania studenta"

zaznacz swoje odpowiedzi poniżej. zgodnie z podanymi przykładarni.
Wybierz właściwą odpowiedź i zaczernij kółko:]). ® lub ©' zgodnie
ze swoim wyborem,



Zaczernij własciwe kółko przy każdej z ponumerowanych pozycji.

I®®~ 9®®~ 17@@©
2 ®®~ 10 ®@~ 18 @@©
3 ®®~ 11 ®@© 19 @@©
-& ®®O 12 ®@~ 20 @@©
5®®~ 13®@© 21@@©
6 ®®O 1-ł ®@~ 22 @@©
7 ®®~ 15 ®@© 23 @@©
8 ®®~ 16 ®@© 2-& @@©

Teraz. kiedyzaznaczyłeśjuż swoje odpowiedzi. możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu. odpowiadającna poniższepytania. Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kólkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

2. Nauczylem się
a) bardzo wiele
b) trochę
c) niczbyt dużo
d) nic nauczył cm się
c) Iludny

-ł. Niniejszy kurs był
a) bard/o trudny
b) trudny
c) latwy
d) bardzo łamy

5. Jako całość, tcn kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niczły
d) slaby

t. Materiał zawarty w tym kursic jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

nic nowego

3. To, czego się nauczylcm jest
a) ba rdza ważn c
b) ważne
c) nicważne
d) stratą czasu
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6. Napisz, proszę, przynajmniej jedną konkretną uwagę dotyczącą
kursu ..
.........................................................................................................................

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu, jakie, być może, chciałbyś
zadać instruktorowi ICI.
.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Przejrzyj teraz jeszcze ra: niniejszy arkus: odpowiedzi i upewnij się,
te odpowiedziales na wszystkie pytania. Następnie przeslij go do
instruktora lub do biura JCJ II' twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta ".
Jeśli nie ma tam pieczątki z adresem. to wysli] swój arkusz odpowiedzi
na adres biura JCJ w Brukseli. wydrukowany na ostatniej stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta ".

Wyłacznie do użytku biura JCJ

D SC ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
ChristianlifeProgram



MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

Tytuł kursu .
(drukowanymi literami)

Proszę wypełnić
Imięi nazwisko ..
Twójnumcrwlf'I .

{zostaw puste miejsce.feśli nie wiesz co to jest]

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo ..
wiek. pleć ..
Z1l\\OO ..

Ilu członkówliczytwoja rodzina? ..
Ile łat uczylcśsięwszkole? .
Jcśłijesteś czlonkiemjakiegoś kościola.jakajestjego nazwa?

-" Jakieobowiązki pcłniszwswoimkościełe? ..

Wjaki sposób przerabiasz ten kurs?
samodzielnie? wgrupie? .
Jakie inne kursy K'Ijużprzcrobilcś? .

Teraz przewróć stronę iodpowiedz na wszystkie pytania.

l



Wskazówki dotyczącewypełniania ninicjszcgo arkusza odpowiedzi

Poniższe przykłady wyjaśniają, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pyrania mogą być dwojakiego typu: PRA WOA-
FAŁSZ lub WYBÓR.

Przykład pytania typu PRA WDA-FALSZ
Poniższe.stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
jest

PRAWDZIWE - zaczernij kółko@)
FAŁSZYWE - zaczernij kólko ®

I. Bibliajest Bożym przesIaniem adresowanym do nas.
PO\\Y7sze stwierdzenie, "Biblia jest 130:y1ll przesłaniem adresowanym
do nas. ",jest PRA WOZI WE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
Je(§)()

Przykład pytania typu W\ nón,
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na nowo" oznacza
a) być młodym
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedziąjest "b) pr~jać Jezusajako Zbawiciela.",
należy zatem zaczernić kólko@, jak ponii.ej:

2@e()
Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawozdania studenta"

zaznacz swoje odpowiedzi poniżej. zgodnie zpodanymi przykładami.
Wybierzwłaściwą odpowiedź izaczernij kólko:]).@ lub©. zgodnie
ze swoim wyborem.



Zaczernij własciwe kółko przy każdej z ponumerowanych pozycji.

I®®~ 9®®~ 17@@©
2 ®®~ 10 ®@~ 18 @@©
3 ®®~ II @@© 19 @@©
-ł ®®O 12 ®®~ 20 @@©
5 ®®~ 13 @@© 21 @@©
6 ®®O 14 ®®~ 22 @@©
7 ®®© 15 @@© 23 @@©
8 ®®~ 16 ®®© 24 @@©

Teraz, kiedy:zaznaczyłeśjużswoje odpowiedzi. możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu, odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

2. Nauczylem się
a) hardzo wiele
b) trochę
c) niczbyt dużo
d) nic nauczyłem się
c) nudny

-ł. Niniejszy kurs był
a) hard/o trudny
b) trudny
c) łatwy
d) bardzo łatwy

5. Jako cal ość, ten kurs byl
a) świetny
b) dobry
c) niezly

d) slaby

\. Material zawarty w tym kursie jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
e) dosyć ciekawy
d) niezbyt ciekawy,

nie nowego

J. To, czego się nauezylem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
e) nicważne
d) stratą C7.aSU



Wylqcznie do użytku biura JCJ

6. Napisz, proszę. przynajmniej jedną konkretną uwagę dotyczącą
kursu .

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu, jakie, być może, chciałbyś
zadać instruktorowi rCI.

Przejrzyj teraz jeszcze raz niniejszy arkusz odpowiedzi i upewnij się.
te odpowiedzialeś na wszystkie pytania. Następnie prześlij go do
instruktora lub do biura JCJ w twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta".
Jeśli nie ma tam pieczątki z adresem, to wyslij swój arkusz odpowiedzi
na adres biura JCJ w Brukseli, wydrukowany na ostatniej stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta".

D SC ..

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
ChristianLifeProgmm



MIĘDZYNARODOWY INSnTUT BIBLIJNYICI

'..'.:'>':::.sERIA -żvcis CHRZE
·1.'"': "~'7:'''' ,,'. .Arkusz odpowl
. ~ ~~ ••+- 1 ,. . _I : L ~ ~ -:

..

1

T)tul kursu .
(drukowanymi literami}

Imię in3Z\\ isko .
Twójnumcrwlf'L , .

(zostaw puste miejsce, jeśli nie wiesz co to jest)

Adres ..
Miejscowość Województwo .
Państwo , .

PROŚBA O INFOR1\L\CJE

P racownik Międzynarodowego Instytutu Biblijnego ICI chętnie wyśle
Ci infomacje o innych dostępnych kursach i ich cenie, Możesz
wykorzystać miejce poniżej, aby napisać jaką informację chcialbyś
uzyskać.

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania



z

Wskazówki dotyczącewypcłniania niniejszego arkusza odpowiedzi

Poniższe przykłady wyiaśniąją, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pytania mogą być dwojakiego typu: PRA WDA-
FALSZlub WYBÓR.

Przykład pytaniatypu PRA WDA-FALSZ
Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
iest

PRAWDZIWE - zaczernij kólko@)
FAŁ5ZYWE - zaczernij kólko ®

l. Bibliajest Bożym przesIaniem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie, "Biblia jest Bożym przesłaniem adresowanym
do nas. ", jest PRA WDZlWE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
le®<D

Przykład pytania typu WYBÓ R
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na nowo" oznacza
a) być młodym.
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
e) rozpocząć nowy rok.

Prawi dlową odpowiedziąjest "b) przyjąć Jezusajako Zbawicicła.",
należy zatem zaczernić kólko @, jak poniżej:
2@e<D

Przeczytaj terazpytania zczęści pierwszcj"Sprawozdania studenta"
zaznacz swoje odpowiedzi poniżej, zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierz właściwą odpowiedź i zaczernij kólkC@,® lub ©, zgodnie
ze swoim wyborem.



Zaczernij właściwe kółko przy każdej z ponumerowanych pozycji.
1 ®®tO 9 ®®() ]17 @®©
2 ®®tO 10 ®®tO :18 @®©
3®®tO 11@®© :l9@®©
4 ®®0 12 ®®tO :w @®©
5 ®®tO 13 @®© 21 @®©
6 ®®0 14 ®®tO 22 @®©
7 ®®0 15 @®0 U @®©
8 ®®0 16 ®®© 24 @®©

Teraz, kiedy zaznaczyleś już swoje odpowiedzi, możesz pomóc nam w
udoskonaleniu tego kursu, odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie. Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

2. Nauczylem się
a) bardzo wiele
b) trochę
c) niczbyt dużo
d) nic nauczyłem się
c) nudny

4. Niniejszy kurs był
a) bardzo trudny
b) trudny
c) łutwy
d) bardzo łatwy

5. Jako całość, ten kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niez/y

d) słaby

l. Materiał zawarty w tym kursie jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

nic nowego

3. To, czego się nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
c) nicważne
d) stratą czasu



4

6. Czy chciałbyś uczestniczyć w następnym kursie tego typu?
a) na pe\\110 tak.
b) chyba tak.
c) chyba nic.
d) na pewno nic.

7. Napisz, proszę. przynajmniejjedną konkretną uwagędotyczącą kursu

GRATULACJE

Ukończyleś kurs "Twoje nowe życic". Cieszymy się, że chciałeś być
naszym studentem i marnynadzicję, żcweźrnicsz udzial wtakżc w innych
kursach ICI. Prześlij ninicjszyarkusz odpowiedzidodobiura ICł wtwoim
rejonie. Po sprawdzeniu odpowiedzi, prześlemy ci świadectwo, lub
pieczęć potwierdzającą ukończenie kursu.

Napisz poniżej drukowanymi łiterami swoje imię i nazwisko, takjak
ma być wypisane na świadectwie.

Imię inazwisko .

Wyłacznie do użytku biura lCJ

D SC .

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Christian Life Program
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