
10 Nowe tycie

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.




