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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.




