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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.
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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)
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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?
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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




