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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.




