Co to
znaczy być
chrześcijaninem?

Być może powinienem
powarucm.

zastanowić sic nad swoim poste-

Przedsiębiorstwo Toma Watson'a rozrastalo się pomyślnie, On sam ciężko pracowal i tego sarnego oczekiwał od
swoich pracowników. Nie tolerowal lenistwa i nic wahał
się udzielać nagany pracownikowi, który nic bvl wystarczająco wydajny. Tom byl chrześcijaninem.
Aktywnic działał w swoim kościele i wkladal ten sam
zapal w służbę, jak i w prace w przedsiębiorstwie.
Wiele
razy odczuwał. żc jego sposób postępowania
oburza innych chrześcijan Często wydawalo mu się. ŻC nicktóre
kazania godzily w pewne jego czyny. Jednocześnie
zaś
uważał. żc innc są pochwalą \\)"ników jego działania. Tom
zmuszony byl przyznać, że chociaż bvl w stanic obronić
swoje czyny jako prawe, to wewnętrznic nic czul zadowolenia z nich. Jednego bvl pewien: przeżywa konflikt wcwnętrznv, na który nic znajduje rozwiązania.
Możc ty także pytasz siebie: ..Jakt naprawdę jestem?":
..C~yjestem laki. jak okresla mnte Bib/w. e)' te takim.
:0 jakiego się 1H1Yf::am?" Nawet gdy studiujemy Pismo,

moźcmy z trudem zrozumieć jakimi jesteśmy: Wojownikami. czy pokój czyniącymi'! Szorstkimi. czy łagodnymi?
Cierpliwymi czv agresvwnvmi?
W tej lekcji porów nomy
to, co Biblio mówi o nos, z naszymi własnymi odczuciami
no len temat oraz z czynami. Zrozumiemy,
no co Bóg
zwraca uwagę. Nostępnie przestudiujemy,
jak możemy
stać się takimi, jakimi chce nos widzieć Bóg i jak spełniać
Jego oczekiwania. To jest naszym celem.
W tej lekcji będziesz się uczyć o tym:
Kim jesteśmy w Jezusie.
Co jest istotne dla Boga
Jak wypclniać oczekiwania Boże

Ta lekcja pomoże

ci:

* Zrozumieć spojrzenie Boga no człowieka.

* Wyjaśnić
*
*

znaczenie procy chrześcijańskiej
i naszego stosunku do niej.
Podać przyczyny, dlaczego możemy spełnić to, czego Bóg
od nos oczekuje
Jak nos widzi Bóg.

Bozy Plan - Twoja Decyzja
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KIM JESTESMY W .IEZUSIE
CcI I. Wyoier: z Biblii fragmcn: mowiqcy () tym, IaIl1.JeSIe.i'my w Jezusie,

Ponieważ próbujemy zrozumieć, jak widzi nas Bóg. 7.1CZnijmy od wyjaśnienia tego, co mówi Biblia na temat: kim
icstcśrnv'
Co mów; Biblia?
Często możemy slyszcć, co niektórzy chrześcijanie mówią O tym, kim są "w Chrystusie". Przypomina to jęzvk
powieści lub fantazji. Biblia opisujejednak naszą rzeczywistą
sytuację.
W liście do Efezjan I czytamy, że Bóg ublogoslawił nJS
wszelkim blogoslawicństwcm (w. :1), jesteśmy święci i bez
skazy (w. 4). Z Boskiego przeznaczenia i postanowienia
zostaliśmy wybrani ludem Bożym (w. II). W rozdziale 2
czytamy. że jesteśmy ożywieni w Chrystusie i podniesieni
m lIyżyny niebios razem z Nim (w. 5 - 6). Bóg uczyni I nJS
takimi, jakimi jesteśmy (w. 10), nalczyru; do ludu Bożego
i jesteśmy członkami Bożej rodziny (w. 19).
Te same myśli znajdujemy w I liście św. Piotra 2:9. CZ)'tamv tam, że jesteśmy rodem wvbranym, królewskimi kapłanami i narodem świętym. Znajdujemy tam także wiele innych obietnic. Jak jeszcze można nazwać odrodzonych
chrzcścij an?
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Przeczytaj każdv z podanvch niżej wersetów. Zakreśl htcrę przed odsvlaczcm do wersetu. który daje opis tego,
kim jesteśmy ..w Chrvstusic".
a) Efezjan 2: 11
b) Efezjan -I: I
c) Efezjan -I: 17

Co przeżywamy
W naszym obccnvm żvciu pozostajemy w stanic walki.
przcźywamv zmęczenie. glód. pragnienic. Spalamy się wambrejach i marzcniach. Oddzialywują na nas wewnętrzne pragnicnia i hcznc atrakcje z zewnątrz. Nic jesteśmy uwolnicni
od pokus do grzechu. Gdy sądzimy, ŻC zwyciężyliśmy
wjednej dziedzinie, stwierdzamy. żc walka toczy się w innej.
N icktórzv z nas. jako dzieci Boże, nic żyją w doskonalej
harmonii z innvmi wierzącymi. Przeżywamy strach. wrogość,
zniechęcenia. Wydaj c się. że Bóg dal nam pozycje. którvch
znaczenie sięga nieba. Jednak równocześnic
dobrze znamy
nasze ograniczenia i bardziej idcntvfikujcmy się z ziemią,
niż z niebem.
W dodatku. nasze CZYl1\' wydają się bardziej związane
z naszą ziemską naturą niż z naturą niebiańską. Byłoby zbyt
łatwvm, gdyby jedna modlitwa wvstarczyla do rozwiązania
naszych problemów. Często stwicrdzamv. ŻC nasze modlitwy

V()
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IICJIc nie rozwiązat, jeszcze naszvch problemów.
poh bmy na pokusy i zniechęcenie.

WC/q: na-

JJk te wszystkie trudności II plvwają na poznanic planu
Bożego dla naszego żvcia? Stosunkowo IJllIO jest dokomwać
decyzji ..zyciowvch". takich jak: czy zostać nauczycielem.
pastorem czv lekarzem. Leez wola BOŻJ obejmuje coś więcej,
niż dokonvwanic tylko prostych decyzji życiowych. Obejmuje
ona wszystkie nasze działania. Prawdziwa trudność polega
IW tym. jak zrobić lo. co jest lIolą Bożą
Dodajemy znaczenia temu, co jest nicważne i trnktujcmv
lo, co IIJŻne, jakby ważnym nie bylo. Nasze relacje kompl ikują się. Postępowanic ZJS ukazuje, że jesteśmy niczdccvdowani.
Gdv mamv klopoty z podejmowaniem życiowvch decyzji. to
dlatego. żc nasze codzienne deCYZJe nie są dobre.
Z tego jasno "' nika. żc nie IIvstarcza znajomość naszego
miejsca II Chrystusie. gdy ma to mało wspólnego z naszymi
pOSlJIIJmi. cZ\11Jmi. celami lub pragnieniami.
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Bvć może zdaleś sobie sprawę, żc II niektórych dzicdzinach życia mJSZ lrudności z postępowaniem
zgodnym
z tym. kim jesteś II Chrystusie. Naprzeciw każdej dziedziny wymienionej (strona lewa) Z.11l1JCZX pod Zadnc, jeżcli
nie masz trudności. lub Wiele: gdy mJSZ mnóstwo trudności. Gdy będziesz studiowal dalej. oczekuj. że Bóg IIskJŻC
ci sposoby rozwiązania
problemów.
które II skazaleś.

9/

ladnc Trochę Wiclc
Podąźanic do celów

Pokonywanic egoistycznych motywacu
Podejmowanic

prawidlowych

decyzji

Radzenic sobie z pokusami
Dobre odnoszenie się do innych
Koncentrowanie

siQ na

sprawach

ważnych

Jak nas widzi Bóg

Gdy dzieci dorosną. rodzice często wspominają chwile
wcześniejszych
lat \I rozwoju swych dzieci. Zapomina
się o trudnościach \I wychowywaniu ich. nocach bez snu.
chorobach dziecięcych. wyrniotach. uczeniu nawyków higicnicznvch. chwilach .nicprzyjcmnvch". Pamięta Si9 tylko momcntv serdeczności i miłe zdarzenia, Dziecko, które
trudno bvlo czegokol \I ick nauczyć, pamiętane JCSl jak aniolek. Czv tak stronniczo widzi nas także Bóg? Absolutnic
nic!
Bóg dysponuje

ustalouvm,

wości. Nazvwa nas .święrvm:".
planami",

absolutnvm

wzorcem

pra-

..Swoimi dziećmi". .ka-

Co On widzi. gd\ na nas patrzy?

Gdy Bóg patrzv na nas. widzi nas dokladnic takimi.
jakimi jesteśmy. Widzi nasze naturalne pragnienia.
które

9]

nie są grzechem, lecz widzi także naszą dawną. grzeszną
naturę, z pokonywaniem
której mamy problem w calvm
naszym życiu. Widzi egoizm przejawiający
się w różny
sposób. Widzi dobre początki kończące się często wynikami słabszymi. niż się tego spodziewaliśmy.
Bóg widział Noego i jego wiarę, w której była sila do
przetrwania potopu (l Mojżeszowa 7: 6 - 10) Widzial go
jednak także pijanym (I Mojżeszowa 9 20 - 21). Widzlal
wiar, Mojżesza (2 Mojżeszowa 14: 1:1 - 14) oraz jego
gniew i niecierpliwość,
gdy udcrzal \\ skal, (4 Mojżeszowa 20 II - 12). Widzial Dawida piszącego glebokic
psalmy czy pieśni sławiące i wielbiące (2 Samuela 22.
Psalm I X) a także widzial go z Batszcbą (2 Samuela II).
Widzial Piotra z jego niekonsekwencjami (Mateusza 16: 17.
Lukasza 22: 54 - (2) i Pawła z jego niecierpliwością
w stosunku do Marka (Dzieje Apostolskie
15: :17 - 40)
Czy którvs z dwunastu apostolów bvl wicrnv Chrystusowi
II' czasie Jego cierpienia"
Żaden I W godzinie próby pozostał On sam (Mateusza 2(,: 56)
Tacy są ludzie: nicdoskonali.
świeci I

upadający.

Lecz nadal

Bóg widzi nas tak wvraźnic, jak widzial ludzi. o których
czytamy II' Biblii. Gdybv nasze żvcic opisać tak szczegółowo. jak zostało ukazane ich życie. to można by dostrzec te same problemy z jakimi borykali sic inni.
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Zakreśl liter, przed każdvm poniższym punktem, który
najpclnicjszy sposób opisuje, jak widzi nas Bóg.

II

a) Powstaliśmv z Chrystusem i jesteśmy dziećmi Bożymi. Zajmujemy miejsce kaplanów i wspólobvwaleli \\ jego rodzinie.
b) Jcstcśmv narodem świętvm. wybrauym przez Boga,
abv do N icgo należeć. Jednak mamy chili Ic porażek
i braku konsekwencji
e) Jako ludzi spotykaja nas nicpowodzenia. Marnv okrcsv ZII ątpicuia i często nasze relacje z inuvmi nic Sa
właści we.

CO.JEST ISTOTNE DLA BOGA
Ccl 2. l'rzcanalizn]

ntcjs:c

li'

OpIS
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:a najważ-

naszyn: ::.1'('111.

Rozwaźylism.'. co mówi Biblia na lemat. kim jcstcśmv
I przy bliżvliśmv
raklI z naszet codziennej cgzvstcncji. Co
[cdnak jest ważne dl" Boga') Czy ceni On większą wartość naszej pozycji Jako świętvch, czy 1I1,ksza uwagę
zwraca na nasze zacho« anic?
Na lo pvtanic można jasno odpowiedzieć. Odpowiedź
la zawiera dwa aspekty. które należy rozważyć,

Bo:v Plan - Twoja f)ecy=.in
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Dzieło Chrystusa
Bóg daje najllyższą wartość dzielu Jezusa Chrystusa
- Jego prawości, Jego doskonalości. Jego posłuszeństwu.
Zarówno Pismo jak i intelekt wskazują na to wvraźnic.
Przesianie zbawienia mówi
grzesznikami, Chrystus umarł za
wiedliwy za nicsprawiedliwych.
Boga. On jest przyczyną, dzięki
skutek - nasze przyjście do Boga.
nam dojście do prawości.

o tym. że gdy byliśmy
nas, poniósl śmierć spraaby' doprowadzić nas do
której możliwy stal sil'
Jego prawość umożliwia

Gdy więc Bóg nazywa nas świętymi (a my nic czujemy
tego, czy też nic zachowujemy sil' jak święci), nic widzi
On naszego falszywcgo obrazu. Bóg widzi ostateczny wynik procesu, którego przyczyna zaistniała już dawno i osiągnęla pchli" dzięki której wynik jest już w pełni zapcwniony. Bóg nic jest ograniczonv w czasie. Dla niego wszystko
jest wiadome od początku. On widzi proces i Jego zakonczcnic - końcowv efekt. od samego początku.
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Bóg naprawdę może nazywać nas .,swiC;lymi", ponieważ On:
a) wic, że chccmv Mu sluźyć.
b) nic widzi naszych wad i upadków.
c) widzi, kim stanicmv sil' w przyszłości.

( 'o

lo :ntlcy hyc

chr:c,\"CUaniJll'II1')
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Warto zastanowić się nad źródłem naszego zbawienia.
List do Kolosan I: 15 - 27 wvraźnic podkreśla zasadnicze
znaczenie. jakie dziclo i osoba Chrystusa mają w planie
Bożym. Chrvstus nas uwolnił. Nasze odkupienic jest w Nim.
Jest On widzialnym obrazcni nicwidzialnego
Boga. jest
stwórcą wszystkiego. Zajmuje On pierwsze miejsce ponad wszystkim. co dostrzega Bóg. Jest On źródłem zbawicma: .,('hIJ;\"l/IS jest \\' \I'(IS ... nadzieją chwały" (Kolosan
l: 27)

Twoja reakcja
Wynik Jego odkupienia (Chrystus i Jego dzieło) jest
zapcwnionv. W Nim objawiła Si9 świętość i chwała Syna
Bożego (Rzymian X: 19. I Jana r: I - 2). W spojrzeniu
Boga nie ma ograniczeń czasowvch. On Jest ponadczaso\\Y. dlatego
początek zbawienia i jego dokończenie wvstepują jednocześnic. Dlatego też w oczach Bożych już jesteśmy \\ stanie. jaki osiągniemy \\ przyszłości.
Urność nasza jest niczachwiana.
jednak ważna jest
też rola. jaką mann odegrać. Nic możcmv nic dodać do
dzieła Chrvstusa, lecz powinniśmv
poddać się procesowi,
którego On chce « nas dokonać (Kolosan I: 2~).

000
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Przypuśćmv, że wierzący. którego znasz, zadalbv ci
pytanie: Co Róg wI'{ca =a natwazniejs:c - w, co (I11YSfus uczynil dla mnie. c:)' lo. w jaki sposób reagulę na Jego dziek»? Zakreśl liter, przed najlepszą odpowiedzią:
a) Bóg uważa dziclo Chrystusa "1 ważniejsze, ponieważ wic, ze nasza ludzka slabość uniemożliwia nam
uczestnictwo w procesie zbawienia. To znaczv, że
Bóg nic uważa, aby nasze reakcje bvlv istotne.
b) Bóg uważa, li:; oba czynniki są ważne, jednak II' rÓŻny sposób. Uważa. że dziclo Chrystusa ma najważniejsze znaczenie, gdyż jest źródłem zbawienia. Nasza zaś reakcja jest ważna, ponieważ abv osiągnąc
zbawienie, musimy ufać Chrystusowi.

Rozpoznajemy różnic, ponuędzy tym, "1 kogo uznaje
nas Bóg, a tym, kim sami się widzimv. Nasz cel jest wyraźny - Jego sprawa. Jego plan dokonuje si, II' nas. Lecz teraz musimy sobie uświadomić. jak możemy wspólpracować z Nim. Boże spojrzenie IW nas powinno stawać
sic prawdą II' naszych przeżyciach.
Musimv SI, uczyć,
jak możemy żyć II' ś\\ iętości.

Cn In ::1U1c0'

9"1

hyc:' ctnzcscijaninesn?

SPELNIANIE OCZEKIWAN

BOZYCH

Cel :1. Poznaj pro)'co)'n)'. dlaczego możemy stać się takimi. jakimi chce nas widzieć Róg.
W żvciu naszym tOCZ\ll1\' walk, duchową z silarui
ciemności. Przcżvwamv nicpewność.
napięcie, ponieważ
usilujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak poznawać
codziennie plan Boż» dla nas?
Większość nauk Nowego Testamentu
nawiązuje do
lego pytania. O wiele mniej powiedziano tam. jak stać się
chrześcijaninem,
7.1Ś dużo więcej o tym, jak powinien żyć
chrześcijanin.
Zmiana naszej osobowości dokonuje się pod wpływem
dwóch Bożych sil. Pierwszą jest moc płynąca z dziel n
Chrystusa. pokonująca zakon grzechu i śmierci. Drugą
icst szczególna moc dobra, która pokonuje i zastępuje zlo.
Chrystus odniósl zwycięstwo nad grzechem.

Chrystus zwycięzcą

nad grzechem

Pierwszą przyczvną, która umożliwia wykonywanie
Bożego planu w naszym życiu jest Iakt że Chrystus odniósł zwvcięstwo
nad grzechem. Grzech nie panuje już
nad nami. Ma on wp(nr na nas, lecz nie może nad nami
IHl17011'ać.

Jak rzeczywiste bvlo zwycięstwo i dzieło Chrystusa')
Dzido Chrvsiusa nic bvlo tvlko ideą ezy myślą. Bvlo
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prawdziwym wydarzeniem, które rozegrało się w określonym czasie i miejscu. Było ono prawdziwą walką. Przelała się rzeczywista krew, była prawdziwa śmierć, prawdziwe zmartwychwstanie, prawdziwe zwycięstwo. Bylo
to prawdziwe, ponieważ moc zła była prawdziwa.
W historii człowieka nikt nie uciekl od mocy zakonu
grzechu (Rzymian 3: 23). Jest to wystarczające potwierdzenie jego istnienia. Chociaż jest dowód istnienia zakonu,
jest także dowód zwycięstwa, jakie odniósł nad nim Chrystus. Prawdziwość zmartwychwstania była badana w ciągu
czterdziestu dni przez różnych ludzi (Dzieje Apostolskie
I: 3, I Koryntiau 15: 3 - 8) Ustąpiły jednak wszelkie
wątpliwości, stwierdzono, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał.
Moc grzechu miała swoje źródlo w upadku Adama.
Zwycięstwo nad grzechem dokonało się poprzez posluszcństwo Jezusa Chrystusa (Rzymian 5: 18 - 19). Zwycięstwo jest "życiem" tryumfującym nad "zakonem", potęgą nadziei nad beznadziejnością, przewagą miłości nad
nienawiścią.
Możesz uwolnić się od zakonu grzechu, ponieważ
Chrystus umarl za twój grzech. Umarł za nas. Szatan cię
kusi, by posiać zwątpienie w niepodważalną rzeczywistość
zwycięstwa. Zastrasza, oskarża, oszukuje. Lecz Iy jestes
wolny.

~,~:.
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znaczy bvć chrzescijaninem?
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Grzech nie panuje. nic rządzi już nami. ponieważ:
a) nieposłuszeństwo
Adama sprowadziło grzech na
cały rodzaj ludzki.
b) prawdziwe zwycięstwo Chrystusa pokonało rzeczywistą potęgę zla,
c) Biblia wyjaśnia nam. jak mają postępować chrześcijarue.

Dobro

zwycięża

zlo

Drugą przyczyną. która umożliwia nam wypełnianie
planu Bożego jest fakt. że dobro (pochodzące od Boga)
triumfuje nad złem (pochodzącym od szatana). Pismo mówi o tym. aby wskazać nam. jak pokonać dawną (grzeszną)
naturę. która sprawia nam tvlc kłopotu.
Grzeszne praktyki nic ustają tak po prostu. Są one
zastępowane innymi. Grzech nie jest twórczy. on jest przewrotny. Powoduje nicwlaściwe
spożytkowanie
naszej
energii. umiejętności i możliwości. które można by wykorzystać w sposób właściwy. Biblia podaje wiele przykładów obrazujących. jak dobro zastępuje zlo. Dobre uczynki
nic są zewnętrznymi działaniami. ale pochodzą one z nowej
natury człowieka. która zastąpiła starą. W walce, która
toczy się międzv ciałem a duchem, do nas nalcźy zastąpienie zła dobrem.

J(}(}
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Dawna natura Z\II i sic fałszem (darem szatana. ojca
kłamstwa). Nowa zaś wvraza się w prawdzie. Wiec musimv przesiać kłamać i 1:llsz zastąpić mÓII ieniem prawd.
(Efczjan 4: 25). \II nasrcpnym ćwiczeniu poznasz więcej
przvkladów don czących lego procesu
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Przeczytaj w swojej Biblii wskazane poniżej wersety.
Każdemu złemu postępowaniu przeciwstaw, pod spodem. dobre postępowanie. jakie powinno je zastąpić.
a Efezjan 4: 2X. grabież i kradzież
b Efezjan 4: 29. używanie

nicprzyzwoitych

słów

c ł Piotr J: 'l. odpłacanic zlcm za dobro
d Galacjan 5: 1(, - 2(,. zle postępowaruc.
nasza ludzka natura

l' ~

Jana II.

naśladowanie

którego żąda

lego. co zlc

Szatan
właśnie
Proces
możemy
pić zlc

Z.1WSZC próbowal zastąpić dobre uczynki zlymi.To
przvnioslo upadek człowieka (I Mojżeszowa :1).
wvpicrania zla przez dobro stanowi wzór. który
znaleźć \I calvm Piśmie. My także mamy zastąuczynki dobrvmi.

Prawe postępowanic nic może być sianem obłudnym.
Potcncjal naszego umvslu i woli powinien zostać oddany
do dvspozvcji nO\\CI naturv, stworzonej do życia II' świę-
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tości. Gdy Bóg działa w tych dziedzinach. które są ponad
naszymi możliwościami.
powinniśmy zaprzestać angażowania naszych sil i zdolności do czynienia zła. n oddać jc
do dyspozycji dobra. dając tym samym "yTnz,.że "Chrystus
0jc w nas". Jcst to proces mszego rozwoju i życia z Chrystusem.
Gdv zaakceptujemy
takt, że przeźywamy ten proces.
lo pojawią się jego rezultaty. Stwierdzimy. że łatwiej akceptujemy innych. którzy są także w procesie rozwoju.
Lepiej zrozumiemy nasze wewnętrzne walki. Będziemy
mocniejsi w opieraniu się pokusie. będziemy wiedzieć. jak
zareagować na nią Będziemy mogl i się oprzeć m właściwych przyzwyczajeniach,
które dotąd często wykorzystywal szatan. Będziemy więc rozwijać dobre przyzwyczajcnia zastępując nimi zlc, pochodzące z naszej grzesznej

naturv.
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8 Zrozumiałeś

już. dinczego możemy spełniać Boże oczekiwania. Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem,
które podaje Jedną z tych przyczyn.

n) Bóg oczekuje. że będziemy całkowicie prawi i doskonali we wszystkim. co czynimy.
b) Grzech ma na nas wp In". Iccz nic panuje nad nami.
c) Dobro. które pochodzi od Boga. zwycięźa nad zjem.
które pochodzi od szatana.

Co to =nac:y być chrzcscijaninem?
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dl Żródlem walk wewnętrznych w życiu chrześcijanina są jego usiłowania. aby stać się takim, jakim
jest on w oczach Bożych.
c) Mamy swój udział w prawdziwym zwycięstwie, jakie odniósl Chrvstus, gdv zatrvumfował nad grzechem.
Możemy spełnić Boże oczekiwania i możemy odnieść
sukces. ponieważ Chrystus odniósł zwycięstwo nad grzechem, a moc Jego życia w nas może dobrem pokonać
zlo.
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Gdy już skończysz studiowanie tej lekcji. znajdź kilka
chwil i przeczytaj w swojej Biblii l Jana J: l -:l. 9 - 10.
Następnic w notatniku zapisz odpowiedzi na następująee pytania:
a Jaką mamy nadzieję? (w. 2)
b Dlaczego nic grzeszymy nadal?
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5 b) Bóg uważa. że oba czynniki są ważne.
I

a)

Efezjan 2:

(, b) prawdziwe

n
zwycięstwo

Chrystusa

pokonało.

2 Twoja odpowiedź. Wszystkie trudności. na jakie napotykasz. są II rzeczywistości
okazjami do m')'-

ciosrwa.
7 a Pracuj i dawaj innym. (Zauważ: związani jesteśmy
z rzeczami, albo przez kradzież albo przez prac,
i dawanie).
b Użvwa] słów pełnych nadziei. które czynią dobro.
(Zauważ: slowa będą uzvwanc, Pvtanicm jest.
które przyzwvczajcnia
rozwinicmv).
c Odplać 7.1 zło blogoslawicństwcm.

d Spclniaj dobre uczynki. których chce Duch.
e Naśladuj to. co dohrc.
(Odpowiedz twoimi własnymi słowami)
3 b) Jcstcśmv narodem Śll iętym
. (inne odpowiedzi
nie podają obu stron tego. co II idzi Bóg).
8 b) Grzech ma na nas wply«.

lecz nic panuje

nad

nann.

c) Dobro. które pochodzi od Boga ...
c) Mmm udział w prawdziwvm zwvcicstwic

.
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~ e) widzi, kim się stanicmv.

9 a Że będziemy tacv. jak Chrvstus.
b Ponieważ posiadamy prawdziwą natur, Bożą
(Odpowiedz twoimi \\ Jasnymi słowami)

