
Chrześcijanin
wobec siebie

W pewnym małym państwie trwała wojna domowa
i partyzanci walczyli w całym kraju. Pewien młody człowiek
został złapany i grożono mu śmiercią, jeśli nie wyrzeknie się
chrześci jaństwa.

\XI przypływie rozpaczy poddał się i odrzucil wiarę. Potem
zostal zmuszony, aby towarzyszyć partyzantom i działać
razem z nimi. Następnie stal się ich przywódcą i prowadzil
morderców do domów znanych mu chrześcijan.

Mijały miesiące. Pewnego dnia rozgorzała okrutna walka
i jeden z jego łudzi zabil go. Jakaż okropna, podwójna strata
dla jego ziemskiego i wiecznego życia!

O ileż lepiej byłoby, gdyby ten czlowiek trzymał się swo-
ich przekonań. Może straciłby swoje życie, ale zyskałby życie
wieczne. On zawiódł jednak w swojej odpowiedzialności wo-
bec Boga i łudzi. Zawiódł też samego siebie.

Ten rozdział pomoże nam zrozumieć, jak postępować
względem siebie i jak słuchać Boga, który sprawia, że
nasze życie liczy się w doczesności i wieczności.
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W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Zapieranie się siebie.
Oczyszczanie siebie.

Ta lekcja pomoże ci...

'*' Zrozumieć, co jest największym zyskiem w zapieraniu się
siebie.

• Uzasadnić, dlaczego czyste myśli i ciało jest niezbędne
w życiu chrześcijanina.
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Zapieranie się siebie

Cel 1. Opisz, co dla cbrzescijanina oznacza "zapieranie się
siebie ".

Życie chrześcijanina nie jest jego własnością. Jesteśmy
własnością Pana, bo wykupił nas swoja własną krwią.

"Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo zlo-
tem, zostaliscie wykllpielli zmamego postepouania waszego,
przez ojców wam przekazanego, lecz drogą kndą Chrystusa,
jako baranka nieuinnego i nieslsalanego" (l Piotr 1:18-19).

l Koryntian 6:20 również mówi nam o ofierze, którą Jezus
złożył na krzyżu. "Drogoście bowiem eupieni" . Jeśli Chrystus
zapłacił cenę za nas, my też musimy coś zapłacić. Biblia mó-
wi nam, że być chrześcijaninem oznacza zaparcie się siebie
i naśladowanie Jezusa. W Luk. 9:23 słowa Pana brzmią: 'Jeśli
kto chce pójść za milą, niechaj się zaprze samego siebie i bie-
rze lsrzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie".

Zapieramy się siebie, gdy wykonujemy Bożą wolę zamiast
naszej. Jezus dał nam przykład i w Jana 6:38 powiedział:
"Zstqpitem bowiem z nieba, nie aby IIrypellliać wolę swoją,
lecz wolę tego, który mnie posłał".

"NieUEZySCy,którzy mówią do 1IIIlie"Panie, Panie" wejdą
do Królestwa Niebios, ale tylko ci, którzy czyniq to, co Ojciec
Niebieset cbce" (Mateusz 7: 21).

Jako chrześcijanie każdego dnia musimy wybierać to, co
jest słuszne, nawet jeśli jest to wbrew naszym życzeniom.
Pawel poucza nas: "Ale obleczcie się w Pana jezusa Chrystusa
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i nie czyńcie starania ocialo, I,y za."1,okaiać pożądliwości"
(Rzymian 13:14)

Czy zapieranie się siebie jest negatywne' Myślę, że nie,
bo Pan nigdy nie prosi, abyśmy oddali coś nie otrzymując
w to miejsce czegoś lepszego. To tak, jak w historii o psie
i kości. W!aściciel próbuje zabrać kość psu, ale pies warczy
i jest zły. Kość byla całym jego mieniem i nie chciał jej oddać.
Jednak, gdy właściciel przyniósł mu duży kotlet, pies
natychmiast wypnścil kość.

Czasami jesteśmy bardzo zajęci trzymaniem "kości"-
rzeczy, które chcemy posiadać. Musimy jednak uznać, że
Pan nam oferuje coś lepszego. Kiedy uczniowie byli trochę
przejęci tym, co musieli oddać, jezus dal im wyraźną od-
powiedź.

"Ikażdy, kto by opuścii domy albo braci, albo siostry, albo
ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego,
stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny"
(Mateusz 19:29).

W innym miejscu Jezus powiedział, że przyszedł, "aby
miały (jego owce) życie i obfitowały" (Ian 10:10}

Życie w obfitości'Tego poszukuje świat, ale to daje tylko Bóg.

"Tak, abyście poznali jego miłość - cboć ona nigdy do
leonca nie może być poznana - i przez to byli wypełnieni
natura Boźa.femu, który przez swoją moc działającą w was
jest w stanie uczynić dużo ponad nasze prośby i myśli: Bogu
niech będzie cbtoala UJ leosciele i UJ Chrystusie Jezusie na
zawsze! Amen" (Efezjan 3:19-21)
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~--- ZADANIE DLA CIEBIE

1PrZeCZ}1aj Lukasza 14:27

a) Ten wiersz porównuje zaparcie się siebie z nosze-
niem . .

b) Według tego wiersza powinniśmy miłować Boga ponad

2 Zaparcie się siebie lub noszenie .swego krzyża oznacza:

a) nie posiadanie niczego

b) sprzedanie wszystkiego i oddanie zysku kościołowi

c) czynienie Bożej woli przed naszą.

3 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWOĄ?

a) Jezus oddal swoje życie za nas, nie aby dodać nam
ciężarów, ale aby uwolnić nas od winy.

b) Pełnię życia osiągamy wtedy, kiedy wypełniamy Bożą
wolę.

c) Zaparcie się siebie oznacza wypełnianie Bożej woli
i naśladowanie Chrystusa.

4
Przeczyta] Mateusza 11:28-jO. Niesienie krzyża]ezusa nie
jest brzemieniem, ale przeciwnie, jest.
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OCZYSZCZANIE SIEBIE

Cel 2. Podejmij decyzję, że u~rbier(Jsztdaściu~l', cbrzescijanslsi
sty!życia, k1fh:.v pozuoli ci racbotrac 111 czystoset cia/o
i 11111)"/.

Chrześcijanie powinni zachov vvwać ciało i umysł w czys-
tości. Biblia wskazuje: "C2Y nie uiecie, Żf' ciało umze jest
śll'i'!t\l1i'! Ducha .1'lI'irtPgo,ktÓIYjest II' 1IV1S i którego macie
od Boga, i ŻP nie naleźvcie też do siebie .'i{/III)'C!J>" (l Koryn-
lian 6:19).

Nałogi takie jak palenie papierosów, uźywame nar-
kotyków szkodzą zdrowiu czlowieka. Wpływają negatywnie
zarówno na cialo, jak i psychikę. Zazwyczaj człowiek myśli,
że może zerwać z uzależnieniem kiedykolwiek będzie chcial.
Ale to nie jest prawdą, przeciwnie, staje się on niewolnikiem
swojego nałogu.

"Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy UJ pos-
łuszenstuo, stajecie się sługami lego, komu jestescie posłuszni,
czy to grzechu ku śmierci, czy leż posłusźenstuia ku
spratoiedliuosci?" (Rzymian 6:16).

Być może niektóre pokusy zwyciężają w twoim życiu.
Chodzisz w miejsca, które się Bogu nie podobają, albo czytasz
książki czy czasopisma, które wstydziłbyś się Mu pokazać?
]dli jednak poprosisz Boga, aby pomógł zmienić twoje
postępowanie, On ci pomoże i odniesiesz zwvcięstwo nad
pokuszeniami.

Powiedz Bogu, że nie możesz własnymi siłami prlez-
wycięzyc zla a On pomoże ci. Proś o Jego uzdrowienie dla
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twojego wnętrza. Naucz się tego wersetu i powtarzaj, gdy
jesteś kuszony: "Wsz)5tko mogę w tym, który mnie wzmac-
nia, w Chrystusie" (Filipian 4:13),

"Powierz Panu drogę suojq, zaufaj mu, a On wszystko
dohrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość tuojq,
a prawo (woje jak słońce 111południe" (Psalm 37:5-6).

ZADANIE DlA CIEBIE

5 Co zrobiłbyś w danej sytuacji? Odpowiedz TAK lub NIE
na każde pytanie:
.... a) Zostałeś zaproszony przez niewierzącego przyjaciela

na przyjęcie. Wiesz, że wiąże się to z uczestniczeniem
w zachowaniach, które są przeciwne twoim chrześ-
cijańskim przekonaniom. Czy pójdziesz jeszcze ten
jeden raz, żeby nie urazić swojego przyjaciela?

b) Kilku członków twojego kościoła zaprosiło cię
w miejsce, gdzie oczekuje się od ciebie, że będziesz
robił rzeczy, które w twoim przekonaniu nie podo-
bają się Bogu. Przyjmiesz zaproszenie, żeby nie myś-
leli, że próbujesz być "świętszy" niż oni?

.... c) Kilka niewierzących osób poprosiło cię, abyś wziął
udział w uroczystości w ich domu i opowiedział
o swoim nawróceniu. Pójdziesz, ponieważ jest to
okazja do świadczenia?

6 Niedawno nawrócona osoba mówi ci, że nie może przes-
tać palić. Co robisz w takiej sytuacji?
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a) Mówisz tej osobie, że jeśli będzie palić, to nie znajdzie
się w niebie.

b) Mówisz pastorowi, że ,,, osoba nie może być ochrz-
czona.

c) Modlisz się z nią i pomag"sz jej przyjść do Boga
i w jego sile zwyciężyć nałóg .

.J~:,,,,r;.
k ~"'1, SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

l. a) krzyż
b) nasza rodzina lub przyjaciele

4. lekkie i miłe

2. c) czynienie Bożej woli ponad naszą własną.

5. Odpowiedz zgodnie z przekonaniem. Mam nadzieję,
że odpowiedziałeś NIE w punktach a) i b). Nie powin-
niśmy zmieniać naszych chrześcijańskich przekonań
z powodu przyjaciól, bez względu na to, czy są niewie-
rzący, czy są chrześcijanami. Mam nadzieję, że odpo-
wiedziałeś TAK w punkcie c). Jezus świadczył wszę-
dzie, gdziekolwiek się znajdował - w świątyni czy
w czyimś domu. Jestem przekonany, że powinieneś
iść wszędzie tam, gdzie ludzie są glodni jego Słowa.

3. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

G. c) Modlisz się z nią i pomagasz jej przyjść do Boga
i w Jego sile zwyciężyć nalóg.




