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Najpierw
porozmawiajmy

Od autora

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, w co wierzą
chrześcijanie? Czy kiedykolwiek przyjaciele pytali cię, dlaczego
wierzysz w taki sposób, a ty nie potrafiłeś im odpowiedzieć?
Jeśli tak, ten kurs jest właśnie dla ciebie. Nawet kiedy go już
przerobisz, będziesz chciał mieć go pod ręką, żeby szybko
zajrzeć do niego i sprawdzić jakiś temat.

Ten kurs dotyczy podstawowych prawd, których nalicza
Plsmo Święte. Nazywamy je też fundamentalnymi doktrynami.
Powinieneś je studiować nie tylko po to, żeby umieć
odpowiedzieć na pytania. Znajomość tego, co Bóg mówi na
temat różnych kwestii może stanowić O życiu lub śmierci -
twojej i ludzi, na których masz wpływ.

Wersety Pisma Świętego, które będziesz czytać i uczyć
się na pamięć, pomogą ci wzrastać duchowo. Przydadzą ci
się przy indywidualnej ewangelizacji, kiedy będziesz nauczał
innych, a także w czasie twoich osobistych rozmyślań
i modlitwy. A poza tym, jak mówi Biblia, znajomość Słowa
buduje wiarę.
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Nowoczesna metoda nauczania korespondencyjnego
pomoże ci z łat wością opanować podstawowe zasady
i natychmiast zastosować je w praktyce.

Podręcznik kursu

"\fI co tcierzvmv' jest podrccznlkicm, który możesz nosić
w kieszeni i studiować, kiedy tylko masz chwile wolnego
czasu. Postaraj siC;każc1cgo dnia znaleź(~ CZ:1S, aby go czyl:IĆ.

Zauwaźvs«, 7." na początku każdej lekCji podany jest cel.
Słowo ce! jest użvwane \V lej ksi;)żtT po to, abyś wiedział na
co zwrócić Ilwag\."' \V czasie twoich studiów. Jeżeli bcdzicsz
parniętal o celu; twoja nauka b,dzie efektywniejsza.

Postara] sit;' uważnie prześledzić pierwsze dwie strony
kazde] lekcji. Przygotuje 10 twój umysł do przyswojenia
nastcpnvrl, zagadnier). Nastt;'pnk' przerabiaj 1ekej\, rozdzia!
1)0 rozdziale i wykonu] polcc.-ru« zatvtulowane "Ztułrntl»
d/a ciebie". Jeśli nie nu dość miejsca na odpowiedzi
w podręczniku, zapisu] je w zeszycie tak, abyś mógl zajrzeć
do nich powtarzając lekcję. Jeśli studiujesz \V grupie, stosuj
się do wskazówek I"j lidera.

Jak odpowiadać na pytania?

\X,.podręczniku \V)'Slt.;pllj~! pytania różnych typów. Poniżej
podarx: S;:I przykłady kilki l rodzajów pyLili i sposobów
odpowiadania na nil'.

Pytanie z inoźliwością Il7YBORUwymaga wybrania jednej
z poda nyc h odpowiedzi.
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l'rrvlełnr! pvtania z Tl/ożlilln:;óq WTROIlU

1 Biblio ma
a) JOOksi;lg.
b) 66 kSi'lg.
c) 27 k~i1g·

Prawiellową odpowiecizią jest IJ) óó ksiqg. \\/ swoim
podręczniku obrvsuj kólkk-ru litcrę hl w sposób ""st,puj'I""

1 Biblia nu
a) I00 ksiąg.
® 66 kSi'lg.

c) 27 ksi;lg.

(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru
może być prawidłowa nic tyłko jedna odpowiedz. W takim
przypadku obrysuj kółkiem literę przed każdą prawidłową
odpowiedzią. )

Pvtanie PIIA WnA-j-:'ILIZ wyntłga wvbrania spośród kilku
zdań lego, które je" PRA\\DI.IWI'

I'rzvlsład />y/(lIIi{/ 1'1I..11FJ)il-J·:-ILI7

2 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE'
aj Biblia Im 120 ksi'lg.

@ Poselsrwo Biblii jest dla współczesnych wierzących.
c) WSZyscy biblijni pisarze pisali po hebrajsku.

@ Duch Świę-ty inspirował autorów Biblii.
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Prawdziwe są stwierdzenia b) i d). Należy te dwie litery
obrysować kółkiem tak, jak powyżej.

Pytanie DOBORU wymaga połączenia wyrażeń, które
wzajemnie sobie odpowiadają, na przykład nazwy z opisem,
łub księgi w Biblii z jej autorem.

Przykład pytania DOBORU

3 Napisz numer odpowiadający przywódcy, przed
każdym zdaniem opisującym jego czyn .
a) Otrzymał Zakon na Synaju
b) Przeprowadzi! Izraelitów przez jordan
c) Maszerował wokół jerycho
d) Żył na dworze faraona

l) Mojżesz
2) jozue

.L

..2

..,2

..f..

Stwierdzenia a) i d) odnoszą się do Mojżesza, a b) i c)
do lozuego. Powinieneś napisać l obok a) i d), 2 obok b)
i c), tak jak powyżej.

Sprawozdanie studenta

Jeśli chcesz otrzymać świadectwo ukończenia kursu,
zapoznaj się z osobną broszurą pod tytułem "Sprattozdanie
studenta". Materiał w "Sprawozdaniu ... " jest podzielony na
dwie części. W podręczniku znajdziesz informację, kiedy
wypełnić każdą z nich.

Zgodnie z instrukcją zawartą w sprawozdaniu studenta
wyślij karty odpowiedzi do biura ICI. Adres powinien być
podany na odwrocie strony tytułowej. jeśli tam nie znajdziesz
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«drvsu, prześlij sprawozdanic .studt'Ill:1 do billr:1 ICI w Brukseli.
:\dre~ jest podany na okładce- ··SpLI\YOz(bnLI. .. ". Otrzvmasz
.urakrvjn« świadccl\\"() lub, jeśli liIi. ()lrzylll;lil'ś świadertwo
ukoriczcnla innego kursu. kokjn., pil'cz~'« du niL'go.

Czas już na rozpocz\'Cit' i.l'kcji l. :\iech Bóg błogosławi
ci \\' CZ;ł,sk' twojej nauki'



Biblia

Żeglarze byli przerażeni. Szalal strasznv sztorm, kilku
z nich już utonęło. Nie wiedzicli, gdzie ,ię znajduj", Męczvly
ich pytania, na które nie potrafili odpowiedzieć. Dokąd plyn~'
Jak długo będzie trwała la podróż? Czy kiedykolwiek znajdą
drogę do domu?

Byl to rok 1492. Kapitan tych marynarzy, Krzysztof
Kolumb, także nie potrafił odpowiedzieć na te pytania. To
on zabrał ich w drogę bez mapy, przez Ocean Atlantvcki,
w poszukiwaniu Indii. Zamiast tego odkrył wyspt; 11 brzegów
Ameryki. Znaleźli świeżą wodę i byli ocaleni.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że taka historia
mogłaby zdarzyć się w dzisiejszych czasach. Mając dokładne
mapy i wykresy, które wytyczają kurs, kapitanowie statków
nie mog'l się zgubić.

A jednak nawet na lądzie wiciu ludzi czuje się tak, jak
gdyby zagnbili się na miotanym sztormem oceanie. Zadają
sobie pytania: Dokąd idę? Czy się zgubilcm? Czy kiedykolwiek
znajdę właściwą drogę? Bóg slyszy nasze pytania i daje nam
Księgę, aby prowadziła nas w życiu.



Zanim zaczniemy poszukiwania odpowiedzi, przyjrzyjmy
sic wielkie, Księdze. Zobaczmy, jak została napisana
i przekazana nam.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Pochodzenie i struktura Biblii.
Cel Biblii.

Ta lekcja pornoże ci...

• Opisać pochodzenie i strukturę Biblii.

* Zrozumieć jak i dlaczego Biblia została przekazana ludziom,
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POCHODZENIE I STRUKTIJRA BIBLII

Cel 1. Opisz poebodzenie i slmM/llt' WIJ/ii.

Pisrno Święte s k ln dają c« się z GG ksiąg to ma la
biblioteczka, którą dal nam Bóg. Pierwsza czę.<ć Biblii - Stary
Testament - zawiera 39 ksiąg. Druga część - Nowy Testament
- zawiera 27 ksiąg.

W ciągu )GoO lat okola 40 ludzi bylo zaangażowanych
w pisanie tych ksiąg. Biblia mówi nam, że ci ludzie byli
świętymi Bożymi ludźmi. Byli to królowie, rolnicy, poeci
i słudzy, wojskowi i religijni przywódcy. Pochodzili z różnych
środowisk, różnych miasl , posiadali pozycję o różnym
znaczeniu.

Księgi Biblii dotyczą wielu różnych tematów. Zawierają
wielkie bogactwo pieśni i mądre powiedzenia, tzw. przy-
słowia oraz przypowieści, przedstawtają wydarzenia

. historyczne, hryk« miłosną, proroctwa. Magl zainteresować
ludzi młodych i starszych. Bogactwo utworów lączv główny
temat - relacje między Bogiem a człowiekiem.

ł:--- ZADANIE DLA CIEBIE

1 Wypełnij pllste micjsr« w podanych zclaniach:

a. Bibli" składa się z ksiąg pisanych przez
ludzi o różnym pochodzeniu.

b. Biblia została napisana w przeciągu .. ..... lat.
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C. \Y,! pierwszej części nazywanej Testamentem
znajduje się ksiąg, a w drugiej nazywanej
.............. Testamentem znajduje się ksiąg.

Sprawdź odpowiedzi ze znajdującymi si, na końcu lekcji.

CELBIBUI

Cel 2. ~allllYlż roźn« flSIWk~l'}10Żł'f?,o natchnienia.

Prawdopodobnie zaliważyleś \V pierwsze] części tej lekcji
(OŚ, co wydaje się być sprzecznością. Stwierdzono tam, że
Bóg dal nam Bibli.;, :dl' także, że pisali j;J ludzie . .lak to
możliwe?

l.udzlc, którzy pisali Biblic byli natcbnieni. To znaczy,
Że Duch Święty tak kierował ich myślami, aby zapisali to, co
Bóg chciał. Drugi list do Tyrnoteusza 3:16 mówi: "Cale Pismo
przez Bogajes/ natchnione ... "Ten wiersz mówi też dlaczego
Biblia została nam dana - słllży do nauczania, napominania
(wvkrvwania błędów), poprawiania i instruowania.

Bóg dał nam instrukcje, jak żyć we właściwy sposób,
ponieważ pragnie dla nas najwyższego dobra. Wie, że jeśli
nic żyjemy wedłllg.lego zasad, sarni siebie krzywdzimy. Cierpi
nasz IImysi, ciało, a szczególnie nasz duch, Dokładne
przestrzeganie jego Słowa, to najlepszy sposób, aby uniknąć
zranienia. Przez nie osobiście poznajemy Boga; rozumiemy,
że .lego drogi są dla nas najlepsze.

Boże Słowo, jak mapa albo przewodnik zostało napisane
dla nas, żebyśmy zwracali sit; do niego po pomoc
i wzmocnienie. To cudowne, że możemy miećJego osobiste
wskazówki zawsze przy sobie!
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~- ZADANIE DlA CIEBIE

W dwóch poniźszvch ćwiczeniach zakreśl llterv znajdujące
się przed stwierdzeniami, które najlepiej uzupełniają zdanie:

2 Kiedy mówimy, że Bibjia Jest natchniona, podkreślamy
przede wszystkim to, że:
a) mówi nam o Bogu.
b) Bóg dał autorom myśli, które powinni zapisać.
c) zawiera wartościowe religijne opowiadania.

3 Autorzy pisali na ten sarn temat i nie zaprzeczali sobie
nawzajem, ponieważ
a) Bóg był rzeczywistym autorem, a oni pisali to, co On

im przekazał.
b) każdy z nich zostawlal wskazówki dla następnych

autorów.

4 Zakreśl literę przed PRA\V'DZJWJ\ przyczyną, dla której
Bóg dał nam Biblię:
a) chce naszego najwyższego dobra.
b) chciał nas poinstruować jak żyć w prawy sposób.
c) chciał, abyśmy wiedzieli, że [esr zbyt wielki, aby Go

poznać.
d) pragnie nawiązać kontakt z nami i powiedzieć nam

o sobie.
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~,
~ -----SPRAWDi SWOJE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi do ćwiczeń nie "j podane we właściwej
kolejności, żebyś za wcześnie nie odkrył odpowiedzi na
następne pytamc. Sprawdź odpowiedni nurner i staraj się
nic patrzeć na inne odpowiedzi.

I a) GG
40

b) ł600
c) Starym

59
Nowym
27

5 a) Bóg był rzeczywistym autorem, a oni pisali to, co
Bóg im przekazał.

2 b) Bóg dał autorom myśli, które powinni zapisać.

4 a) Pragnie naszego najwyższego dobra.
b) Chce dać nam wskazówki jak żyć we właściwy

sposób.
d) Chce stworzyć więź z nami i powiedzieć nam, jaki

jest.



Bóg

Byłem małym dzieckiem, kiedy mama nauczyła mnie
cieszyć się burzą. Obejmowała mnie, gdy stałem w oknie
naszego domu w Ameryce Lacińskiej. Wiatr uderzał o drzewa
bananowe w naszym ogrodzie przed domem. Wspaniale było
przygłądać się mokrym od deszczu liściom szarpanym przez
wiatr, które świeciły, gdy błysnęła błyskawica. Grzmot brzmiał
jak bębny opowiadające historię o tym, jak trawa i kwiaty
kochaj" odświeżający deszcz.

Ludzie mogą cieszyć się burzą, albo bać się jej. To zalezv
od tego, czego nauczyli się o niej. Trzeba też wiedzieć, jakiego
rodzaju jest to burza - przynosząca korzyść czy niszcząca.

Jak możesz zrozumieć burzę? Jak rozróżnić rodzaj wiatru,
deszczu i błyskawic? Czy można zamknąć burzę w butelce'
Oczywiście nie. Burzę możemy zrozumieć znając jej
przyczyny: zetknięcie się zimnego i gorącego powietrza.
Możemy przyglądać się jej skutkom na ziemi czy na morzu.

W pewnym sensie Bóg może być porównany do burzy.
Niektórzy boją się Go, a inni Go kochają - zależy to od tego,
CO im powiedziano o Nim i jak tę wiedzę przyjęli.



Nie możemy zobaczyć Boga, ale możemy zastanawiać
się nad tym, co uczynił. W lekcji l dowiedzieliśmy się, ze
Biblia mówi nam wszystko O Bogu - o Jego cechach i o tym
jak traktuje On człowieka. W tej lekcji zajrzymy do Biblii
i zbadamy kilka jej przekazów o Bogu.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Stosunek Boga do nas.
Nasz stosunek do Boga.

Ta lekcja pomoże ci. ..

o Wymienić kilka z Bożych atrybutów.

o Wyjaśnić, jaka powinna być twoja postawa względem Boga.
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Stosunek Boga do nas

Cel l. 1r:)7I1ieli przynajmniej pięć alrybutów /Joga

\Y.! Jana 4:24 Biblia mówi, że Bóg jest duchem. W jednym
ze słowników czytamy, że duch jest pierwiastkiem, który
daje życic. Ponieważ Bóg jest Stworzycielem, oznacza to, że
jest nadnaturalną silą, która daje życie wszystkim Jego
stworzeniom. Ponieważ jest Duchem, nie można go zobaczyć,
chyba Że będzie chciał pokazać się w jakiejś widzialnej formie.

Bóg ukazał siebie przez Swojego Syna. Jan l: 14 mówi:
"A Slo/m ciałem się stalt) i ramieszleało wśród lias, i ujrzeliśmy
dnoale jego, cbtrałe, jakq //w jedYIIY S)71 od Ojcu, pełne laski
ipmudy."

Bóg objawił siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego,
wtrzech osobach, które "jllazywane Trójcą Świętą. wszystkie
trzy osoby są wymieniane w wielu miejscach. Jednym
z nich jest werset z Mateusza 28: 19: "ldzxie tedy i czvncie
uczniami uszystkie narody, cbrzczqc je w imię Ojca iSyna ,
i Ducha Święlego ".

Studiowanie Bożych atrybutów to jeden z dobrych
sposobów, aby dowiedzieć się więcej o Bogu. Bóg jest dobry,
święty, sprawiedliwy, wszechmogący, wszystkowiedzący
i wieczny. Przyjrzyjmy się kilku wersetom, które wspominają
o tych cechach:

II Mojżeszowa 34:6: "Panie, Panie, Hoże milosiernv
; lasktl1l:g niesliorv do gnieu-u bogaty 11' laskę i triernosć".

III Mojżeszowa 11:44 mówi: "Atbouiem]n, Pan, jestem
Bogiem IIYlSZ)711! Usuiecajcie się i bqdżcie su-ietymi, bo ]a
jestem ,<u'ift)'!"
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\XI Daniela 4:32 czytamv o Jego wszechmocy: "Nie lila
lakiego, lsto by poustrzymat jego rękI' i powiedział 11111: Co
czynisz?"

Bóg wie wszystko.
lnie ma stuorzenia, klólP by się mogło lIkr)'!-~przed nim,
przeciumie, uisrvstleo jest obnażone i odsłoniete przed
oczami lego, przed lnorvtn musimy zdać sprawę.
(Hebrajczyków 4:13)

Objawienie 10:6 mówi o tym, że Bóg jest wieczny. "Anioł
/...1 poprzysiągł na tego, klrJiy żyje na wieki wieków, klóry
slworzył niebo i lo, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze,
i to, co w nim.

Te kilka wersetów, które przytoczyllsmy, w jakimś stopniu
opisują Boga i pomogą nam zdać sobie sprawę z tego, jak
On jest wielki. Bóg jest pełen mocy i siły - ale jest także
miłosierny i laska wy. I chce mieć bliską wieź z nami, ze
swoim stworzeniem.

~~--
~ ZADANIE DlA CIEBIE

1 Przeczytaj podane niżej miejsca z Pisma i wypelnij
właściwymi slowami poniższe zdania.
a) Mateusza 6:9-1 J. Bóg jest porównany do kochającego

............ , który zaopatruje swoje .
b) Izajasza 66:13. Bóg pociesza tak, jak pociesza

swojego .
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2 PrZeCZ}1ajpodane niżej wersety. Napisz przy każdym
odnośniku atrybut Boga, m który według ciebie ten werset
wskazuje; taki jak święty, przebaczający itp.
a) 2 Królewska 1:12-11 .
b) I Mojżeszowa 9:13-17 .
c) 2 Kronik 7:13-14 .
d) II Mojżeszowa 3:7 : .
3) Psalm 97:10-12 .

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o atrybutach Boga, to
ćwiczenie takie jak powyższe będzie bardzo pomocne.
Wybierz inny Psalrn i czytając go notuj opisy Boga, które
mają dla ciebie szczególne znaczenie. Oba psalmy: 103 i 139
są wypełnione niezwykłymi opisami Boga i Jego troski
o nas.

Sprawdź swoje odpowiedzi.

NASZ STOSUNEK DO NIEGO

ceł 2. Uznanie, że przede wszystkim jestes odpotoiedzialny
przed Bogiem.

W Mateusza 22:37 Jezus powiedzial: "Będziesz miłotrał
Pana, Boga swego, z całego serca SI/V'goi z całej duszy swojej,
i z całej myśli swojej".

Są różne sposoby okazywania Bogu, że Go kochamy.
Przez uwielbienie i chwalę możemy okazać mszą miłość
w słowach skierowanych bezpośrednio do Niego. Ale
powinniśmy również czynem okazywać Mu naszą miłość.



Bóg 21

"Teraz więc, ... czego żąda od ciebie Pan, IlIńj Bóg.' Tylko,
aby: olsazyuat czesc Panu, suemu Bogu, ... abyś go milounl
i służył Panu, 51H!lIllJ Bogu, z całego serca i z całej duszy,
abyś przestrzegał prz)'kazali Pana" (5 Mojżeszowa 10:12,13).

"Lecz 1.110zacbon-uje Słowo jego, w Iym prawdziwie
dopełniła się miłosć Boża" (I Jan 2:5). Gdy więc chcemy
okazać Bogu naszą miłość. będziemy przestrzegać wskazań,
które dał w Swoim Słowie.

Innym sposobem jest dawanie i udzielanie innym.
1 Jan 3:17, 18 powiada:

"jesl! zaś kloś posiada dobra lego suiata, a widzi brata
11' potrzebie i zamyka przed nim serce suoje, jakże UJ nim
może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie slouem ani
językiem, lecz cZ)'1lem i prawdą ".

Miłość, która jest posłuszna i udziela będzie
satysfakcjonującą i wartościową miłością. Jezus powiada
w Lukasza 10;28, ze jeśli kochamy Boga ponad wszystko,
będziemy "żyli". Niektórzy ludzie myślą, że prawdziwe życie
to bogactwo, władza, stanowiska. Jednak te rzeczy same
w sobie nigdy nie zaspokajają, bo zostaliśmy stworzeni na
Boże podobieństwo i dla Jego chwały. Nasz duch musi być
zaspokajany w duchowy sposób.

Prawdziwe życie to miłowanie Boga. Jezus powiedział:
"Ale szukajcie uajpieno Krolesttra Bożego i sprawiedliwości
jego, a w5z)slko inne będzie II'(/m dodane" (Mateusz 6:33).

Dlatego nie ograniczaj się do mniej waźnych spraw.
Kochaj Boga całym sercem.
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~------- ZADANIE OlA CIEBIE

3 Zakreśl literę przed poprawnym uzupełnieniem poniż-
szego zdania.
Ponad wszystko powinieneś kochać:
a) moc, która pozwoli ci kierować swoim życiem według

własnej woli;
b) Boga i stosować tę milość w praktyce.

4 Przeczytaj poniższe wersety i zakreśl te, które mówią, co
jest naszą najważniejszą powinnością wobec Boga.
a) V Mojżeszowa 6:5
b) V Mojżeszowa 10: 12
c) V Mojżeszowa 13:3,4
d) jezuego 22:5
e) Marek 12:30
f) Jndy 21

A!,
!~----. SPRAWDŹ SWQIE ODPOWIEDZI

l. a) ojca, dzieci

b) matka, syna

3. b) Boga i stosować tę miłość w praktyce.
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2. Możesz to wyrazić własnymi słowami, ale twoje odpo-
wiedzi powinny brzmieć mniej więcej tak:
a) wszechmogący
b) nułosierny

c) przebaczający
d) wszystkowiedzący i wszystkowidzący
e) śWi.;ty

1. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ wszyst-
kie wersety mówią o tym, że kochać Boga to twoja
na/ważniejsza odpowiedzialność wobec Niego.



Człowiek

Jest takie opowiadanie dla dzieci o sławnym rzeźbiarzu,
który pewnego dnia wyrzeźbił z drewna figurkI' małego
chłopca. To była piękna rzeźba, a artysta nazwał chłopca
imieniem Pinokio. Rzeźbiarz był dumny ze swojego dzieła,
ale drewniana figurka w żaden sposób nie mogła go
pokochać.

Co stałoby się, gdyby rzeźbiarz włożyl do środka
drewnianego chłopca taką malą gaclaj'lq maszynę? Może
spowodowałby, że figurka msza laby się i mówiła: "Kocham
cię". Czy rzeźbiarz byłby zadowolony? Czy byłby wzruszony
i powiedział sobie: 'Teraz wiem, że mój chłopczyk mnie
kocha"? Nie, bo to nie byłoby wyrażaniem miłości. To byłaby
tylko mechaniczna mowa bez prawdziwego uczucia.

Bajka opowiada jednak, że w jakiś sposób drewniany
chłopiec ożył. Kiedy powiedział "Kocham cię", lo naprawdę
wzruszyło rzeibiarza. Dlaczego? Ponieważ nie musiał tego
mówić, ale powiedział, bo naprawdę kochał rzeźbiarza.

Ta historia to tylko bajka, ałe daje nam pewien obraz
tego, CO Bóg czuł, gdy stwarzał człowieka. Jego dzieło było



piękne i, co najważniejsze, moglo dokonywać własnych
wyborów.

Bóg stworzył człowieka, chociaż nie wyrzeibił go
z kawałka drewna. Jak Bóg stworzył człowieka? Jakie nadał
mu cechy? W poprzedniej lekcji uczyliśmy się o niektórych
cechach Boga i o naszej postawie względem Niego. Teraz
poznamy, jak Bóg stworzył człowieka i jaką odpo-
wiedzialnością go obdarzył.

w tej lekcji będziesz się uczyć...

Sytuacja człowieka po stworzeniu.

Obecna sytuacja człowieka.
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Ta lekcja pomoże ci.;

• Określić, jak i dlaczego Bóg stworzył człowieka .

• Zrozumieć przyczyny grzesznego stanu człowieka.

SYTUAqA CZł.OWIEKA PO STWORZENIU

Cel 1. Określ,jak został sntorzony człowiek iwskaż przyczyny;
dla którycb został stuorzcny.

Bóg stworzył piękny świat z drzewami, kwiatami
i zwierzętami. Biblia mówi, że Bóg był zadowołony z lego,
co uczynił. Ałe czegoś brakowało. Nie było łudzi, którzy
korzystaliby z lego piękna i cieszyli się nim.

I Mojżeszowa 1:26-27 mówi nam:
"Potem rzekł Bóg: Uczynmy człowieka na obraz nasz,

podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad
ptactuem niebios, i nad bydłem, i nad całq ziemiq, i nad
wszelkim płazem pełzajqcym po ziemi. I stworzył Bóg
człowieka 'la obraz swój. Na obraz Boga stllJ01'Z}1go "

Człowiek różnił się od już stworzonych zwierząt,
ponieważ był podobny do Boga. Był stworzeniem pełnym
chwały, miał doskonałe ciało, duszę i ducha. W drugim
rozdziałe I Mojżeszowej znajdujemy dalsze szczegóły tej
historii. Czytamy o tym, jak Bóg uformował człowieka
z prochu ziemi. Potem tchnął w jego nozdrza dech życia
i człowiek zaczął żyć.

Z życiem łączy się odpowiedziałność. Człowiek mógł
podejmować własne decyzje. Mógł oddawać chwałę Bogu
w swoim codziennym życiu. Izajasz 43:7 przekazuje słowa
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Boga: "Wszyscy, którzy sq nartoani moim imieniem i etćrycb
ku swojej dnoale stworzyłem ... "

Biblia mówi, że Bóg chodził w powiewie dziennym
i rozmawiał z człowiekiem w pięknym ogrodzie, gdzie ten
mieszkał. Bóg kochał Adama i Ewę-pierwszych łudzi,
i chcial, aby ich doskonała wieź trwała na wieki. Ałe wiedział
też, że nie będzie doskonala jeśli będzie wymuszona, jeśli
Adam i Ewa nie będą mieli wyboru, będą musieli mieć
z Nim bliskie relacje.

Ponieważ Bóg posiadał wolność wyboru i stworzył
człowieka podobnego do Niego samego, dał także czło-
wiekowi wolność podejmowania decyzji: czy ta więź powinna
trwać taką, jaką była - piękna i nie naruszona. Może Adam
i Ewa chcieli utrzymać ją taką, ałe jednoczdnie chcieli też
czegoś innego. Pewnego dnia stanęli przed wyborem, gdy
musieli zadecydować, czego pragną przede wszystkim.

~-------- ZADANIEDlA aEBIE

1Zakreśl litery przed każdym PRAWDZIWYM zdaniem

a) Człowiek został stworzony na Bożą chwałę.
b) Bóg stworzył człowieka z niczego.
c) Boże tchnienie spowodowało, że człowiek zaczął żyć.
d) Człowiek miał doskonałe ciało, duszę i ducha.
e) Człowiek miał wolność wyboru.
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2 Naucz się na pamięć: Objawienie 4:11. Potem wypełnij
puste miejsca poniżej .
.......... jesteś, i nasz, przyjąć ..
i , i , ponieważ Ty wszystko,
i z woli twojej zostało , i .

3 Wybierz poprawne zakończenie następującego zdania.
Bóg stworzył człowieka, aby
a) go gnębić i zmuszać do pracy ponad siły.
b) zmusić go do służenia Mu.
c) oddawał Mu chwałę.

obecna sytuacja cZłowieka

Ceł 2. Opisz stan człowieka wynikajqcy z jego upadku.

Jaką radość musiał przeżywać Bóg mając bliską spo-
łeczność ze swoim stworzeniem. Ałe Adam i Ewa postanowili
zerwać tę cenną więź z Bogiem.

W ten sposób człowiek stracił stan doskonałości. Dokonał
niewłaściwego wyboru i stał się grzeszny. Rzymian 5: 19 mówi,
że: "... przez nieposłuszenstuo jednego człowieka wielu stało
się grzesznikami ".

Boża sprawiedliwość nie może ignorować grzechu. Bóg
nie może kłamać i postępować wbrew własnemu słowu.
Powiedział, że nieposłuszeństwo spra wi, iż człowiek umrze.
Adam i Ewa musieli opuścić rajski ogród Eden i zostali
oddziełeni od Boga.
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Dzisiaj człowiek jest nadał grzeszny. Rzymian 3:23 mówi:
"...Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im cbwaiy Bożej". Człowiek
nigdy nie stracił możliwości wyboru. Niewłaściwe wybory
nadał trzymają Judzi z dała od Boga.

~--------- ZADANIE DLA CIEBIE

W tych ćwiczeniach trzeba wybrać najlepsze uzupełnienie
podanych zdań. Zakreśl literę przed wybraną frazą.

4 Sofoniasz 3:17 mówi, że kiedy szukasz społeczności
z Bogiem, to On:
a) uważa, że jest to najlichsza rzecz, na którą cię stać.
b) cieszy się z ciebie niezwykłą radosetą.
c) wie, że człowiek szybko znów będzie Mu nieposłuszny.
d) zbawi cię.

5 Job 8:3 mówi: "Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszech-
mocny nagina sprawiedliwość?" Bóg jest wierny samemu
sobie i:
a) człowiek stracił możliwość, aby wybierać między

dobrem a złem.
b) dotrzymuje swojego Słowa i karze grzech.
c) Adam i Ewa musieli opuścić ogród Eden.
d) uznał, że Adam i Ewa nie zrozumieli Jego poleceń.
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6 Człowiek w obecnym czasie:
a) jest oddzielony od Boga.
b) ma grzeszną naturę.
c) nie ponosi odpowiedzialności za grzech.

~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI:

I. a) Człowiek został stworzony na Bożą chwałę.
c) Boże tchnienie spowodowało, że człowiek zaczął

żyć.
d) Człowiek miał doskonale cialo, duszę i ducha.
e) Człowiek mial wolność wyboru.

4. b) cieszy się z ciebie niezwyklą radością.
d) zbawi cię.

2. Godzien, Panie, Boże, chwałę, cześć, moc, stworzyłeś,
stworzone, zaistniało.

5. b) dotrzymuje swoje Słowo i karze grzech.
c) Adam i Ewa musieli opuścić ogród Eden.

3. c) aby oddawał Mu chwalę.

6. a) jest oddziełony od Boga.
b) ma grzeszną naturę.
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NOTATKI



Grzech

Wyobraź sobie, że twój przyjaciel dał ci pałac pełen
wspaniałości. Wszystko jest twoje, możesz tego używać
i cieszyć się tym. Mial tylko jedną prośbę: "Proszę, nie skacz
z wieży, bo się zabijesz."

Potem do pałacu przychodzi twój wróg. Mówi: "Dlaczego
on ci powiedzial, żebyś nie skakał? Dalej, skacz' Będziesz się
czul wspaniale! Zobaczysz jakie to wspaniałe uczucie, kiedy
się lata. Zobaczysz swój pałac z zupełnie innej perspektywy.
Nie martw się o to, co będzie, gdy spadniesz na ziemię;
pomyśl o nowych rzeczach, których doświadczysz, gdy
będziesz leciał na dół.

Czy pobiegłbyś na szczyt wieży i skoczył? Oczywiście,
nie. Byłoby to niezwykle glupie zaufać nieprzyjacielowi
i zrobić to, co zaproponował.

Adam i Ewa doświadczyli czegoś podobnego. Bóg
umieścił ich w pięknym ogrodzie. Sprawił, że panowali nad
wszystkim Pozwolił im jeść ze wszystkich drzew z wyjątkiem
jednego. Potem przyszedł nieprzyjaciel, szatan, który
powiedział im, żeby mimo wszystko zjedli owoce tego
drzewa. Zapewnił, że nie stanie im się krzywda. Adam i Ewa



zaufali jego słowom, zamiast ufać temu, co powiedział Bóg.
Jaka głupota'

Jak uczyliśmy się w poprzedniej lekcji, człowiek został
stworzony jako doskonały, ałe przez nieposłuszeństwo
w jego życiu pojawił się grzech. Jak możemy zdefiniować
grzech? Co przyniósł Adam na świat? Co jest karą za grzech?
Czy istnieje możliwość ucieczki od grzechu? Wersety z Biblii,
przytoczone w tej lekcji, dadzą nam odpowiedź.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Definicja grzechu.
Pochodzcnlc grzechu.
Rozwiązanie problemu grzechu.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać naturę i konsekwencje grzechu .
• Docenić dzieło Chrystusa usuwające grzech człowieka.
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DEFINICJA GRZECHU

Cel I. Opisz grzecb.

Grzech to nieposłuszeństwo prawom ustanowionym przez
Boga. To powiedzenie Bogu: "Jestem ważniejszy od Ciebie.
Twoje Słowo nie jest dla mnie ostatecznym autorytetem".
Grzech to bunt.

"Nikt nie ma prawa mnie ograniczać" - możesz po-
wiedzieć. "Będę robił, co mi się podoba." Bóg jednak stawia
nam ograniczenia z jednego powodu - dla naszego
najwyższego dobra. Na przykład, Bóg wie, że gorycz
i nienawiść może powodować silne bóle głowy; pragnienie
zemsty może powodować wrzody. Takie postawy także ranią
innych ludzi. Bóg wyraża Swoją miłość do nas ustanawiając
pewne ograniczenia czy prawa, jako zabezpieczenie.
Wykroczenie poza te ograniczenia jest grzechem. I Jana 3:4
mówi: "Każdy letopopełnia grzech, i zakon lprauo) przestę-
puje, a grzech jest przestepstuem zahonu",

"Czy w takim razie, jeśli nic krzywdzę siebie i innych, to
wszystko jest w porządku?" Nic, właściwe jest lYLKO to, co
mieści się w granicach ustalonych przez Boga. Możemy
myśleć, Że coś nie rani nas czy innych i mylić się. Na przykład,
kiedyś wielu rodziców myślało, że nie muszą przestrzegać
Bożych zasad dotyczących karcenia dzieci, gdy to ich zdaniem
powoduje przygnębienie i wstyd. Teraz artykuły prasowe
informują nas: "Nadszedł czas, aby wychowywać dzieci
w dyscyplinie". Ludzkie opinie się zmieniają. Najpierw
człowiek myśli, że coś nic może nas zranić, potem twierdzi,
że może. Tylko posłuszeństwo prawom, które Bóg ustanowił,
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będzie nas bezpiecznie prowadzić, bez względu na to, czy
rozumiemy dlaczego, czy nie.

t->--------- ZADANIE DLA CIEBIE

Wf poniższych ćwiczeniach wybierz frazę, która najlepiej
uzupełnia podane zdania. Zakreśl literę przed wybraną przez
ciebie frazą.

1Grzech:
a) to, co czujesz, że jest nicwłaściwe.

b) to wszystko, o czym inni powiedzieli ci, że jest
niewłaściwe.

c) to sytuacja, kiedy ktoś nakrył cię na robieniu czegoś
niewłaściwego.

d) bunt i nieposłuszeństwo wobec praw Boga.

2 Bóg ustanowił ograniczenia, żeby kierować człowiekiem,
ponieważ:

a) chelal pognębić Adama i Ewę.
b) nie chcial, żeby czlowiek cieszył się i był wolny.
c) kocha człowieka i chce tego, co jest dla niego najlepsze.

3 Przekroczenie Bożych ograniczeń:
a) jest w porządku, jeśli nikt nie ponosi szkody.
b) jest dopuszczalne, dopóki nas nikt nie nakryje.
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c) jest czasami konieczne, żeby wydobyć się z kłopotów.

d) nigdy nie powinno "tleć miejsca.

POCHODZENIE GRZECHU

Cel 2. Ustal,jak pojaun! sir grzech IW świecie.

Szatan kusił człowieka, żeby zgrzeszył, a człowiek poddal
się temu kuszeniu. I jana 3:8 mówi: "Kto popełnia grzech,
z diabla jest, gdyż diabeł od fJoczqtlm grzeszy". To szatan
przyniósł grzech na świat. Ale to nie upoważnia człowieka,
żeby obwinić go o wszystko. Człowiek jest współodpo-
wiedzialny.

Adam nie musiał poddać się kuszeniu szatana. \'('iemy,
że kuszenie nie pochodzi od Boga. jakub 1:13-14 mówi nam:

"Niechaj nikt, gdy toystauiony jest na pOklISę, nie mówi:
Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny IW

poklIsy do zlega ani sam Ilikogo nie leusi".
Sarno kuszenie nie jest grzechem Nawet jezus byl kuszony

przez diabla. Grzech to poddanie się kuszeniu. jak inaczej
wyglądalby świat, gdyby Adam nic poddal się kuszeniu.

Co stało się z człowiekiem, gdy zgrzeszył? Bóg powiedział,
że gdy będzie nieposłuszny - umrze. Człowiek nie umarł
natychmiast śmiercią fizyczną, ale natychmiast stal się
śmiertelny. Śmierć znalazła miejsce w jego ciele, duszy
i duchu.

"Przeto jak przez jednego człowieka grzecb wszedł lIa
świat, a przez grzech śmierć, tak i IW wszystkicb ludzi śmierć
przyszła, bo ICSZ)5CYzgrzeszyli" (Rzymian 5:12).
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Tak, wszyscy ludzic s~ grzesznikami: "Gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im cbtraly Bożej" (Rzymian 3:23).

Kara za grzech jest dzisiaj taka sama jak kara, którą
otrzymali Adam i Ewa - śmierć. Rzymian 5:12 wyraża to
w ten sposób: "... IW ttsrvstlsicb ludzi smierć przyszła ... " .
W Rzymian 6:23 czytamv: "...raplatq za grzecli jest śmierć ... "
Grzesznik jednak nie umiera fizycznie w momencie, w którym
popełnia grzech. Czasem nawet wygląda, jak gdyby mu się
dobrze powodziło. Ale śmierć działa i w końcu grzesznik
umrze nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Śmierć duchowa
oznacza zaś wieczne oddzielenie od Boga.

ł~--ZADANIE DLA CIEBIE

W poniższych ćwiczeniach wybierz odpowiedź, która
uzupelni podane zdania. Zakreśl literę przed wybraną przez
ciebie frazą.

4 Grzech pojawił się na świecie;

a) przez szatana, który grzeszy l od początku.
b) ponieważ Adam poddał się kuszeniu szatana.
c) kiedy Adam rozmyślnie był nieposłuszny Rogu.

5 Od kiedy grzech pojawił się na świecie:
a) szatan nie może już nikogo kusić.

b) każdy jest grzesznikiem i może być kuszony.
c) pojawiła się śmierć fizyczna i duchowa.
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ROZWIA,ZANIE PROBLEMU GRZECHU

Cel 3. Wyjaśnij, jak grzesznik może unilsnqć kary za grzech.

Czy pamiętasz historię, którą opowiedzialem ci na
początku lekcji?Osoba, która skoczy z wieży pałacu na pewno
umrze. Ale jeśli byłby tam jej przyjaciel i rozwiesił mocną
sieć zaraz pod oknem, to osoba, która skoczy, wpadnie do
sieci i zostanie uratowana.

Bóg dal nam możliwość uniknięcia kary za grzech, którą
jest śmierć duchowa i wieczne oddzielenie od Niego. Ta
możliwość to przyjęcie jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.
W następne] lekcji będziemy się uczyć wersetów, które mówią
jak to zrobić i być uratowanym. A teraz naucz się na pamięć
dwóch wersetów, które mówią o tym jak uniknąć kary za
grzech,

"Bóg zaś daje dotrod suojej mi/ości kil nam przez lo, że
kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, CbT}~IIlSza nas umarł"
(Rzymian 5:8).

"Jeśli wyznajemy grzecby swoje, wiemy jest Bóg
i sprawiedliwy i odpusci nam grzecby, i oczyści nas od
wszelkiej nieprawości" CIjana 1:9).

~~_-
~ ZADANIE DlA CIEBIE

6 PrZeCZ}1ajI jana 4:9-10 i wypelnij puste miejsca poniżej.
"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż .
swego jednorodzonego Bóg na świat, abyśmy
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przezeń Na tym polega miłość, że nie myśmy
............. Boga, lecz że On nas i posła I .
swego jako za nasze".

7 Napisz krótkie uzupełnienie poniższego zdania: Grzesznik
może uniknąć kary za grzech tylko przez .

SPRAWDi SWOJE ODPOWIEDZI

1. d) bunt i nieposłuszeństwo prawom Boga.

5. b) każdy jest grzesznikiem i może być kuszony.
c) pojawiła się śmierć fizyczna i duchowa.

2. c) kocha człowieka ichce tego, co jest najlepsze dla niego.

6. Syna, posłał, żyli, umiłowali, umiłował, Syna, ubłaganie,
grzechy.

3. d) nigdy nie powinno mieć miejsca.

7. przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

4. a) przez szatana, który grzeszył od początku.
b) ponieważ Adam poddał się pokuszeniu szatana.
c) kiedy Adam rozmyśłnie był nieposłuszny Bogu.



Jezus Chrystus

"Tak, oczywiście wierzę w jezusa Chrystusa" - powiedział
mój nowy znajomy. "Był wiełkim prorokiem, człowiekiem
posłanym przez Boga. Nauczał zasad, które powinniśmy
przestrzegać."

"Wspaniale!" - odpowiedziałem - "Ale to nie wystarcza.
Musisz wierzyć nie tyłko w to, że był wielkim człowiekiem.
On jest Bogiem. Musisz poznać go jako Boga, jako
Zbawiciela."

To było trudne do przyjęcia dla mojego przyjaciela.
Wiedział pewne rzeczy o jezusie, ale nigdy nie stworzył więzi
z Nim przez czytanie jego Słowa czy prLez modlitwę. Nie
mógł uwierzyć, że wszyscy łudzie są grzesznikami (tak jak
uczyliśmy się o tym w lekcji 4), albo że można zostać
uratowanym od grzechu.

Pytał mnie tego dnia o wiele spraw. Kim jest jezus? jak
może być człowiekiem i Bogiem jednocześnie? jeśli umar!,
dlaczego chrześcijanie twierdzą, że żyje? Co teraz robi'

Najlepsze odpowiedzi mogłem znaleźć w Biblii, Słowie
Boga. W tej łekcji skupimy się na tych pytaniach i znajdziemy
odpowiedzi, które chciał poznać mój przyjaciel.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Osoba jezusa.
Cel jeżusa.
Powrót jezusa.

Ta lekcja pomoże ci...

• Wyjaśnić kim jest jezus .

• Zrozumieć cel jego pierwszego przyjścia i przyszłego
powrotu.

OSOBA JEZUSA

Cel 1. Zapoznaj się z biblijnym opisem fezusa.

Jezus Chrystus jest widzialnym objawieniem Boga
człowiekowi. Bóg postanowił stać się czlowiekiem, abyśmy
mogli lepiej Go zrozumieć i dowiedzieć się o jego planie
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zbawienia. jego decyzja oznaczała, że jezus objawi dwie
natury w jednej Osobie: ludzką i boską. Rzymian 1:3-4 mówi:

•... 0 Synu swoim, potomeu Dawida uedług ciała, który
uedług ducha uświęcenia został ustanounony Synem Bożym
w mocy przez zmarnoycbustanie, O Jezusie Chrystusie, Panu
naszym".

Aby mieć ludzką naturę, jezus urodził się z dziewicy -
Marii. Czytamy o tym:

'1 rzeki jej anioł: Nie bój się, Mario. znalaz/aś bowiem
łaskę u Boga. lato poczniesz w łonie , Iurodzisz syna, Inadasz
mu Imię Jezus. Ten będzie Imelkl I będzie nazwany Synem
Najwyższego., I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida"
(Łukasz 1:30-32).

'A Słowo ciałem się stało I zamieszkało wśród nas,
I ujrzeliśmy chwalę jego, chwałę, jaką ma jedyny S)71 od Ojca,
pełne łaski Iprawdy" (łan 1:14).

Kim jest Ojciec wspomniany w jana 1:14? Bóg jest Ojcem
Jezusa. IIPiotra 1:17 mówi nam:

'Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć Ichwałę, gdy taki
go doszedł głos od Majestatu cbuiały: Ten jest S_PI mój
umiłowany, którego same upodobałem ".

Imię "jezus Chrystus" także mówi o jego boskości. Gdy
anioł powiedział, że dziecko ma się nazywać jezus, miało to
określoną przyczynę. jezus znaczy Zbawiciel. Mateusz 1:21
mówi: "A urodzi syna I nadasz mu Imię Jezus; albowiem On
zbawi lud swój od grzecbów jego ".

Imię Chrystus ma także specjalne znaczenie. Oznacza
"namaszczony" łub "Mesjasz". Wiele lat temu, gdy wybrano
kogoś na króla, wylewano na jego głowę olej - należało to
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do ceremonii koronacji. Wylewanie oleju nazywano
"namaszczeniem". Nazywanie Pana Jezusa "Chrystusem" albo
"namaszczonym" oznaczało, że ma władzę królewską.
Mesjaszem nazwali Żydzi króla i wyzwoliciela, na którego
czekali. Szymon Piotr uznał Go za króla i powiedział: "Tyś
jest Chrystus, Syn Boga żyuego" (Mateusz 16:16).

ZADANIE DLA CIEBIE

1Zdania w prawej kolumnie opisują Jezusa. Przeczytaj
miejsca z Pisma Świętego podane po lewej. Potem wpisz
numer opisu przed wersetem, któremu odpowiada.

...... a) Filipian 2:7

...... b) Jana 10:17

...... c) Filipian 2:6

l) Bóg jest Jego Ojcem .
2) Urodził się z kobiety .
3) Jest Zbawicielem.
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...... d) Galacjan 4:4

...... e) Dzieje Ap. 4:12
4) Stal się podobny do nas .
5) jest Bogiem i ma Boźą naturę.

CELJĘZUSA

Cel 2. Ustal okreslenia. które motoiq, dlaczegojezus umarł
na krzyż" ijak działa 011 teraz.

Jezus przyszedł na świat, żeby uratować czlowieka od
grzechu. Łukasz 19:10 mówi: "Przyszedł bowiem Syn
człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło" . Byl tylko
jeden sposób, w jaki mógl nas zbawić - oddając swoje życie.
"Albowiem S)'It Człowieczy nie przyszedł, aby mil ShJŻOIIO,

lecz aby służyć i oddać swe życie na otiup za wielu"
(Marek 10:45).

Odleupienie, dać okup znaczy uwolnić, oswobodzić,
wyzwolić, uratować, ocalić, wybawić, zbawić. To wspaniala
obietnica dla każdego czlowleka. Ale dlaczego Jezus musiał
umrzeć, aby nas odkupić? jeśli pamiętamy historię Adama
i Ewy, przypomnimy sobie, że Bóg powiedzial im, że
następstwem grzechu jest śmierć. Bóg nie może postępować
wbrew wlasnemu wyrokowi, jaki wydal na grzech. Jeśli zostal
popełniony grzech, ktoś musi umrzeć. Tak więc jezus Chrystus
przyszedl, aby umrzeć zamiast grzesznika. Nikt inny nie mógł
tego zrobić, bo tylko On był w stanie zwyciężyć śmierć.

To nie było latwe - nawet dla jeżusa. On, który siedzi al
na tronie wśród aniołów poslusznych jego rozkazom, który
stworzy! niebiosa, ziemię i czlowieka, stal się sługą. Pozwoli!,
aby człowiek, jego stworzenie, zraniło Go, zlekceważyło



/PZl/S Chrystus 45

i ukrzyżowało na krzyżu Golgoty. Aby w ten sposób czlowiek
mógl być zbawiony. W I Piotra l: 18-19 czytamy:

"Wiedzqc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo
złotem, zosia liście /rykl/pieTli f...J lecz drogq kndq Osrystusa,
jako baranka niel,,;nnego i niesenlanego ".

Czy w takim razie wszyscy ludzie są zbawieni, skoro
jezus umarl za nich? Nie, Bóg nigdy nie odebrai nam
przywileju wolnego wyboru. Każdv człowiek musi podjąć
swoją własną decyzję. Jeśli chce być zbawionym, musi przyjąć
jeżusa jako swojego Zbawiciela. Jezus powiedział o tym do
swoich naśladowców:

"Idąc na caiy smiat, gloscie eua ngelie wszystkiemu
stworzeni". KIn 1/ wierzy i ochrzczony zostanie, będzie
zbaunony, ale kto nie I/wierzy, będzie potępiony"
(Marek 16:15-16).

"Albotoiem Bóg lak umilotoał stoiat, że Syna swego
jednorodzonego dal, aby każdy, 1.110uen toierzy, nie zgiTlql,
ale mial żyuot uneczny. Bo nie posłał Bóg Sylw na suiat, aby
sqdził ŚllJial, lecz aby świal byl przez Tliego zbaunony. Kto
wierzy w niego, nie będzie sqdzony; kto zaś nie wierzy, już
jest osqdzony dlatego, że nie uuierzył w imię jednorodzonego
SYTlaBożego" (Jan 3:16-18).

jezus umarł za nas, jednak nadał nie byłoby nadziei
zbawienia dla czlowieka, jeśli pozostałby w grobie.

Wiele religii buduje świątynie na grobie swojego
przywódcy. W środku znajdują się czcigodne kości ich
zmarłych. Ale grób Jezusa jest pusty, ponieważ trzy dni po
ukrzyżowaniu wydarzył się cud. Jezus wstał z martwych
i był widziany wiele razy po swoim zmartwychwstaniu.
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Czytamy o tym w IKorynlian 15;4-7: "/../ został pogrzebany,
/../ dnia trzeciego zostałz mamoycb wzbudzony uedług Pism,
i że ukazał się Kefasoui, potem dwunastu; potem ukazał się
więcej niż pięciuset braciom naraz, z którycb większość
dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; potem ukazał się
laktlbowi, następnie wszystkim apostołom ".

Zmartwychwstanie Jezusa jest dowodem na to, że jest
On Synem Boga. Rzymian 1:4 mówi o tym: "...który u-edhlg
ducba uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy
przez zmarttoycbustanie ... "

Po tym, gdy ukazał się wielu ludziom dodając im otuchy,
został wzięty do nieba. [ to także nie odbyło się w tajemnicy,
ponieważ kiedy zostal wzięty do nieba, Jego uczniowie
patrzyli na Niego.

"/ wywiódł icb aż do Betanit. a podniósłszy ręce swoje,
błogosławił icb. / stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się
z nimi" (Łukasz 24:50-51).

Co teraz robi Jezus? Gdy wstąpił w niebo, zajął swoje
prawowite miejsce po prawicy Swojego Ojca. Rozmawia
z Ojcem o naszych potrzebach. Mówią o tym następujące
fragmenty Biblii:

"G/ÓUJllązaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy
takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu
w niebie ..." (Hebrajczyków 8:I).

"Ajeśliby kto zgrzeszy/, mamy orędownika IJ Ojcafezusa
Chrystusa, który jest sprawiedliwy" (I Jana 2:1).

"Dlatego leż może zbawić na zawsze tycb, którzy przez
niego przystepujq do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać
za nimi" (Hebrajczyków 7:25).



Iezus Cbrystus 47

Jak wspaniale, że tak wysoka cena została zapłacona za
nasze odku pienie! Po tym jak jezus umarł na krzyżu, wstał
z grobu i wstąpił do nieba, aby być ze swoim Ojcem, nie
zapomniał o nas. Interesuje się nami codziennie i chce nam
pomóc, jeśli tylko pozwolimy na to.

ł:-------- ZADANIE DlA CIEBIE

2 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM uzupeł-
nieniem poniźszego zdania.
Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby

a) odkupić nas.
b) wziąć na siebie śmierć, na którą my zasłużyliśmy.
c) zapewnić zbawienie każdemu, kto wierzy w Niego

jako Zba wicieła.
d) dać nam wieczne życie.

3 Przeczytaj Łukasza 24:46-47. Wiersz 46 mówi o ukrzy-
żowaniu i zmartwychwstaniu jezusa.
Wiersz 47 mówi, dlaczego jezus musiał umrzeć i wstać
z martwych. jaką przyczynę podaje wiersz 47?
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4 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią na poniższe
pytanie.
Zgodnie z Pismem Świętym, co teraz robi jezus?
a) jest zajęty innymi stworzeniami.

b) wstawia się II Ojca za nami.
c) decyduje kto będzie miał życie wieczne, a kto nie.

POWRÓT JEZUSA

Cel 3. Wymiel! przynajmniej pięć uiydarzeti, które lJędq miały
miejsce w czasie poclnoycenia.

Jezus Chrystus znów przyjdzie na ziemię. Nazywamy to
Jego powtórnym przyjściem Biblia liczy nas, że zanim to
nastąpi, jego kościół (wszyscy, którzy uwierzyli w Niego)
zostanie pochwycony w górę, aby spotkać się z Nim na
powietrzu. To wydarzenie jest nazywane poclnoyceniem. Po
pochwyceniu jezus przyjdzie znów na ziemię i ustanowi swoje
królestwo.

Wierzący wyczekują na pochwycenie, ponieważ wtedy
będą uniesieni do góry, aby być z Nim i otrzymają nagrodę
życia wiecznego. Dzieje Apostolskie 1:11 mówią: "Tenjezus,
klóry od was został roziety w górę do nieba, tak przyjdzie, jak
go undzieliscie idącego do nieba". I Tesaloniczan 4:16-17 mówi
także:

"Gdyż sam Pan IJa dany rozkaz, IUI g/os arcbanioła
i trqby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpieno poustanq ci, którzy
umarli w Chrystusie, potem my, lućrry pozostaniemy przy
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życi II, razem z nimi porwani będziemy UJ obłoeacb
w powietrze, IW spotkanie Parw; i tak zawsze będziemy
z Panem".

Więcej na temat pochwycenia i innych przyszłych wy-
darzeń będziemy się uczyć w lekcji lO.

ZADANIE DLA CIEBIE

5 Zakreśl literę przed każdym PRA\VDZIWYM zdaniem:
a) Jezus znów przyjdzie na ziemię.
b) Powtórne przyjście oznacza to samo co pochwycenie.
c) Ziemskie królestwo naszego Pana wstanie ustanowione

w czasie pochwycenia.
d) Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, zostaną zabrani

na spotkanie z Nim na powietrzu.

6 Przeczytaj jeszcze raz I Tesaloniczan 4:16-17. Wymień
przynajmniej pięć wydarzeń, które będą miały miejsce,
gdy nastąpi pochwycenie.
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a) .

W........................
c) .
d) .

~............................... .

----- SPRAwoi SWOJE ODPOWIEDZI

1. a) 4 Stal się podobny do nas.
b) l Bóg jest Jego Ojcem.
c) 5 Jest Bogiem i ma Bożą naturę.
d) 2 Urodził się z kobiety.
e) 3 Jest Zbawicielem

4. b) Wstawia się u Ojca za nami.

2. Powinieneś zakreślić wszystkie zdania. Wszystkie są
prawdziwe.

5. a) Jezus znów przyjdzie na ziemię.
d) Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa zostaną

zabrani na spotkanie z Nim na powietrzu.

3. Aby w Jego imię było głoszone wszystkim narodom
upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.

6. Możesz napisać jakiekolwiek pięć z następujących:
a) Zostanie wydany rozkaz.
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b) Zabrzmi głos trąby Bożej.
c) Pan przyjdzie.
d) Umarli w Chrystusie zmartwychwstaną.
e) Żyjący wierzący zostaną pochwyceni.
f) Spotkamy się z Panem na powietrzu.
g) Będziemy wiecznie z Panem



Zbawienie

Siedzieliśmy razem z 95-lelni~ Amelią w jej małym domku.
Opowiadała mi, jak przyjęła jezusa jako Zbawiciela.

Kiedyś, wicie lat temu, stala przed bramą jakiegoś kościoła
w Ameryce Łacińskie]. Obawiała się wejść, ale uważnie
słuchała, gdy kaznodzieja mówił: "jezus jest twym Zbawcą.
On wybawi cię z twych grzechów. Gdy jesteś w potrzebie,
wezwij jezusa."

Tamtego dnia, wróciwszy do domu, weszła do pokoju
na górze i usłyszała szmer. Nagle, zanim zdolała uciec, duży
wąż boa dusiciel owinął ją. Patrzyla na wielką głowę przed
swą twarzą, gdy zaczął j~ oplatać. \XI rozpaczy przypomniała
sobie słowa kaznodziei i zawołała: "jezu, ratuj mnie' jezu,
ratuj mnie!" W~Żrozluźnił swe sploty, opadl z niej i wyślizgnął
się z pokoju.

Nie muszę dodawać, że Amelia nie tylko podziękowała
za fizyczny ratunek Panu jezusowi, ale poprosiła Go też
o zbawienie duchowe.

Ten sam Pan jezus, który zbawił Amelię, może zbawić
ciebie. Zapoznajmy się zatem z tym wspaniałym zbawieniem
i dowiedzmy się, co trzeba zrobić, aby je uzyskać.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Definicja zbawienia.
Początek zbawienia.
Skutki zbawienia.

Ta lekcja pomoże ci...

.. Zrozumieć, co to znaczy: zbawienie.

• Zastosować prawdy zbawienia w twoim życiu .
• Ocenić twoje życie w świetle oczekiwanych skutków

zbawienia.

DEFINICJA ZBAWIENIA

Cel I. Poznaj biblijnq definicje zbawienia.

Pewnego dnia młody student powiedział mi: "Jest wiele
dróg do zbawienia i nieba. Szczerość jest kluczem do
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osiągnięcia nieba. Można wierzyć w co się chce, byle być
przy tym szczerym."

Czy miał rację? Czy szczerość jest wystarczająca? Czy też
można być szczerym i być w błędzie?

Biblia bardzo wyra żnie stwierdza, że wolność od grzechu
przychodzi tylko przez jezusa Chrystusa. Obj. 1:5 powiada
"[emu (jezusoun Cbrystusouii), który miłuje lias i który
wyzwolil nas z grzecbów naszych przez krew swoją ".

Dzieje 4:12 stwierdzają: "I nie Tlta ui nilsitn innym
zbaunenia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod
niebem, dallego ludziom, przez które moglibyśmy być
zbauneni ".

l tak, definiując zbauienie, możemy powiedzieć, że jest
to przebaczenie grzechu, ale musimy dodać "przez śmierć
Jezusa Chrystusa".

Kto potrzebuje zbawienia? Tak, jak uczyliśmy się wcześ-
niej, każdy kto zgrzeszyi i został skazany na wieczną śmierć
czyli odłączenie od Boga. Ezechiel 18:4 mówi: "Każdy, kto
grzeszy, umrze". A w Rzymian 3:23 czytamy: "Gdyż WSZ}scy
zgrzeszyli i brak im cbuały Bożej". Każdy człowiek potrzebu-
je przebaczenia i odpuszczenia grzechu przez jezusa
Chrystusa.

~--
~ - ZADANIE DlA CIEBIE

1Zakreśl literę przed wersetami, które mówią, że zbawienie
przychodzi przez jezusa Chrystusa.
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a) Łukasza 19:10
b) Rzymia fi 5:8
c) Rzymian 1:16
d) Galacjan 1:4

2 Wybierz odpowiedź, która najlepiej uzupełnia to zdanie:
Zbawienie oznacza ...

a) źe jesteś szczery w tym, w co wierzysz;
b) uwolnienie od grzechu przez Jezusa Chrystusa.

3 Zakreśl literę przed zdaniami, które są PRAWDZIWE:
a) Tylko ci, którzy są źli dla innych, potrzebują zbawienia.
b) Jest wiele dróg do Boga i do nieba.
c) Dobrzy ludzie będą zbawieni.

POCZĄTEK ZBAWIENIA

Ceł 2. Ustal,jak opisać podstane zbawienia.

Kilka lat po zmartwychwstaniu Jezusa, autor Dziejów
Apostolskich opisuje historię strażnika więziennego. Doszlo
do trzęsienia ziemi i czlowiek ten myślal, że jego więźniowie
uciekli. Wśród nich byli Pawel i Sylas, naśladowcy Chrystusa.

Paweł i Sylas szybko zapewnili strażnika, że żaden
z więźniów nie uciekł. Strażnik widząc, że to Bóg uczynił
cud, spytal, jak może być zbawiony. Wierzący dali mu bardzo
prostą odpowiedź. Znajdujemy ją w Dziejach 16:31: "Uwierz
IV Pana fezusa. a będziesz zbawiony". Tak więc pierwszym
krokiem do zbawienia jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa.
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w co musimy uwierzyć? Znów znajdujemy odpowiedź
w Biblii.Mówi ona, że musimy zaakceptować Go jako naszego
Pana i Zbawiciela, i jako tego, który zabierze nas do nieba.

"Te zaś sq spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrys-
tusem, Synem Boga, i abyście roierzac mieli żywot
w imieniu jego" (jan 20:31).

Gdy przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, musimy
także odwrócić się od grzechu. Musimy pokutować i prosić
Boga, aby ze względu na Jezusa przebaczył nam i oczyścił
nas. Gdy prosimy, żeby to zrobił, musimy też wierzyć, że On
naprawdę to robi i oczyszcza nas.

Parnięta] słowa z 1 Jana 1:9 ''jeśli wyznajemy grzechy
SIWje, wiemy jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,
i oczyści nas od uszellsie] nieprawości".

Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela polega po prostu
na tym, że mówimy do Niego jak do przyjaciela. Jeśli nigdy
nie zrobiłeś tego kroku, powiedz Bogu, że chcesz przyjąć
przebaczenie, które oferuje. Możesz powiedzieć swoimi
słowami coś takiego:

"Drogi Ojcze,wiem, że jestem grzesznikiem. Przepraszam
Cię za moje grzechy i proszę, żebyś ml wybaczył. Oczyść
mnie, proszę i zachowaj od robienia czegokolwiek zlego.
Przyjmuję ofiarę Twojego Syna, Jezusa, który umarł za mnie.
Uznaję Ciebie za mojego Pana i Zbawiciela.
Dziękuję Ci. Amen."

Jeśli szczerze modliłeś się w ten sposób, możesz być
pewien, że twoje grzechy zostały przebaczone! Możesz
uwielbiać Boga i dziękować Mu za to, że należysz do Niego,
że jesteś Jego dzieckiem.
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t~---------ZADANIE DlA CIEBIE

'XI poniższvch ćwiczeniach wybierz odpowiedź, która
najlepiej kończy poszczególne zdania. Zakreśl literę przed
wybraną przez ciebie odpowiedzią.

4 Przeczytaj Rzymian 1:16.Jesl tam napisane, że zbawienie
jest dla każdego, który ...
a) żyje zgodnie z zasadami.
b) wierzy.
c) jest bogaty.

5 Zgodnie z Dziejami 16:31 i Jana 20:31, aby być zba-
wionym, musisz wierzyć w:

a) Pana Jezusa;
b) uczniów, którzy byli świętymi.
c) tradycję swojego kościoła.

SKutKI ZBAWIENIA

Cel 3. IVymierl pięć skutków zbawienia.

Co dzieje się, kiedy przyjmujesz zbawienie? Następuje
przeobrażenie, zasadnicza duchowa zmiana. Czasem jest to
nazywane zmianq serca. II Kocyntian 7:10 mówi: "Albowiem
smutek, który jest uedtug [Joga, sprawia upamiętanie Im
zbawieniu ... ". A II Korynttan 5;17: "Tak /lięe, jeśli ktoś jest
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w C/nys/lisie, 11010''''' jest stuorzeniem; stare przemineło, oto
uszystk» stało się 11011"'''. Możemy zauważyć tę zmianę
w różnych sferach. Na przykład zmienia się postawa człowieka
wobec życia ze smutnej na szczęśliwą, albo teraz jest
w stanie kochać kogoś, co bylo niemożliwe wcześniej.

Może także nastąpić fizyczne przeobrażenia. Ci, którzy
byli związani przez nałogi takie jak alkoholizm, mogą zostać
uwolnieni. Pan ma moc dokonać każdej zmiany, jaka jest
potrzebna komuś, kto wierzy w Niego.

Przyjęciejezusa Chrystusa jako Pana iZbawiciela oznacza
także narodzenie w Bożej rodzinie. jezus wspomina o tym
\V Jana 3:3, gdy mówi, że musimy "narodzić się na nowo".

Jana 1:12-13 mówi:
"Tym zas, lućrzy go przyjęli, dał pran-o stać się dziećmi

Bożymi, 1}711, którzy wierzą w imię jego, klórzy narodzili się
nie z lmri ani z cielesnej ttoli, ani z 1l'01i "'ężCZJ"ZT1}7U lecz
z Boga".

Biblia mówi także o adopcji, która tworzy takie same
więzi. Przez adopcję jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny. Bóg
czyni nas Swoimi dziećmi dając nam wszelkie prawa do
dziedziczenia tego, co należy do synów Boga.

"Tell lo Ducb świadczy wespół z duchem llaSZ)lII, że
dziećmi Bożymi jestesmy. ił je.\l/i dziećmi, to i dziedzicami,
dziedzicami BOŻ)?lIi,a współdziedzicami Cbr}"tllsa, }1'.<1i tylko
razem z nim cierpimy; abyśmy także razem z nim unnelbieni
11)1i" (Rzymian 8:16-17).

Należeć do Bożej rodziny to coś wyjątkowego. Dlatego
moze usłyszysz, że chrześcijanie zwracają się do siebie "bracie"
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czy "siostro". To jeden ze sposobów okazania, że "należymy
do jednej rodziny".

Czy możemy być pewni swojego zbawienia? Pewnego
dnia młoda kobieta prosiła o modlitwę. Powiedziała mi, że
gdy przyjęła Chrystusa jako swojego Zbawiciela czuła się tak
cudownie, była tak pełna radości. Teraz nie czuje się w ten
sposób i chciała dowiedzieć się czy "straciła zbawienie".
Jednak wiemy, że nie jesteśmy zbawieni przez odczucia, ale
przez to, że wierzymy obietnicy, Słowu, które dał nam Bóg.

[cśl: spełniliśmy warunki otrzymania zbawienia, które
podaje Biblia, musimy wierzyć, ze jesteśmy zbawieni bez
względu na to, co czujemy. Także Duch Święty potwierdza
to w naszych sercach. Możemy upewniać się przez rozmowę
z braćnu i siostrami \V Chrystusie, tak jak zroblła to kobieta,
która przyszła do mnie.

"A~yuiemy, że przeszlistny ze śmierci do żytoota, bo
mi/ujemy braci" (I jana 3:14)

Prawdopodobnie słyszałeś chrześcijan używających słów
usprau-iedliu-ienie i usu-iecenie. Co znaczą te słowa?

Usprawiedliwienie lo uwolnienie od grzechu, stanie się
sprawiedliwym. Jest to wynik zbawienia. Bóg przebaczył
nasze grzechy, usunął winę i powiedział, żc teraz jestcśmy
sprawiedliwi - tak pkbyśmy nigdy nie zrobiłi nic złego.
Rzymian 5: 1 mówi nam: "Usprausedliuieni tedy z wiary, pokój
mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa ... ".
Usprawiedliwienie zmczy, że jestem w porządku wabce Boga,
że nie zawiniłem wobec Niego.

Uświęcenie oznacza, że staliśmy się świętymi, to znaczy
czystymi od grzechu i poświęconymi, oddzielonymi dla Boga.
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"A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełnoset poświęci,
a cały ducb IIV/SZ i dusza, i ciało niecb bedq zacbotoane bez
lIagally IW przyjście Pana naszego, fezusa Chrystusa"
(I Tesaloniczan 5:23).

Bóg pragnie, aby wszyscy chrześcijanie byli uświęceni,
święci. "Takajest bowiem wola Boża; usunecenie wasze,
żebyście się powstrzymywali od tnsźeteczettsttoa"
CI Tesaloniczan 4:3). "Dqźcie do poleoju ze wszystkimi
i do u stuiecen ia, bez którego n ilet nie ujrzy Parw"
(Hebrajczyków 12:14).

Jest jeszcze jedno, co należy uwzględnić omawiając
następstwa śmierci Jezusa na krzyżu. Jest to uzdrowienie.
Wśród dobrodziejstw, które jezus nabyl dla nas na Golgocie,
znajduje się też Boże uzdrowienie. W Biblii czytamy:

"A gdy nastał wieczór, jJrzywiedli do niego uiielu
opetanycb, a 011 wypędzał duchy słotrem i uz drauiiał
tuszystkicb, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co
przepounedziano przez Izajasza proroka, mówiqcego; 011
niemoce nasze uiziq! lIa siebie i eboroby nasze ponićsł"
(Mateusz 8:16-17).
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"Ulearany zosia Idla naszego zbauienia, a jego ranami
jestesmy uleczeni" (Izajasz 53:5). Boże uzdrowienie to
nadnaturalna moc Boga, która daje zdrowie ciału człowieka.
Jakub 5:14-15 mówi nam jak możemy prosić o uzdrowienie:

"Cboruje lsto miedzy uami? Niech przyuoła starszych
zboru i niech sil' modlq nad nim, namaściwszy go oliuq
w imieniu Pansein), A modlitu-a plplqca z triary itzdroun
eborego i Pan go podźll'ignie;jeżeli zaś dopuscit sil'grzecbou;
brdq 11111 odpuszczone ".

ZADANIE DlA CIEBIE

6 Zakreśl litery przed prawidłowymi dokończeniami zdania:
Skutkiem zbawienia jest...
a) przeobrażenie
b) adopcja i "narodzenie na nowo"
c) usprawiedliwienie

d) uświęcenie
e) możliwość skorzystania z Bożego uzdrowienia

7 Przeczytaj słowa w lewej kolumnie. Przed każdym słowem
napisz numer definicji z prawej kolumny, która go określa .
.... a) przeobrażenie 1) uczynienie świętym
.... b) uświęcenie 2) zdrowie osiągnięte w nadna-

turalny sposób
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.... c) usprawiedliwienie 3) zupełna zmiana

.... d) Boże uzdrowienie 4) stanie się częścią Bożej rodziny

.... e) adopcja 5) uczynienie prawym

~j~ ----- SPRAwoi SWOJE ODPOWIEDZI

1. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ każde
miejsce mówi o tym, że zbawienie otrzymujemy przez
Jezusa.

5. a) Pana Jezusa

2. b) uwolnienie od grzechu przez Jezusa Chrystusa.

6. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ
wszystkie podane przykłady to skutki zbawienia.

3. Nie powinieneś zakreślić ani jednego przykładu. ŻADEN
nie jest prawdziwy.

7. a)

b)
c)

d)
e)

4. b)

3) zupełna zmiana
I) uczynienie świętym
5) uczynienie prawym
2) zdrowie osiągnięte w nadnaturalny sposób
4) stanie się częścią Bożej rodziny

wierzy.
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NOTATKI
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Duch Święty

Uczniowie wiedzieli wcześniej, ze Jezus zamierza odejść.
Powiedział im o tym. Z początku nie brzmiało to jak dobra
wiadomość i uczniowie zmartwili się. Kochali Jezusa; chodzili
z Nim trzy lata. Jak będą mogli zyć bez Niego?

Jezus wiedział, co jest w ich sercach. Zapewni! ich, ze
lepiej dla nich, żeby wróci! do Swojego Ojca w niebie. Jego
Ojciec wyśle Ducha Świętego (Osoba Trójcy - uczyliśmy się
o niej w lekcji 2) i nigdy nie będą pozostawieni sarni sobie.

Duch Boga nie będzie działał tylko w jednym kraju czy
służył tylko jednej grupie ludzi - będzie działał na całej ziemi.
W dzień Pięćrl'iesiątnicy Piotr przemawiał do tłumu, w którym
ludzie mówili przynajmniej 15 róźnynu językami. Dzieje 2:16-
17 mówią nam, ze powiedział tak: "Ale lulaj jestto, co !JV/o
zapowiedziane przez proroka Joe/a: I stanie się w ostateczne
dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wsze/kip cia/o".

W lekcji 6 uczyliśmy się o zbawieniu. Czy wiesz, ze
jesteśmy doprowadzani do zbawienia przez działanie Ducha
Świętego? Teraz będziemy się uczyć o Duchu Świętym i jego
działaniu w nas.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Osoba Ducha Świętego.
Działanie Ducha Świętego.

Ta lekcja pomoże d..

• Opisać osobę Ducha Świętego .
• Wyjaśnić działanie Ducha Świętego w zbawieniu .
.. Zrozumieć działanie Ducha Świętego w twoim życiu.

OSOBA DUCHA SWIĘTEGO

Cel 1. Opisz kim jest Duch Święty i trymiet) przynajmniej
pięć jego cech,

Duch Święty jest Bogiem Jest trzecią Osobą Boga czyli
Świętej Trójcy. Tak jak Ojciec i Syn ma także inne imiona.
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Duch Boży, Dl/ch Prawdy, Pocieszyciel - to niektóre z nich.
Mateusz 28: 19 wymienia wszystkie trzy Osoby. "Idźcie tedy i
czyńcie uczniami uszystkie narody, chrzczqc je UJ imię Ojca
i Syna, i Ducba Świętego ".

Duch Święty jest taki jak Bóg Ojciec. Jest wieczny, wszech-
mogący, wszystkowiedzący, jest wszędzie. Razem z Ojcem
i Synem stwarzał świat. Przyjrzyjmy się kilku wersetom, które
mówią o Duchu Świętym.

"...kreu: Oirysiusa, który przez Ducba uiecznego ofiarouał
samego siebie bez skazy Bogu ... " (Hebrajczyków 9:14).

"...gdyż Ducb bada llSZJ5tko, nawet głębokości Boże"
(I Koryntian 2:10).

"Ducb Boży stworzył mnie, a tebnienie Wszecbmocnego
ożywiło mnie" (Job 33:4).

Duch Święty działał w prorokach i kapłanach w czasach
Starego Testamentu. Pomagał ludziom służyć Bogu. O Józefie,
który został sprzedany jako niewolnik do Egiptu powiedziano:
"Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha
Bożego tak jak ten?" (I Mojżeszowa 41:38).

t:- ZADANIE DLA OEBffi

1Duch Święty jest Osobą
.................... Dziala razem z i .
i był na ziemi od .
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2 Przeczytaj poniższe miejsca Pisma Świętego. Przy każdym
z nich napisz cechę czy działanie określające Ducha
Świętego, które wymienia ten werset.
a) Rzymian 15:13 .
b) Hebrajczyków 10:15 ..
c) I Piotra 4:14 .
d) lJana 5:6 .
e)Jan 14:16-17 .

DZIAłANIE DUCHA SW!llTEGO

Cel 2. Ustal sześć zadań Ducha ŚtVl'ętego wymienionycb
w Biblii.

Duch Święty odgrywa zasadniczą rolę w naszym zba-
wieniu. Pokazuje nam jak złe są nasze grzechy i pomaga
przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. Zmienia nasze życie .

.~ On [Ducb Święty}, gdy przyjdzie, przekona świat
o grzechu i o sprawiedliwości, i o sqdzie" (lan 16:8).

"Odpounedział jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejŚć do
Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co
się narodziło z Ducba, ducbem jest" (łan 3:5-6).

Duch Święty przebywa w każdym wierzącym człowieku.
Wchodzi do serca, gdy się nawracamy: "Aponieważ jesteście
synami, przeto Bóg zesłał Ducba Syna swego do serc uaszycb,
wołającego: Abba, Ojcze!" (Galacjan 4:6). Rzymian 8:9 mówi:
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"jeśli zaś kto nie ma Ducha Cbrystusowego, ten nie jest jego".
Jeśli należymy do rodziny Boga, Jego Duch rnieszka w nas.

"Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać
bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy:
Abba, Ojcze! Ten to Ducb świadczy wespół z duchem naszym,
że dziećmi Bożymi jesteśmy " (Rzymian 8:15-16).

Mówiliśmy o zamieszkaniu Ducha Świętego, a możemy
też mówić o napełnieniu Duchem Świętym, które dokonuje
się po nawróceniu. Czasem nazywamy to chrztem w Ducbu
Świętym. Nie każdy wierzący jest ochrzczony w Duchu
Świętym, ale Bóg chce, aby każde Jego dziecko doświadczyło
tego.

"WYZ0-Ższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca
obietnicę Ducba Świętego, sprawił to, co 1Ić}' teraz widzicie
i słyszycie" (Dz. Ap. 2:33),

Piotr powiedział do nich: "Upamiętajcie się i niecbuj się
każdy z was da ochrzcić w imię [ezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechoto lIXISZyCiJ,a otrzymacie dar Ducha
Świętego" (Dz. Ap. 2:38).
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Duch Święty jest naszym Pocieszycielem i Pomocnikiem.
On naucza, daje odczuć miłość i bliskość, wprowadza nas
w prawdę. Rodzi w nas owoce takie jak radość, pokój,
cierpliwość, pokora i opanowanie (Gal. 5:22) i daje dary
duchowe, którymi możemy uslugiwać Panu i bliźnim
(1 Kor. 12:4-7).

~--------- ZADANIE DlA CIEBffi

3 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM zdaniem:
a) Duch Święty jest obecny w każdym wierzącym.
b) Duch Święty prowadzi nas do zbawienia.
c) nawrócenie i chrzest w Duchu Świętym to to samo.
d) Duch Święty objawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

4 Przeczytaj podany po lewej stronie fragment Biblii. Przed
każdym z miejsc wpisz numer dzialania Ducha Świętego
z prawej kolumny, który jest wspomniany w tym frag-
mencie .

.... a) Izajasza 11:2

.... b) Ezechiela 36:27

.... c) joel 3:1

.... d) Łukasz 12:12

.... e) Micheasz 3:8

.... f) Jan 16:13

l) Daje moc
2) Poucza
3) Objawia prawdę
4) Daje mądrość, poznanie, radę

i rnoc.
5) Daje proroctwa, sny i wizje
6) Powoduje, że postępujesz według

Bożych przykazań.
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ti----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

1. trzecią
Trójcy
Ojcem
Synem
stworzenia

3. a) prawda
b) prawda
c) falsz
d) prawda

2. a) moc
b) świadectwo
c) chwala
d) prawda
e) pocieszyciel

4. a) 4) Daje mądrość, poznanie, radę i moc.
b) 6) Powoduje, re postępujesz według Bożych przykazań
c) 5) Daje proroctwa, sny i wizje.
d) 2) Poucza.
e) 1) Daje moc.

O 3) Objawia prawdę.
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NOTATKI



Kościół

Zarówno wspaniałe katedry, jak i skromne budynki misji,
chaty z niewypalanej cegly mają napisy "Kościół". Obiekty te
miewają wieże i krzyże, dzwony i dzwonnice, które na swój
sposób informują przechodnia: "To jest kościół". Te stworzone
przez człowieka budowle są kościołami w pewnym sensie
tego słowa, bo kościół opisany \V Nowym Testamencie jest
czynili o wiele więcej.

Kościół w szerszym znaczeniu tworzą wszyscy wierzący.
Jest on nazwany ciałem Chrystusa. Bóg mieszka wśród wie-
rzących tworzących kościół dzięki Swojemu Duchowi.
W lekcji 7 uczyliśmy się o Duchu Świętym i niektórych
zadaniach, które On spełnia. Nie wspomnieliśmy Jed-
nak o jednym z nich: Duch Święty spaja kościół w jedno.
Efezjan 4:3 mówi: "starajqc się zacbou.ać jrdllo'<ć Ducha
w spojni IJOkoju ... ".

W tej lekcji będziemy się uczyć o tym, co to jest kościół,
jakie są jego zadania i co się z nim stanie w przyszłości.
Jeszcze raz Biblia da nam prawidłowe odpowiedzi.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Określenia kościoła.
Ustanowienia dla kościoła.
Misja kościoła.
Przyszłość kościoła.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać kościół Chrystusa.

• Poświęcić się misji przekazanej kościołowi.

• Wyjaśnić zadania kościoła w przyszłości.

OKRESLENIA KOSelOU

Cel 1. \\7ymiell kilka nazw kościola

Czy słowa ciało, budoula. panna młoda, rodzina kojarzą
ci się z czymś znanym? Wszystkie mają związek z ludźmi,
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a w języku biblijnym odnoszą się do szczególnej grllpy ludzi
- do tych, którzy tworzą Bożą rodzinę,

Kościól jest porównany do cia/a, którego glowq jest
Chrystus. Kolosan 1:18 mówi: "011 takż» jest G/OlJ't} Cia/a,

Kosciota. On jes! j)()Czqlkiem ..

"l 1l'szySIMOpoddat /Jod nogi jf:'!!,o, a jego samego
nstnnouiil !)olltld wszystkim Gl01J'(! Kosciota. kl6ryjes!
ciałem rs« pe/llią lego, kllil)' sam lJ'szJ'sllw uv ll'SZ.l'slkim
u,v/w/llia" (Efczjan 1,22-2\),

"\f~V z(/.'{ jestesc!« ciałem C!Jryst1iS()ll,~PIJ, a z osobna
czionlsami'' (I Korynttan 12:27), Biblia porównuje także
kościól do lnuknrli, świątvni poświęconej Panu.

"Zbu dcnrani na fnndmnencie ojJos/o/óu' j proroków,
którego Mamieniem lJ'f;'gielnym jest sam C/nysIIJ.\'.1(JZllS, IW

luorvn: cala Imdon 'fi m()C1J() spojon« rosn ie lJ)jJrzy/~v/(!k ,':ll'ir~v
n' Panu, na k/Ół)111 i u:r sie UYh1Jół bndujecie 'Ul mieszkanie
Boże II' Duclnt " (Efezjan 2:20-22),

Inna nazwa kościoła to: oblubienica Chrystusa. Biblia
nazywa jeżusa Barankiem i stwierdza, że kośriól jest
obluhu-ntcą, którą On poślubia. Objawienie 21:9 mówi:
"C!Jodź /HJkażV ci oblnbienice, t/w/żollkV Bart/lika ".
\X' Objawieniu 19:7 czytamy: ..... nastoto uvsele Baraulia,
i ohhihienfcajl![!,o jnzyp,%U'll!{/ się", \\1 Efezjan 5:25 C11r:.'S11IS

jest porównany do męża a kościół do żony: "Jlf'ż(){JJi(~miłujcie
Ż01l)! suoje, jal: i C/nys/u s n mtlousa! Koscić! i nvda! ZIU]

samep,o siebie ",

CZ)1aj:}C Biblię znajdzk"sz inne porównania odnoszące
sic do kościola. \X!:tżnc jest, :Iby Ixuni\,la(, że kościół tworzą
wszyscy ci, którzy S;'I prawdziwymi, nowo narodzonymi
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naśladowranu Chrystusa, o którvch cz)1alll~',że żyj:l "cbtralqc
noga i cieszqc si{~/Jrzychy"/(),\~ciq C(/!f~goludu. Pan zfl:i
codziennie /J01fln(/Ź(I! liczbe tvcb, lstorz» mieli I~r{ zbau-ien!"
(Dzieje 2:17).

~~

~----- ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj fragmenty podane poniżej i napisz obok
każdego wersetu, jak określa on kościół.

a) Psalm l 'i9: l .

b) l Piotra 5:2 .

c) Psalm 89:8
d) Efezjan 2:19 .

USTANOWIENIA DLA KOSCIOłA

Cel 2. Nazu-i] dtra nstanotrienia d/n kościoła

Teraz, gdy wiemy, kto tworzy kościół, ważne jest, abyśmy
zrozumieli jego ustanowienia. Ustanowienia to prawa
siworzone przez wyższy .unorvnr. Ustanowienia kościola to
chrzest wodny i komunia, którą nazywamy także \X/ieczerz;ł
Pariską.

Te dwa ustanowienia nadał sam Jezus. Jego ostatnie
polecenie skierowane do uczniów brzmiało. "ldźcie tedv
i czvnci« uczniami 1I1szy\lkif' narody; cbrzczqc]e uimie Ojca
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iSyna, iDucha Święlego" (Mateusz 28: 19). Chrzest w wodzie
ma szczególne znaczenie:

"Wraz z nim zosIaliście pogrzebani w chrzcie, w klórym
też zostaliscie uespoł wzbudzeni przez wiarę w moc Boga,
tuory go wzbudził z tnarturycb" (Kołosan 2:12).

Jako człowiek wierzący będziesz chciał być ochrzczony
w wodzie, aby złożyć świadectwo o twoim nowym życiu
w Chrystusie. Będziesz także chciał brać udział w komunii.

Komunia, \x;'ieczerza Pańska czy Ostatnia Wieczerla była
ostatnim spotkaniem Jezusa z 12 uczniami, zanim został
pojmany przez żołnierzy rzymskich. Bierzemy udział
w Wieczerzy, aby wspominać śmierć Jezusa.

"Ilekroć ten cbleb jecie, a z kielicba lego pijecie, śmierć
Pańską zunastujecie, aż przyjdzie" CI Koryntian 11:26).

"Albounem ja przejqłem od Parw lo, co uum przekazałem,
że Pan jezus lej nocy, klórej był wydany, wziął cbleb,
a poaziekouanszy, złamai i rzekł: Bierzcie jedzcie, lojesl ciało
moje za was wydane; lo czyńcie na pamiqtee mojq. Podobnie
ikielicb po wieczerzy; mówiąc: Ten leielicb lo nowe przymierze
we krwi mojej; lo czyncie, ilekroć pić będziecie, na pamiqlkę
moją" CI Koryntian 11: 23-25).

~---------ZADANIE DlA CIEBIE

2 Jakie dwa ustanowienia dał jezus kościołowi'
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3 Wybierl. odpowiedź, która najlepiej uzupełnia zdanie.
Zgodnie z Mateuszem 28:19 ustanowienie chrztu wodnego
dotyczy:
a) każdego, kto urodził się w rodzinie chrześcijańskiej.
b) tych, którzy uwierzyli i s'l uczniami Chrystusa.
c) przvlączających się do kościola.

4 Zakreśl literę przed każdym zdaniem, które prawidłowo
uzupełnia zdanie. Komunia Święta jest:

a) ustanowieniem dla kościoła.
b) spożywaniem ciala i krwi Chrystusa.
c) wspominaniem ofiary Jezusa.

d) dla każdego wierzącego.

MI~JA KOSeIOLA

Ce13. Ustal, co jest misją kościoła.

Misja kościoła tu głoszenie ewangelii wszystkim łudziom.
Sam Jezus dał to polecenie, zanim wrócił do Swojego Ojca.

"Wtedy otuorzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.
I rzeki im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego
dnia zmarturvcbustac i że, poczqWSZ)' od jerozolimy W imię
jego 1//(/ być głoszone IIszJ~tkim narodom upatnieumie dla
odpuszczenia grzecbou." (Łukasz 24:45-47).
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ZADANIE DlA CIEBIE

5 Zakreśl liter, przed stwierdzeniem, które prawidłowo
uzupełnia zdanie. Misja kościoła lo,

a) mówienie o cierpieniu i śmierci JezlIsa.

hl głoszenie pokuty i pru-baczenia grzechów.
c) mówienie o Jl'ZIISie wszystkim narodom.

PRZYSZLOSC KOSCIOIA

Chrystus kochał kościół i oddal za niego swoje życie.
Z jakiej przyczyny?

"A/~l' RO nstrieci,', oczy.';cilJ'szy go kqjJielą Ul()dl1q przez

SłolJ'o, abv sam sobie jJ17..l'Vmso!Jk Ko.{ciół IJe/en cbu ałv, bez
zmazy III b skazy lub czPgo:-,! li' tvm rodzajn, ale żp/~)' I~l'{,{wir'Y
i I/ippokaitmy" (Efezjm 5:"6-"7).

Kościół będzie chwalił Boga w niebie i na ziemi, gdy
będzie rządzi] z Chrvstusem.

"I uczvuiles z nicb d/a noga 1/asze/!,o ród kr6h!IOski

i tsapłanon; i IJfdq kni/OImć I/a ziPIIIi 1...1 i IIs/vsza/PIII, jak
wszelkie stuorzenie. lnowjest tnniebie i IUI ziemi, i /XJt/ zietniq,
i UJ 11I0rZ1I, i ll'SZ.l'Slko, co 11'nich jest, mou-ilo: Tentu, kleJ'-y
siedzi na tronie, i Haranlstnri, hlol{oshllJlielJslll'o i czesc,
i cbtrala, i moc na trielsi Il'iek6w"(Objawicnie 5,10,15).
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t->----- ZADANIE DL\ CIEBIE

6 Zakreśl Iiier, przed k.izdvm PIU \\ DZI\\,'\! zd.uneru:

:l) \X' wieczności nic bl.;dzk nic do roboty.

h) Kościół będzie na zaws:«. z Cl rrvstuscru.

c) l.udz«. tworzący kośclól h~'d;! shlżyli BoglI jako przy-
wódcy i ka ph ni .

.A.,.:..'"..T/a'..l . ,,~I
~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODI'O\\1EDZI

l. a) zgromadzenie wiernych

b) trzoda Boża

c) święci

dl współobywatele świętvch, domownicy Boga

-i. Powinieneś zakreślil< a), c) i d). Odpowiedź b) nic jest
popr:ł\vna, ponieważ napra wdc nic jemy cia la i nie
pijemy krwi jczusa. Chleb i wino są symbolami Jego
chla i krwi.

) Chrzest wodnv i komunu t \X'ieczerza l'ariskn).

5. Powinic ncś zakreślić wszvst ki« litery, ponieważ
wszystkie uzupelnicnia ~ql)opr:l\\'ne.
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3. b) tych, którzy uwierzyli i są uczniami Chrystusa.

6. b) prawda

c) prawda

Przerobiłeś pierwsze osiem lekcji i jesteś gotowy wykonać
ćwiczenia w pierwszej części "Sprawozdania studenta".
Przeglądnij jeszcze raz lekcje 1-8 i zgodnie z instrukcją
w "Sprawozdaniu ..." wypelnij kartę odpowiedzi. Wyślij kartę
odpowiedzi na adres podany na okładce "Sprawozdania
studenta".



SI

NOTATKI



Świat duchowy

"Tell, klólyjes/tIJ tras, u'żrkszyjes/, aniżeli fen, kIÓ1J'jPSI
110 sunecie" (I Jana 1:'1).

Marianna była nastolatką, kiedy została medium spi-
rytvstycznvm. Gdy j'! spotkałe-m, miała 25 lat i była zniewolona
przez szatana i zlc duchy. Mieszkaliśmy razem z Marianną
i jej mężem dlllższy czas. Pierwsze Irzy tygodnic były dla nas
okresem olbrzymiej duchowej walki.

Co wieczór kładliśmy ręce na Mariannę modląc się o jej
uwolmcnic. Złe duchv próbowały zabić [ą i zranić nas.
Odpieraliśmy moce szatana i prosiliśmy o ochronę- świętej
krwi jezusa. Powoli zle duchy odchodziły. Moc Boga okazała
się wieksza i wkrótce Marianna była zupełnie wolna: Mogla
powiedzieć każdemu. "Większy [est Bóg, który jest we mnie,
niż szatan czy jakikolwiek zly duch na świecie!"

Marianna stała się członkiem Bożej rodziny, cześclą
kościoła, lak jak właśnie liczyliśmy się o Iym. Teraz Bóg
kieruje jej życiem i Duch Święry mieszka \V jej sercu.. .

Ryć może ty także widziałeś moc szatana w działaniu.
Ale nie musisz się obawiać. Moc Boga jest wlększa: W tej
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lekcji będziemy się uczyć o silach w duchowym świecie
i ochronie, jaką my, wierzący mamy w Chrystusie.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Szatan i złe ciuchy.
Aniołowie.

Ta lekcja pomoże ci...

.. \Vyjaśnić kim jest szatan i jakie [cst jego przeznaczenie .

.. Rozpoznawać różnice między dobrymi i złymi aniołami.
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• Być świadomym dobrodziejstwa jakim "I aniolowie dla
wierzącvch.

SZATAN I ZŁE DUCHY

Cel I. Ustal wilii jesl sza/m/ ijaleie sq zamiarv -jl'~() i zlvcb
ducbon:

Szatan j('st upadlvn: aniok-m, który zastal zrzucony z nieba,
ponu-waz elldal się wynieść nad Boga. izaj:lsz i1: H-15 mówi:

"!iHdllJi/e.;,? \Fo;/qjJ;f I/(/ SZCZ)'/y ob/ohlll', zrou-nam sif
z Najuviszvm. A % st rqcol1Y jesle.{ do kra; "J' 11"Ul rłvcb, na
samo dno J1'7f'j){I ...ici ",

Zlycb aniołów, którzv byli z nim, spotka] taki s.uu los:
"Bó~ lxnrieni nie OSZCZłJdzil aniolott; klórzy zp,r'Z'IJs:yli, lecz
strqciusrv do otcbłuni, umiesci! ich ll' mrocznych tocbacb ..
(2 Piot ra 2:,,). Jezlls I>o\\"icdzia I: ..Widziałem jak SUI/01/, lli/~l'

/J!;~w(//l'iCfl. spad! z nieba" (Luknsz 10: 18).

11.-1 gdy nastał uiecror, przvu-ie dl i do nieg« u'ielu
o/W'allych, fi 011 li~l1JfJd:a/ duch)' slotrem i n z drmriał
wszysIkich, letorrv sił' i/e mieli, a!J)' sit) SjW/Ili/o, co
przepotriedziano jJrzez tznjasza prorolu«. mówiqcep,o: On
niemoce nasre uriql 1I{1siebie i cbnro!~l' uasz« ponios!"
(MatCliSZ 8: l G-171.

Gdy Chrystus powróci, aby uiworzvć Swoje królestwo
na ziemi, szatan bydzic wyrzlKony do piekła,

"A dirilJe/, kleJ/)' ich zu-odzi], zostat lJ'17lJcony do je::iora
Z ognia i siarki, gdzie zuajdu]« się tei ZIJ'i('1"Zf i ja/sz)'lJ;}'
/Irorok, i h~Jdq dreczeni dniem i nocą na lrieki trieluut'
(Objawienie 20,10).
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Cdy' jesteś kuszony przez sz~l1ana lub zagrazajq ci złe
durhv, mo żcsz sic im sprzl"ciwk, Jakub tl:7 mówi:
""0 przeciu-staucte sir diabłu, (J ucieknie od /lV1S", Jeden ze
sposobów odparcia diabla lo wypowiedzenie na glos, np.:
"Sprzeciwiam się diabłu. On nic' ma mocy nade mną, po-
nieważ jestem dzieckiem Boga. JestellI okrvtv i chroniony
przez krew Jezllsa, który Z\V)Tit.,.'Ży! szalan:l i wszystkie zk-
durhv".

":1 oni zlIJcięiyli RO prrez lereu. Bnranlsa i przez slou«.
striailect trn Sll'(~ipp,() .... (UiJj;\\vicnie 12:1n,

\\r następnej części b(.,'cizicllly liczyć się O tym, ze Bóg
posiał swoich aniołów, :ł1>y służyli robie. !'\ie musisz si~'
niczego bać. jt>.~li jesteś Boż'YITI dzil~ckit'lJI!

ł~-;.-----ZADANIE DlA CIEBIE

1Albowiem nie dał nam Bóg , lecz .
i "', i '2 'I'ymotcusz 1:7.

2 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM zdaniem
o szatanie i złych duchach:

a) Szatan jest jak ryczCłC)' lew, chce zranić chrześcijan.

h) Złe duchy istnieją tylko w wyobraźni nieuświadomio-
nych !I](lz;.

c) Szatan i złc duchy zostaly zwyciężone przez krew,
którą jezus przełai na krzyźu.
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d) Jeśli wlerzący sprzeciwi się diabłu, diabeł nie może
go zranić.

3 PrZeCZ)1aj Mateusza ~;:11.Co zostało przygotowane dla
diabła i jego aniołów?

ANIOLO'WIE

cd 2. Ustal trzy zadania auiolon:

"Czy nie sq oni !ollio/mJ'ie-j)(l1rz kon/(J/Jsl 1J:vżl~il1J~)zy~cy
sluźrbnvrni du cba III i, pos)yall)7/1i do pełnienia słuźb» gtrot!
tych, klórzy maja d<>slqpićzbatrienia?' (Hebra [czyków l:]>l).

Czy słyszałeś o aniołach stróżach? Istnieją naprawdę.
\'\' Slowie Bożym cz)1amy: "Anioł Pfu/ski zakłada oboz; U'okół
/1<"), tnorz» się gu bojq, i ratuje ich" (Psalm 34:8).

Aniołowie mają wiele zadań, Po pierwsze - .sluż;} Rogu,
ich Stworzvcielowi. Aniołowie nieustannie oddają cze.c;ćBogu.
W Nehcmiasza 9:6 jest napisane: "A zasie], lIil'bil'ski odda]e
ci poełon ". Nie działaj" oni z własne] inicjatywy, ale S1 podclani
autorytetowi Chrystusa. Pierwszy Piotra 5:22 mówi nam, że
Jezus "lIslqpill1a niebiosa, siedzi lin prauicy Bożej, a poddani
11m są aniołowie i zttierzclnrosci, i moce ".

Aniołowie brali udział \V przekazaniu starego prawa
(Galacjan 5:19), a także śpiewali nad wzgórzami jude i
zwiastując narodzenie jczusa (Łukasz 2:1:1-1"). Wszyscy
znamy tę pieśń, której słowa śpiewane s:t w czasie świąt
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Bożego Narodzenia. Aniołowic lIs!llgiwali Jezusowi, gdy był
na ziemi. Lukasz 4: 11 mówi, że po kuszeniu na pustyni
aniołowie pomagali lIlII. Gdy .fezlIs modlił si\ \V agonii
w Ogrodzie Getsem.mc. przvszr-d! anioł i dodawal Mil sil.

Biblia mówi, że aniołowie usłllguj:! także nam. Chociaż
rzadko można ich zobaczyć, opiekują się nami, chronią nas
przed nieiJezpieczcńslwem. Nie wieruy nawet od ilu niesz-
częśliwych wypadków i innvch problemów zostaliśmy ochro-
nieni dzit;ki ich służbie.

Mamy pewność, że zostali nam posiani do pomocy, po-
nieważ Biblia tak mówi. Pocla]c także przykłady, które
upewniają nas wlej wierze. Cdy Daniel by! trzvmany w lwiej
jamie, powiedzial królowi: "Mój Bóg posłał siecjego anioła,
hy zamknął paszcze lu-ou. lak, że mi nie zaszkodzi/y"
(Daniel 6:23).

Pierwsza Królewska 19:5 mówi, że a niol przyniósl jedzenie
prorokowi Eliaszowi, gdy był tak zmęczony, iż myślał, że
umrze. Anio! uwolnił apostoła Piotra z więzienia, gdy był
prześladowany z powodu ewangelii (Dzieje Apostolskie 12:7).

Bez względu na to, czy widzimy aniołów, czy nie, wiemy,
Że zostali wysłani, aby nam służyć. Jakie to pokrzepiające,
gdy wiemy, że są gotowi zrobić, cokolwiek Bóg im karze.

Anialowie zawsze dzialają w autorytecie Boga. Nigdy nie
przvjmują chwały. Jan był tak przejęty wiadomością, którą
przckazal mu anioł, ze upadł i zacząl oddawać mu cześć. Ale
anioł powstrzymał go mówiąc: "Nie C2J'11Iego! lam w.\półslu.-
go /11'1(1" i bn/ci tuoicb, klórz:.Y'mają suiatlectuo Jezusa, Bogu
oddaj pak/on!" (Objawienie 19: lO).
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Nie możesz oddawać czci aruolom, ale możesz SpCHVO-

dawać, że b,ci;j się cieszyć. Cdy oddałeś życie Chrvsrusowi,
to już był dla nich powód do radości. jezus powiedział: "hi/w
( . .) jest radosc wśród a nioltur Bożych n a d jednym
grzesznikiellI, ktory sir upamieta" (Lu kasz 15: 10). Jako dziecko
Boga możesz liczyć na ich ci~!glą pomoc, "Albotrietn aniołom
sttoitnpolecil; ab» cir slrzegli 110nszvstlsich drogach tuoicb "
(Psalm 91:11).

ZADANIE DLA OEBIE

4 Przeczytaj poniższe fragmenty i przed każdym Z nich
napisz zadanie aniołów, które jest tam wspomniane.

a) Hebrajczyków 1:6 .

b) I Mojżeszowa 24:10 ..

c)Psalm91:11 ...

5 Zakreśl właściwe uzupełnienie. Aniołowie ..

a) to istoty, którym trzeba oddawać cześć.

b) mogą działać czy mówić z własnej inicjatywy, bez
Bożego polecenia, autorytetu.

c) s:ł sługami Boga i pomagają Jego dzieciom.
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;,.. ,:...~ ------ SPRAWDZ SWOJE ODPO~1EDZI

l. dudla hoj:\źni
11KKy

nułośri
powściągliwości

,ł. a) oddawanie czci jezusowi

b) przynosi szcz,ście (pomyślność)
c) ochrona

') a) Szatan jesl jak rycz~cy lew, chce zranić chrześcijan.

c) Szatan i złe duchy zostalv zwycięźone przez krew,
którą Jezus przelal na krzyżu.

d) Je.'li wierzący sprzeciwi się diabłu, diabeł nie może
go zranić.

5. c) są sługami Boga i pomagają Jego dzieciom.

3. Wieczny ogień.



Przyszłość

Każdy człowiek zainteresowany jest przyszłością. Ludzie
napisali wiele książek, dobrych i złych, o tym, co wydarzy
się w przyszłości. Naukowcy i przywódcy państwowi są pytani
o to, co według nich czeka ich naród.

Ludzie zawsze obawiali się przyszłości i chcieli poznać
przyszłość przez horoskopy, wróżyli, pytali o to różnych
"przepowiadaczy przyszłości". Pewnego dnia podbiegła do
mnie kobieta. Chciała wróżyć mi z dłoni. Była całkiem
zaskoczona, kiedy powiedziałem, że mam taką małą książkę,
w której jest zapisana moja przyszłość oraz jej przyszłość' I
dałem jej Nowy Testament.

Biblia jest źródłem prawdziwych przepowiedni. W Swoim
Słowie Bóg przekazał nam wszystko, co należy wiedzieć.
Nie ma potrzeby odwoływania się do wróżb, horoskopów,
stawianych kart. Te i inne formy "magii" są zabronione przez
Boga.

Jeśli ciekawi cię przyszłość i to, co wydarzy się, gdy Jezus
znów przyjdzie, ta łekcja będzie dla ciebie interesująca.
Będziemy uczyć się o przyjściu Pana i przyszłym sądzie. Nawet



aniołowie, o których liczyliśmy si, w poprzedniej lekcji, są
zainteresowani, kiedy Pan powróci na ziemię. Zajrzyjmy do
Biblii i przeczytajmy, co Bóg mówi o naszej przyszłości'

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Pochwycenie wierzących.
Panowanie Jezusa na ziemi.
Sąd nad niewierzącymi.

Ta lekcja pomoże ci...

• Wyjaśnić, kiedy nastąpi pochwycenie i kogo dotyczy.
• Wyjaśnić co to jest tysiącletnie królestwo i sąd przed wielkim

białym tronem.
• Oczekiwać z nadzieją na wieczność z Chrystusem.
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POCHWYCENIE WIERZĄCYCH

Cel I. Ustal i opi«: utvdarzenia tcnrnrzvsrqc» !Joc!J",'VCP1Jiu.

\Y./ lekcji 5 dowiedzieliśmy się, co oznacza słowo !}()-
cbtovcenie. Odnosi się ono do dll1giego przyjścia Pana, kiedy
to spotka się On ze swoim kościołem na powietrzu. Nikt nie
może powiedzieć, kiedy nastąpi pochwyccmc, ponieważ wit.'
to tylko Bóg Ojciec.

Potwierdzają to 510\\':1: "A o Iym dniu i godzinie /litu nie
wie; ani anioknrie U' nie/lip, ani .\:~'1l, tylko sam Cijci.« OJ

(Mateusz 2'1:36).

Ale możemy [uź lt.TI? z;łllważy(~ znaki wskazlIj;łct'. że
czas pochwycenia zbliża si~·. .JezlIs zapowiccłzial, Że tuz przed
Jego przvjścicm wzrośnie bezbożność, niegodziwość i prz"-
IIlOC. Pojawia si~' hlszywi llK'sjasze i fal.sz)'wi prorocy.'; ł)(t'<L!
rni;.tly miejsce trzcsienia ziemi, glód i epidemie. 13\,(1;1 toczyły
się wojny i będzie slyclia( wie,~ci wojenne. \\?sz)'stkie re znaki,
o których cz)-1alll)' w ewangelii i\1:ltellsza 2" i LIlkasza 21
wydarzaj'l si, dzisiaj.

Nie wszystkie jednak zj.iwisk« 0":1ncg:ltywnc. \V tych
bardzo trudnych czasach wielu ludzi h\,c1zil' szukalo Pana
i znajdzie Go. Mówi o tym jocl 5: 1-2!

"11po/pm ll:V[(~ir mąifJp,o Ducha na lI'szplJ ..de ciało, i uasi
synouie i IIY/SZf' córki jJro}"o!m/l'{/( berk], /I nsi starcv hf'dq suili,
a wasi mlodziencv lJ(.Jdq mieli niidrenia, Talsż» na slup]
i sluźebnice 1I:)'Ip,ir 11' otoycb dniach l1u!ipgo l tucln:'

Chrześcijanie oczekują pochwyceni» z radością. Ci, klórzy
umarli, będą wzbudzeni z martwych, a ci, którzy b\'d'I zyli
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ZOSt:II1:' przemienieni. \VSZYsc\, razem zostaną pochwyceni
m SpOI k.mu- Pana na powk-i rZII.

"O/o tajemnic« U'(I111 objau-unn. Xie u:"zy'()·' zasntemv.
ale lI'.".~y\()' bedziemy przemienien! II' j(JdJN~jclnrili, 11' oka
mgnieniu, na odg{os Irql~1'ostateczne]; bo trqb« zabrrmi
i umarli uztnul ze ni z ostn ru] jaleo nie skażeni, n my
ZOS!fllIit'IIIY jJr::f'mie1JiI'ui .Ż, t/boll'jem lo, co skażone musi
/)rz)'ol)/ec sj~J li' lo, co ,deS~~flf()l1e,a /0, co sntiertelne, musi
przyohlee sil' lJ' llifJ.~mi('r,dllu..,!{'1 (1 Korvniian 15:51-55),

I'o pochwvce niu cl1rzl'ścij:lnic b(;?c\'łs;,dzeni i wy-
nagrodzeni odpowiednio do ich wierności Chrystusowi.
Potcrn h,:d;j brali lldzial \\' IICzcil.' weselnej Baranka, \V po-
witani» .kgo ohlubk-nicv - kośetola.

",,'IIl)(JIJ'iemmy U'S2)'SCY musimy stanqć /Jrzer/ sq dem
Cbrvstnsotrvtu, abv liaźdv ode/m" zap!a/ę za uczvnlsi stroje,
dol.eonane 11' ciele, dobre czy z/p" (2 Koryruian 5: 10).

i'\a.szl'.grzechy zostalv przvkryte krwiąłezusa i nie musimy
odpowiadać za nie, ale będzicmy wynagrodzeni zgodnie
z naszą wiernością. Gdy spotykaj;l nas trudne sytuacje, dobrze
jest przypomnieć sobie, że Pa n widzi wszyst ko.

"Wes<'/my się i radujmv się, i oddajmy 11111 cblm/ę, g(!vż
nastał» uvsele Baranka, i oblubienicajego /JJ"Z.vg%wa/a sie;
i d{l1lOi~i/nz)'()b/ec się II' C2Y~'~Vl~:Jliq(y bisior, a bisior oznacza
s/Jrr/lI'iedUIl'f~ ucrvnlei .':tl'ie/yclJ. J rzecze do mnie. Napisz:
lJ/ogos/alJ'ieni, k/órzy są zaproszeni 11a uwselnq uczte
Baranka. I rzecze do mnie: To sfl prau-dziuv S/OlI'O Boże"
(Obi" wic nic 19;7-9).
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~ ZADANIE DL\ CIEBIE

1w świetle 1 Tesaloniczan 1:1G-17, które z poniższych
st wie rdzeń są PRAWDZIWE?
a) Gdy zabrzmi 1'10a, \vszyscy zmarli powstaną

b) Wtedy przyjdzie Pan na ziemię, aby sądzić grzeszników.

c) Ci, którzy umarli wierząc, będą wzbudzeni do życia.

d) Wszyscy wierzący, żyj:!cy i umarli, będą pochwyceni,
aby być na zawsze z Panern

2 Jakie znaki wskazują, że można się spodziewać przyjścia
Pana w niedługim czasie?

PANOWANIE JEZUSA NA ZIEMI

Cel 2. Ustal toydarzenia, kM,.., definiujq termin "tysiqcletnie
lerolesttro" (millennium).

Jezus wróci ze swoim ludem, aby panować na ziemi przez
tysiąc lal. Ten okres zostal mzwanv tniłłenniutn (z Iacińskiego
mil/e znaczy tysiąc).

Biblia opowiada o millennium, jako o czasie radości
i pokoju na ziemi. .ludy 11 mówi: "O/oprzvsred! Pan z ly-
siqcami suoicb suietvcb".
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"H/ogosl(//l'iony i .<wirly ten, klell)' ma udriał /IIpienoszym
zmannvcbustanin, nad nim; d17/ga śmierć nie ma 11IOCJ~ lecz
bedq uopłanami Boga i Cbl)~/IIS{/ i panouac z nim IJfdq przez
tvsiqc lal" (Objawienie 20:6).

"I bedzie uill: gosciem jagnięcia. a lampart bedzie leżał
obole koźll'cia. Ciplr i ltriqlleo, i tuczne bvdło IJfdq mzpm,
fi mail' cblopipcjp poprOlmdzi" (Izajasz 11:6).

ZADANIE DlA CIEBIE

3 Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem, które po-
prawnie uzupełnia poniższe zdanie. Millennium w Biblii
odnosi się do:
a) tysiącletniego panowania Pana na ziemi.

b) czasu pokoju i szczęścia.
c) panowania wszystkich wierzących z Chrystusem na

ziemi.

SĄD NAD NIEWIERZĄCYMI

Cel 3. Zdefiniuj olereslenie "sąd przed uiielkirn białym tronem ".

Po tysiącletnim panowaniu Jezusa zostaną wzbudzeni
grzeszni zmarli. Staną przed Bogiem na sąd. Szatan, jego
anio lawie i wszyscy grzesznicy będą wrzuceni do piekla.
Ten sąd jest nazywany "sądem przed wielkim białym tronem".
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\X!ersety Z Objawienia 20 wvjaśniają tę nazwę.

"I/dr/ziałem u-iellei, l}ia(~'tron i lego, kló/y 1/{/ nim siedzi,
przed któfPf!,() obliczem pierzebln ziemia j niebo, i miejsca
d/a nich nie (Jv/o, l widziałem utnarłycb, uiielkich i malvcb,
stojqcvcl: przed Ironem; i księgi zustałvotu arte, rinrnież ;""(1
księga) księga żvuota została o/utarto; i osqdzen! zostali
umarli na /JOe/stawie tego, co zgodn!« z icb uczynkami ,~V{()
napisane UJ księgach. l tuvdalo morze nnutrivcb, którzy 11' nim
się znajdowali, również smierć i piekło lJ:W1a(y nnutrivcb,
którzy w nich się znajdowali, i byli osqdzeni, hażd» ",'dlt'f:
uczynków stroicb . l smierć, i piekło zostal» uirrucune do
jeziora ognistego; otoojezioro ogniste, lo druga smierc, tjeżeli
ktoś nie ~v{ zapisany li' księdze żyuota, zostat rorzuconv do
jeziora ogllistego" (Obja wienie 20:11~15).

Ci, któ ryci I imiona zoslały zapisane w księdze życia, lo
wiei-ląc)' w Chrystusa. Nie milszą się niczego bać, będą
zawsze z Chrystusem. Objawienie 21:2~3mówi nam o tym,
co Jan zobaczył w swojej Wizji:

ii/widziałem miasto stoiete, n01J1P Ieruznlem. Z5/fjJI~jqCP
z nieba od Boga, przygolouvmejak przyozdobiona oblubienica
d/a męża slcego. I usłyszałem demosny głos z tronu. mówiący:
Oto przybytek Boga między ludźmi! l będzie mieszka/ z nimi,
a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z lIiIIIi",

Po sądzie przed wielkim białym tronem Boże dzieci będą
z Nim. On przygotował dla nich nowe niebo i nową ziemię,

"Łotrze wszelką łzę z oczu icb, i smierci już nie będzie;
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albon-iem
pienosze rzeczy przeminety" (Objawienie 21:4).
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~.IVI:-_~· _
~ ZADAl'l/IE DLA CIEBIE

4 PrzeCZ)'1aj Objawicnir- 22:20 i wypełnij puste miejsca.

~1()wi ten, który 01\,[11: , wkrótce.
Amen. Panie Jl"ZII~

5 Uzupclnl] podaIle zdanie. \Vicczno.<ćz Bogiem to będzie

a) CZ:IS wspominania grl.L'c!lów z przeszłości i pokuto-
wania za nit".

b) czas radości i życia Z Bogiem na zawsze.

Jf!},
,!-Tra,
~--' ;0:J... ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

L c) prawda

d) prawda

4. świadczy

Tak

przyjdę

przyjdź

'} Odpowiedz własnymi słowami. Może lo być wylanie
Ducha Świętego, zwrócenie się wielu ludzi do Boga l

ewangelia głoszona aź po krańce ziemi.

5. b) czas radości i życia z Bogiem na zawsze.

3. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ każda
odpowiedź jest prawidłowa.



Boże Prawo

Nie czcij innego boga oprócz mnie.
Nic rób sobie obrazu czegokolwiek.
Nie używaj mojego imienia w niewłaściwych celach.
Zachowuj sabat i utrzymuj jego świętość.
Szanuj twojego ojca i twoją matkę.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie świadcz fałszywie przeciwko komukolwiek.
Nie pragnij niczego, co należy do innego człowieka.

W lekcji 10 uczyliśmy się O tym, co będziemy robili
w przyszłości; W tej lekcji będziemy uczyć się O tym, co
musimy robić teraz. Bóg napisal dla swojego narodu dziesięć
przykazań na dwóch kamiennych tablicach i przekazal je
wielkiemu przywódcy Izraela, Mojżeszowi. Chociaż są to
starożytne prawa, mogą być zastosowane i dzisiaj.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Znaczenie i cel pra\va.
Posłuszeństwo prawu.

Ta lekcja pomoże ci...

• Zrozumieć znaczenie każdego przykazania.
• Uświadomić sobie, dlaczego Bóg nadał prawa.
• Zaakceptować fakt, że obowizu]e cię posłuszeństwo

Bożym prawom.
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ZNACZENIE I CEL PRAWA

Cel 1. WVmit'11 dzifJsifĆ pr=.r/.WZ{111 i dotvczqc« ich jin/!,fflt'n(v

Pisma.

"Rzekł Pan do ,\l(~iżesz(J: \\":vci()s{~isobie tltrie tablice
leamieuru: lakirjak/Jo/Jrzedllie, (fj{lIl;~1)iszę na tvcb tabłicad)
SIOlIYl, kicire /}I'V IW poprzedlIich tablicach, kicirp j)o/lllkie,{"
(2 Mojżeszowa 54: 1),

\'1./ 2 Mojżeszowej 20 s~łz:ll)isane przykazania Jl:łdanc przez
Boga, Bóg dal je jako p"awa i wskazówki dla swoich dzieci,
aby według nich postcpowalv. Przyjrzyjllly .si\· k;lidt'lI111
z nich z osobna.

Nie czcij iuuego boga oprocz: umie,

Jak dowlcdztcliśmv się \V lekcji 2, powinniśmy lICzynić
Boga najważniejszyIII \V n;Lszylll życiu. To przykazanie jest

powtórzone w Matellsza ;/: ]0: "Partu Bogu SIH:'11I11 !JOk!Oll

oddatrać i ~J'lImjentu slllży(~będziesz".

Nie rób sobie podobizny czegokolwiek,

Jesteśmy poddani Bogu. wiec nie możemy dzieli( naszej
wierności jemu z kiIIL'; innym . jezus powicdzra], że żaden
człowiek nie może sluźvć dWÓJIIpanom (Łukasz 16,15) Wle<ly
jednego będzie kochał, :ł drugiego nienawidził. Chcemv ży{
naprawdę dla Boga kochając Co z calego naszego serca.



/OJ

Nie uźyu-aj mojego imienia II' uietrłascisrycb celach.

Llldzic !allli;! trzecie przvkazanic przeklinając i używając
Bożego imienia bezcelowo. Po\\"inniśmy wymawiać to Imię,
które jest ponad wszelkimi imionami z milością , czcią i SZ:ł-

runku-m.

".\';pcb źruln« nieprzvzu-oit« slou«: nie rrvcbodzi z ust
uaszvc», ale tylko dobre, Id6re moźe tnulnuru', gdy zajdzie
/w/rze/}a, (//~l' przyniosło lJ/o,!!,os/alJ'iPllS/iJ'O ~~'111,kldrzy go

s/lIc1wiq" (Efezi'" ,1,29).

".-1.1tluatn poutadrn«. (//~l~';cieII' ogóle nie przysiegali ani
na niebo, !!,t~)'żjest Ironem ltog«, ani 11(/ ziemie, p,r~l'Żjes!
!>or!n,;żJdem stóJ} jego, ani f/a .1{'rozoNmr, 1!,{~)'żjrJsl miastem
lI'ie/kie!!.o kr6/" " (:VlelclIsz ';,.-\·1-55).

Zacbon-uj sabat i utrzymuj jego świętość.

Je!'!1 lo jedyne przykazanie nie pO\\1ÓrZOnc w Nowym
Testamencie. Większość chrześcijan nie zachowuje żydows-
kiego sabalu. Raczej świętują niedzielę, ponieważ był 10

pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus wstal z martwych.
Knżdv Dzień Pański przypomina nam O Zmartwychwstaniu'
Jest ważne, żeby przeznaczyć jeden dzień na odpoczynek
i uwielbianie. Ale który dzieli. wybierzemy, to drugorzędna
spra w«: Kolosari 2: 16 mówi: "Niecbźe ttas tedv nilet nie sqdzi
z pousidu /}()kaI1l11l i IW/JOill a/bo z pouodu .<II'ir/a lIII, IIOWill

/...~sież.~'CaIJQdź sabatu ",
':teden robi roźnice miłJdzy dniem a dniem, drug! zas

k(lż(~rdzie,i oceniajednnlemro; niecbn] k(lŻ(~~I/)()z()Slanieprzv
SlJYJimzdaniu" (Rzynuan 1·1:5).
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SZflIIlIj twojego ojca i tll'oją matkę.

2 Mojżeszowa 20: ł2 daje specjałną obietnic, dla po'
słusznych dzieci: "Czcij ojca swego i matlse suojq, aby długo
trunty tuoje dni uiziemi, ktćrq Pan, Bóg IWÓj, da lobie". Nowy
Testament wzmacnia to przykazanie:

"Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom suoim w Panu, bo
lo rzecz słuszna" (Efezjan 6: I).

Nie zabijaj.

Pierwszym mordercą był Kain, który zamordował swoje-
go brata Abla. Kain myślał prawdopodobnie, że nikt nie
widział, co się stało. Ałe Bóg widział. Powiedział do niego:
"Cóże.<lo uczynił? Glos knl'i brata tuego wola do mnie z zie-
mi" CI Mojżeszowa 4:10). Morderstwo jest grzechem, który
wywołuje reakcję łańcuchową· rani rodziny i przyjaciół za-
równo mordercy, jak i ofiary. Jest to także zniewaga wobec
Boga, który uczynił człowieka na swoje podobieństwo.

Nie cudzołóż.

Cudzołóstwo to grzech złamania przysięgi małżeńskiej
przez więź seksuałną z kimś innym poza współmałżonkiem.
Hebrajczyków 13:4 mówi: "Małźetisnto niech będzie we czci
u wszystkicb, a łoże nieslsalnne. rozpustników bowiem i cu-
dzolożnilun» sądzić będzie Bóg ".

Nie hradnij.

Jest złą rzeczą zabranie czegokolwiek, co nie należy do
ciebie nawet, jeśli osoba, której to zabrałeś, jest bogata i nie
potrzebuje tego.
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"Kto kradnie) niecb hrasć przestanie) a niech raczej
żmudną pracą idasnycb rąk zdobywa dobra, aby miał z czego
udzielać potrzebującemu" (Efezjan 4:28).

Nie świadcz falsxyuiie przeciwko komukolwiek.

Dziewiąte przykazanie dotyczy kłamstwa, czy to wy-
powiedzianego, czy napisanego. U Boga nie ma różnicy
ponuędzv "dobrym" i "złym" kłamstwem - wszelkie fałszywe
oskarżenie jest złe. Psalm 101:7 mówi: "Oszust nie zamieszka
w domu moim, kłamca nie ostoi się w oczach moich ".

"Udziałem zas bojaililll,vcb i nieuierzqcycb, i slealanycb,
i zabójców, i wszeteczników, i czaroumileoto, i bałtoo-
cbwalców, i uiszystleicb kłamców będzie jezioro ptonqce
ogniem i siarką. Tojest śmierć druga" (Objawienie 21:8),

Niepragnł] ,/iczego, co należy do innego człowieka.

Niewłaściwe pragrtienie tego, co należy do innych, często
jest nazywane pożądaniem. Łukasz 12:15 przedstawia to
w ten sposób: "Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej
cbciuosci, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie ",

Bóg dal swoje prawa i uczy nas odróżniać dobre od złego,
aby nas właściwie ukierunkować w po-dejmowaniu decyzji.

"Czymże więc jest zalson? Został 011 dodany z powodu
przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy
obietnica ( ..) Tak więc zakon był naszym przeuodnieiem do
Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni"
(Galacjan 3:19,24).
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t-~-----ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj 2 Mojżeszową 20. Potcrn napisz każde I'rzy-
kazanie w skrócie, z zaznaczeniem jego miejsca w Biblii.

a) Pierwsze:

b) Drugie:

c) Trzecie:

et) Czwarte:

e) Piąte:

f) Szóste:

g) Siódme: .....

h) Ósme:

i) Dziewiąte:



Boźo Pr« tto T05

j) Dziesiąte:

2 Przeczytaj Hebrajczyków 15:5. Które przvkazanic czy IXzy~
kazania móglmieć Paweł na myśli, gdy pisał len werset?

POSŁUSZENSTWO PRAWU

Ceł 2. Ustal zakres, ujalsin, prawo Hoże (zakon) obejmuje
człowieka wierzącego.

Bóg wymaga od nas, Zebyśmy przestrzegali .lego
przykazań nie tylko w postępowaniu, ale także w nastawieniu,
postawie pełnej rrulości i uznania innych za ważniejszych od
nas.

"Przykazania bowiem: Nie cudzołoź, nie zabijaj, nie
kradnij, nie pożqdaj i wszelkie inne w Tym slowie się
streszczajq: Miłu] bliźniego swego jak siebie samego"
(Rzymian 13:9).

"Na tym bowiem polega milość ku Bogu, że sięprzestrzega
przykazań jego, a przykazania jego nie sq uciqźliue"
(1 jana 5:3).

Wierny już, że przestrzeganie przykazań nie zbawi nas.
Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Efezjan 2:8~9 upewnia nas O tym'

"Albounem laską zbauieni jeste sici«przez wiarę} i lo nie
z was: Boży Todm;' nie z uczvnlano; aby się hto nie chlubił".
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Jednak jesteśmy posłuszni Bogu, ponieważ jako Jego
dzieci pragniemy ponad wszystko podobać sil' Jemu. Jeśli
tyłko złamiemy Jego przykazanie powinniśmy natychmiast
prosić o przebaczenie i oczyszczenie z grzechu.

"Dzieci moje, to UYl1Il piszr, abyście nie grzeszvli, Ajeśliby
kto zgrzeszył, mamy oredoumilea u Ojca, Jezusa Chrystusa,
który jest spratriedliuy. On ci jest u blagan iem za grzechy
nasze, a nie t,)'lkoza nasze, lecz i za grzecby całego sunata"
(l Jana 2:1-2).

Czy czujesz się czasem slaby, a nawet nieposłuszny? Pan
Jezus może dać ci siłę i pomoc, której potrzebujesz. Może
chcesz teraz pochylić głowę i poprosić Go o pomoc? Możesz
pomodlić się:

Ojcze niebiesui. prosze, przebacz mi, że nie kocbałem
Ciebie tak, jak pouinienem. Pomóż mi ustrzec sir od grzechu
i być Tobie posłusznym

Panie, chce kocbać Ciebie iszanować Twoje imię bardziej
niż kocbam i szanuję suojq rodzinę. Daj mi suojq siłę. Proszę
UJ imieniu Jezusa, który oddał swoje życie za mnie.

Amen.

~- ZADANIE DlA CIEBIE:

3 Przeczytaj 1 Jana 3:15-18. Zgodnie z tym fragmentem,
które z poniższych zdań jest PRAWDZIWE?
a) Postawa jest tak samo ważna jak postępowanie.
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b) Kto nienawidzi swoJego brata jest mordercą.
c) Polecenie, aby kochać Boga i swojego brata, także jest

przykazaniem

4 Przeczytaj Rzymian 8:3-4. Uzupełni] poniższe zdania.
a) Bóg potępił grzech \V ciele przez .

b) Słuszne źądarua zakonu wykonaly się na nas, którzy
postępujemy .

5 Przeczytaj Jan 14:21. Zgodnie z tym wersetem,
a) ktoś, ho kocha Boga będzie .
b) Bóg w zamian obiecuje.

4,
I~~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

l. Porównaj swoje odpowiedzi z następującymi wersetami:
a) 2 Mojżeszowa 20:3
b) 20:4-6
c) 20:7
d) 20:8-11
e) 20:12
020:15
g) 20:14
h) 20:15
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i) 20:16

j) 20: 17

4. a) zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała.
b) nic według ciała, ale według Ducha.

2. Pawcl mógl odnosić się do "Nie czcij innego boga
oprócz mnie", ponieważ niektórzy ludzie kochają
bardziej pieniądze niż Boga.
Mógł także mieć na myśli "Nic kradnij", ponieważ mó-
wi, że Bóg nigdy nas nie opuści. Nie ma więc potrzeby,
która zmusiłaby nas do kradzieży.
Mógł mieć na myśli "Nie pragnij niczego, co należy do
drugiego człowieka", ponieważ napisał "Bądź zado-
wolony z tego, co masz".

5. a) przeslrzegał przykazań.
b) kochać go i objawić nIU samego siebie.

3. Wszystkie zdania są PRAWDZIWE.
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NOTATKI



Więi z Bogiem

Dowiedzieliśmy się, że naszą główną powinnością jako
chrześcijan jest kochanie Boga. Jak uczyliśmy się w lekcji 11,
przestrzegamy Jego przykazań, ponieważ Go kochamy. Tak
więc nasza więź z Bogiem, jest więzią miłości.

W Pierwszym Koryntian 13 znajduje się piękny opis
miłości. Wersety 4-8 mówią o tym, że miłość jest cierpliwa
i dobra, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, dumna, nie postępuje
nie przystojnie, samolubnie, nic unosi się, nie pamięta złego
ani nie cieszy się złem, ale raduje się z prawdy. Miłość nigdy
się nie kończy - jest wieczna. Brzmi to bardzo idealistycznie.
Ale jest to ten rodzaj milości. jaki każdy chrześcijanin powinien
okazywać w stosunku do Boga i jego naśladowców. Jest to
miłość bezwarunkowa, taka sama, jak ta, którą oferuje nam
Bóg.

Nie przypadkowo rozdział poprzedzający i następny po
rozdziale 13 mówią o tym, co Bóg dal wierzącym. Rozdział
o miłości łączy się z rozdzialami o darach, ponieważ miłość
też jest darem. Miłość i dawanie są nierozlączne, ponieważ
gdy kochamy, chcemy dawać.



w tej lekcji będziesz się uczyć ...

Boże dary dla nas.
Nasze dary dla Boga.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać co najmniej trzy dary od Boga dla Jego dzieci.
• Być zdecydowanym, aby obdarować Boga miłością, której

jest godzien.
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BOZE DARY DLA NAS

Cel l. Ustal kilka darów, klów Bóg dal suoim dzieciom.

Pierwszy dar to dar zbawienia, który otrzymujemy od
Boga, gdy decydujemy się uwierzyć w :\iego.

"A/bowiem laskq zbatoieni jesteście przez triare, j lo nie
z uas: Boży lo dar,' nie z IICZ}lIkóllJ,aby sir kto nie chlubił"
(Efezjan 2: 8-9).

Jeśli jesteśmy wierzącymi, to Bóg jest naszym Niebieskim
Ojcem, a my Jego dziećmi. Mateusz w swojej ewangelii (5: 16)
nadaje Bogu to drogie imię: "Niechaj suneci lIY1Sza.<1I1iat/ość
przed lndzmi, aby widzieli uasze dobre uczvnki i clntalili
Ojca uaszego, k/Ó1Yjest UJ niebie". To cudowne, że możemy
rozmawiać z Bogiem tak, jak z kochającym ojcem jezus
nauczał, aby tak z Nim rozmawiać: "Ojcze nasz, laoryjeste:
ioniebie, śll'lrć sir imir Tuoje" (Mateusz 6:9),

Chociaż Bóg jest Stwórcą, to jednak jest Ojcem tylko dla
tych, którzy urodzili się w Jego rodzinie.

"Po /.)11/ poznaje sir dzieci Boże i dzieci diabelsleie. KlD
nie posiepuje spraunedlinie, nie jest z Boga, jak leż leli, lsto
nie miluje brata Sil "go "(l Jana :i: l O).

Aby stać się członkiem rodziny Boga, milsi my przyjąć Je-
go Syna jeżusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana.
Wtedy dopiero zaczyna się nowe życie. "Tym za.'. Nórzy go
pn'ykli, dał prmto stać sir dziećmi Bożymi, 1.1'11, którzy II 'len'!
wimirjego"Uan 1:12).

Każdy kochający ojciec cieszy się, gdy może zaspokajać
potrzeby swoich dzieci. Także nasz niebieski Ojciec zaspokaja
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nasze potrzeby. "ABóg tnćj zaspokoi usrethq potrzebę waszą
według bogactwa sioego w cbtrale, 11' Chrystusie jezusie"
(Filipian 4:19).

Bóg opiekuje się swoimi dziećmi dniem i nocą. "Niecba]
nie da się potlenqć twej nodze, niech nie drzemie stróż twór
(Psalm 121:3). "Oczy Pańskie patrzą 'Ul sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą icb krzyk" (Psalm 34: l G).Jest wiele miejsc
w Piśmie Świętym, które podkreślają Bożą troskę
o nas.

Gdy nasz Ojciec w swoim Słowie mówi nam ~ obiecuje,
że zrobi coś dla nas, to nazywamy to obietnicami. Obietnice
są Bożym darem. Przez modlitwę i wiarę Jego Słowu możemy
otrzymać błogosławieństwo i posiąść obietnicę. "lo cokol-
wiek prosić będziecie UJ imieniu moim, lo uczynię, aby
Ojciec był uwielbiony w Synu ", to są słowa samego Jezusa
w Ew. Jana 14:13.

Chrześcijanie mogą też doznać błogosławieństwa Bożego
pomagając innym. Psalm 41:2 powiada: "Błogosławiony ten,
któl)' zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli!"

Możemy otrzymywać wiele Bożych błogosławieństw, jeśli
z wiarą będziemy prosić o nie. To jest wyraz żywej wiary.
Nasza wiara podoba się Bogu i prowadzi nie tyłka do
zbawienia i otrzymania cła rów tu wspomnianych, ale prowadzi
także do uzdrowienia i chrztu w Duchu Świętym.

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem
przystępuje do Boga, musi uwierzyć, 2'e 011 istnieje i że na-
gradza tycb, którzy go szukają" (Hebrajczyków 11:G).

To, że przez wiarę otrzymujemy uzdrowienie, objawia
Jakub 5:15: "A modlitwa płynqca z wiary uzdrowi chorego
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i l'an go jJodź1/lignie; jeżeli za.'; t/opwkil sir grz(J(hóll~ betk]
mu odpuszczone".

Chrzest w Duchu Świętymrównicź uożm prl.yj:jćprl-ezwj;m;.

"A/~~'lJ/ogos/flll'iplIS/UYJ Abrabamouv przeszk: 'Ul pogan
li' jezusie Chrystusie, my zał, aby ..';m)' obiectl1wgo Ducha
otrzvnutli przez uiare' (Calacjan 5: 14).

Jednakże największy dar jest wymieniony w Rzymian 6:25:
.....darem łaski Bożejjest Żyll'OIII'if'CZlly lJl CJnysllIsieJeZllsie,
Panu 1WSZ)71l ",

"Wszelki da lek dolJlY i wszelki dar doslsona!» zstepn]«
z gÓly od Ojca .{wialloki (!joga)" (jakub 1:17).

t:--- ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj Psalm 91. Jakich słów można użyć, aby opisać
obietnice. które są darem Boga'

2 Odczytaj cytat podany po lewej, Wpisz przed kaŻdYIII
numer obietnicy, która jesl \V nim wspomniana .

.... a) Rzymian 5:17 1) Mądrość. wiedzę. radość

.... b) Kaznodzieja 2:26 2) Dziabnie

.... c) Ezechiel II:19 5) Obfitą laskę
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.... d) Mateusz 11 :28 4) Nowe serce i nowy duch

.... e) l Korynt ian 12:G 5) Ukou-nie

3 \V liniach poniżej wpisz co najrunic] trzy dary. jakie
przyjęliśmy od Bog.r, gdy z;lakceptowaliśmy Jezusa jako
swego 7.łu \\'icieh.

NASZE DARY DLA BOGA

Cel 2. Pozuaj przvnajtu nie] sze...~(~daron; klól)'1Jli toierzacv
IllOgq olJd(7)'ć Boga.

Czy nie wydaje się dziwnym dawanie czegoś Gogu, który
ma wszystko? \\1 Swym Słowie sarn Bóg mówi nam, co
możemy Mu ofiarować.

Możemy Bogu dać nasze uwielbienie. Ps. 95:G powiada:
"Pojdrcie, /)()kimillly sil' i padllijllly na tu-arz! Kleknijnr»
przed /'(IIIPIII, J'lólyllas IIczVIli/I" Uwielbiać Boga możemy
rakźc przez modlitwę, dziękowanle Bogu za blogosławieńs-
twa, diwaląc Co oraz skl:Kbj:lc darv i ofiary na .lego dzido. Ko-
losan j: l (J zachęca nas, abyśmy' "trdzivcznie spieu-ali Bogli ".

\X"iclbiJllY Boga równic): wtedy, gdy oddajemy r..111 bez
ogr:lIliczeJ"l siebie' samvcl).

"\FZ:l'Il'(/f}J lI'(IS /(J(~v...jn:«: milosierdziv Hoje, (/'~l~{ci('

sMlodali ciałrt SlIvj"-/tIM" oj7mf Ż)'II"I, .<II'il'/q, liii/q nogl/, Im
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taka winna być duchona SIUŻ/XI ustsza. A nie upodabniajcie
się do tego świata, ale się przemiencie przez odnowienie
umysłu SI!>'gO,abyście umieli rozróżnić, co jest wolq Boźq, co
jest dobre, mi/e i doskonale" (Rzymian 12:1-2).

Dawanie naszych pieniędzy jest innym sposobem
uwielbienia. Gdy dajemy, to również otrzymujemy. Bóg
obiecał w Malachiasza 3:10:

"Przynieście całq dziesiecine do spichlerza. aby by' zapas
w moim domu, i 1lJ len sposób wystawcie mnie na JJ1yj!Ję -
mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebiesieich
i nie wyleję na was błogosłauiiensttoa pallad miarę".

Dziesięcina to dziesięć procent naszego dochodu.

Jako chrześcijanie wszystko czynimy jak dla Pa na.
W Ewangelii Mateusza 25Jezus przekazał interesującą historię
o ludziach nagradzanych za karmienie, napojenie i od-
wiedzenie Pana we więzieniu. Gdy zdumieni spytali, w jakim
czasie to zrobili, On wyjaśnił: "Zaprawdę powiadam UXlIn,
cokolwiek uczyniliście jednemu z tycb najmniejszych moich
braci, mnie uczvniliscie". Innyrru słowy - dawanie może stać
się stylem naszego życia.

Ciągłe uwielbianie nie oznacza bezustannego klęczenia
i pozostawania w modlitwie. Jeśli będziesz każdego drria żył
w sposób podobający się Panu - On to policzy jako nie-
przerwane uwielbienie. Nie będzie trudnośclą dla ciebie, aby
dziękować "zawsze za wszystko Bogu i Ojcu" (Efezjan 5:20),
bo On jest tego godny.
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~ ZADANIE DlA CIEBIE

4 Jaki dar, który możemy dać Bogu, jest wspomniany
w wymienionych niżej wierszach?
a) Izajasz 38:20

b) Habakuk 2:20

c) Psalrn 103:1

d) Jan 4:23

e) 1 Tymateusza 2:8

f) Hebrajczyków 10:25

5 Psalm 76: 12 powiada, Że powinieneś przynosić Bogu
wszystkie dary, które Mu o __ ooooo.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

6 Która z podanych niżej czynności może być uznana za
uwielbienie bądź dar dla Boga'
a) śpiewanie pieśni w czasie prania.
b) nie okazywanie gniewu, gdy kierownik nie ma racji.
c) chodzenie do kościoła w niedzielę o
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dl dziękowanie BogII przed [cdzcnicm,

e) siedzenie w ciszy i rozmyślanie o Bożej dobroci.

A,
;I ;j(""
~,.,~1., ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

1. Twoja odpowiedź. Możesz lo opisać słowami takimi
jak: Boża ochrona lub bczpieczt'll.st\Vo \V BoglI.

/1. a) gra na instrume-ntach
h) uciszenie sil; przed Bogklll

c) wvchwalanic Paru

d) czczvnic Go

c) inodlit wa z podnicsionvnu rękoma

t) wspólne spotkanie i wzajcmne zac"ęc:lnil'

" al .1) obfita łaska

b) I) IIqdrośr, wkd/\, i r;!(loś(c

el 1) nowe scrn· i nowv duch

d) 5) ukojen«:

c ) 2) działanie

), Ślubowaleś jemu

5. Two]« odpowiedź. \V pi.-rwsz«] kolcjno.<ci d.u zbawie-
nia i życie wk-rzn«. j\logleś zostać uzdrowionv, uwol-
niony od lęku lub znaleźć nową nadzi.-jc. now., pracę·
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G. \V'szystkie te czynności [lIogą być sposobami uwiel-
biania.



Nasze więzi
z innymi

W czasie niedzielnego nabożeństwa na studium biblijnym
mieliśmy chwilę na opowiedzenie swoich doświadczeń
z tygodnia. Wstała dziewczyna o imieniu Olga, która chciała
coś powiedzieć.

Wraz z kołeżanką udała się, dzień wcześniej, aby usłużyć
w jednym z kościołów w mieście. Kiedy przemawiały, kilku
pijanych mężczyzn weszło do kościoła. Gdy wierzący uciekali,
jeden z pijanych przypadkowo pchnął nożem swego również
pijanego syna. Gdy Olga i jej przyjaciółka zobaczyły, że młody
człowiek jest ranny, zatrzymały się i opatrzyły go. Ich własne
życie było zagrożone, ale ratowały życie swego nieprzyjaciela.
"Módlmy się" powiedziała Ołga, "aby ten młody człowiek
nie umarł i znalazł Chrystusa jako swego Zbawcę."

Pochyliliśmy więc nasze głowy w modlitwie, jednak nie
modliliśmy się jedynie o tego młodego człowieka. Dzięko-
waliśmy Bogu również za Ołgę i jej miłość do innych - nawet
niepr~yjaciół.

Olga nauczyła się tego, co było tematem lekcji 12. Możemy
okazać naszą miłość do Boga miłując innych i pomagając im.



Sprawdźmy zatem, co Boże Słowo mówi o naszych
więzach z innymi.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Przywódcy.

Bliscy.
Przeciwni nam.

Ta lekcja pomoże ci..

• Podejrnować odpowiedzialność za więzi z innymi.

• Okazywać miłość w każdej więzi.
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Przywódcy

Cel l. Określ lsomu unerzqcy pouinien okazywać szacunele
i posluszetistroo.

Każdy kiedyś miał kogoś, kto był jego przywódcą. Dzieci
mają swoich rodziców, rodzice podlegają władzy państwo-
wej czy przywódcom religijnym. Nawet ci przywódcy mają
innych, którzy wydają im polecenia. Czego uczy nas Biblia
o stosunku do naszych przywódców?

Rodziców powinniśmy kochać, szanować i być im po-
słuszni. Przypominasz to sobie, jako jedno z przykazań, które
wspomnieliśmy w lekcji 11. Również Efezjan 6:1-2 wzywa
nas: "Dzieci, bqdzcie posłuszne rodzicom suoim UJ Pawi, bo
lo rzecz słuszna. Czcij ojca sll"go i matkę".

Powinniśmy okazywać posłuszeństwo policjantom, sę-
dziom oraz wszelkiej władzy. W Biblii czytamy: "Każdy czło-
wiek niecb się poddaje władzom zunerzcbnim; bo nie ma
wladZ» jak Iylko od Boga, ale, ktore sq, przez Boga sq lisia-
nouione" (Rzymian 13:1).

Jako wierzący mamy takich przywódców jak: naszych
pastorów, starszych zborowych, nauczycieli zboru. Należy
im okazywać szacunek i posłuszeństwo w sprawach, za które
odpowiadają. Paweł poucza:

"Bqdzcie posłuszni przeuodnieom waszym i bqdzcie
im ulegli; oni lo bowiem czuuajq nad duszami waszymi
i zdadzq z lego spran-e, ntecbźe lo czyniq z radosciq,
a nie ze uizdycbaniem, gdyż lo wyszłoby 1I'1l71l na szkodę"
(Hebrajczyków 13:17).
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Pismo Święte liczy nas, że mamy darzyć autorytetem
naszych przywódców. Jedyna sytuacja, w której nie-
posłuszeństwo jest wskazane to ta, gdy żąda się od nas czegoś,
co jest wyraźnic wbrew Bożym przykazaniom i Jego woli.
To zdarzyło się Piotrowi i innym apostołom, kiedy zabraniano
im zwiastować. Piotr wiedział, że przede wszystkimi musi
słuchać Boga. Dzieje Ap. 5:29 przytaczają zdarzenie, kiedy:
"['1011'I apostołou-ie odpowiadając, rzekli: Trze/m bardziej
słuchać Boga niż ludzi".

~.. ~--~ - ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj cytaty umieszczone poniżej. Przed każdym
z nich wpisz numer opisu, który do niego pasuje .

.... c) 1 Piotra 2:13

1) Szanowanie rodziców
2) Szanowanie władz państ-

wowych
3) Szanowanie przywódców

kościoła

.... a) 1 Tymateusza 5:17

.... b) Kolosan 3:20

.... d) Przypowieści 6:20

.... e) Mateusz 22:17-21

2 Przeczytaj listę poniżej i zaznacz X te osoby, których
uznawanie i słuchanie sprawia ci kłopot.
Ojciec Starsi zborowi ..
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Matka
Pastor

Polic]a .

Jeśli zaznaczvleś/laś kogoś na liście, poproś Boga, aby
pomógł ci zrozumieć dlaczego szanowanie tych osób sprawia
ci problem i sprawił, że uznasz je i będziesz slurhal/la.

Bliscy

Cel 2. Nalicz si{>u.ła.\~citJl()gorastosotnania hihlUlll~j znsarly
milo.\tcl do innych.

Pewien przyjaciel powu-dział mi: "Jeśli niewierzący t rak-
tują mnie źle, mogę nadal ich kochać. Ale nie mogę tolerować
złego traktowania ze strony chrześcijan, Oni wiedzą, jak należy
postępować.'

Co staloby się z Piotrem i pozostałymi apostołami, gdyby
jezus tak mvślal? Oni wiedzieli, jak postępować, a zawiedli
Go, gdy został pojmany i zabrany na śledztwo. Pomimo tego,
jezus kiedy zrnartwvchwstal, ukazał się im i zapewnił icb
o swojej miłości.

Zawodzimy Pana wiele razy, ale On nas nadal kocha.
Pan prosi nas, abyśmy kochali innych chrześcijan lak, jak On
nas kocha: ':tak Ja 1/'(IS u m iłou 'alem,' a/~}'.§cip sie i lJ;l-' tum-
jentnie liii/owali" (Jan 13:51l.

Naszych przyjaciól powinniśmy traktować tak, jak my
chcemy być traktowani. LII kasz 6:51 powiada: ";l jak chcecie,
a/l)! ludzie IImll czynili, czvucte im lak samo i WF". \XI Rzy-
mian 13,9 czytamy: "Milu] lJIiźlliego slH'go jak siebie Slw/ego "
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Nasz stosunek do innych jesl również kształtowany przez
to, jak sil:'zachowujemy, \Ylten sposób dajemy świadectwo,
cz)' Chrystus żyje w nas.

Rirhard \Vllrmbrant, chrześcijański pastor, więziony za
wiarę, opowiada historię o współwięźniu, także pastorze,
który bvł znany z wyjątkowego Chrystusowego charakteru.

Kiedyś młody komunista został uwięziony i umieszczo-
ny \V lej samej celi, co pastorzy. Pastorzy świadczyli mu,
zachęcali h)' przyjął Jezus" jako Zbawiciela. Ale młody czlo-
wiek odmówił.

Pewnego dnia len młody człowiek spierał sic, "Jak mogę
kogoś uznać za swego Zbawcc, jeśli nie spoikalem go i nie
wie m ja k i jest?"

"Powiem ci, Jaki [est jezus," powiedział pastor, "On jesl
podobny do mnie!"

Wled)' więzień bez wahania, odpowiedział: "Jeśli jest
podobny do ciebie, to prąimllję Go jako Zbawiciela od razu!"

Jak niezwykłe świadectwo dał ten pastor. Obawiam się,
Że tvlko garsika chrześcijan odwaźylaby się powiedzieć: "jezus
jest podobny do mnie!" Ale Pnn chce właśnie tego, abyśmy
tak byli podobni do l'icgo, b)' ludzie mogli widzieć Jego
w nas! Mateusz 5:leI powiada: "Tak niecba] strieci Iły/sza
.';Ił,źal/o.{(; przed ludźmi, a/~),'u-idzieli UYISZP tlohre uczvnki
i cbtralili ojca ll'{lszego, kldl)' jesl Ił' niebie ".

Mówmy więc Panu każdego dnia, Że chcemy być bardziej
podobni do Niego! Potem starajmy sit; realizować nasze słowa
i rzeczywiście stawać się podobnymi do Niego.
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ZADANIE DLA CIEBIE

3 Przemyśl poniższe sytuacje. Zgodnie z tym, czego się
właśnie dowiedziałeś, wskaż, które z tych sytuacji są dla
wierzących WŁAŚCIWE, a które ZŁE?Wsta w (W) przed
tymi, które są właściwe i (Z) przed złymi.
.... a) Chrześcijanin pomówi cię. Myślisz o pozwaniu go

do sądu .
.... b) Twój sąsiad mówi: "Nie przychodi nigdy więcej

mówić o Chrystusie!" Jednak następnego dnia pot-
rzebuje pomocy, więc idziesz i pomagasz mu .

.... c) Twój pastor ma kazanie na nie lubiany temat. Ty,
aby pokazać swoje niezadowolenie, stajesz i wy-
chodzisz ze zboru .

.... d) Chrześcijanin popada w grzech, a ty, zamiast ogłosić
lo w zborze, idziesz do niego prywatnie i pomagasz
mu zwrócić się do Boga w pokucie.

4 Przeczytaj 1 Jan. 4:7-21. Wedlug tego fragmentu, wskaż,
które z poniższych stwierdzeń są PRAWDĄ'
a) Miłujemy Boga, bo On nas najpierw umilował.
b) Kto nie miłuje Boga, nie poznał Boga.
c) W miłości jest strach, bo można być odrzuconym.
d) Wystarczy kochać Boga; nie trzeba miłować brata,

gdy potraktował nas ile.
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Przeciwni nam

Cel 3. Z,rery:/iko/l'{/lIie 51/"egopostepouani« Ul oparciu o bib-
lijnq zasadę mi/ości do innvcb.

Parniętasz historię o Oldze z początku lekcji? Czy ona
miłowała tych, którzy czynili jej źle? Zamiast prosić o modlitwę
o uzdrowienie zranionego człowieka, Olga mogła prosić,
aby Bóg ukarał złoczyńców za ich podłość.

Czy byłoby to nastawienie Chrystusowe? Nie. Przy-
pomnijmy, co zrobił Jezus w noc swego pojmania, gdy Piotr
obciął ucho sługi najwyższego kapłana' Wiemy, że ten
sługa był nieprzyjacielem Jezusa, "Ale Jezus odezwal się
i rzeki 'Zaniechajcie tego!' l dotknqtoszy ucba, uzdrowił
go" (Łukasz 22:51).

Pragniemy być takimi, jak Jezus, który kochał swoich
nieprzyjaciól i przebaczał im. W Mateusza 5:44 są przytoczone
slowa Jezusa: "Miłujcie nieprzyjacioł uaszycb i módlcie się
za tycb, którzy was prześladują ", W Mateusza 6:15 znowu
czytamy. ':4 jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie
odpuści uam przewinień uaszycb ".

Miłość jest największą cnotą chrześcijańską. Pierwszy
Koryntian 13:13 powiada nam: "Teraz pozostaje wiara,
nadzieja, mi/ość, te trzy; lecz z nicb największa jest mi/ość".

Chrześcijanie powinni najpierw miłować Boga. On zaś
wypełni ich serca miłością, aby mogli miłować przyjaciół
i wrogów. Jezus powiedzlał. "Będziesz miłotrał Pana, Boga
511>'150, z całego serca 511>'150 i z całej duszy swojej, i z całej
myśli swojej" (Mateusz 22:37).
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Wf innym miejscu czytamy: "Nouv przykazanie daję wam,
abyscie się wzajemnie mi/owali, jak ]« was utniłotcalem;
al~).&.{ciesię i u:v tozajenmie miłowali" (jan 15:34). Naucz się
tych wierszy na pamięć i powtarzaj je często. Pamiętaj, ze
najważniejszym obowiązkiem wierzącego wobec Boga i bliź-
niego jest miłość.

t~----ZADANIE DlA CIEBIE

5 Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDĄ w twoim
życiu?
a) Twój sposób traktowania rodziny powoduje, że przyj-

mują oni twoje słowo o Bogu.
b) Twoje zachowanie powoduje, że twoi przyjaciele chcą

doznać tej samej mocy Boga, która zmieniła twoje
życie.

c) Modlisz się każdego dnia, aby ludzie widząc ciebie
widzieli Jezusa.

d) Modlisz się o przyjaciół, którym trudno miłować innych.

~----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

L a)

b)
c)

3) Szanowanie przywódców kościoła.
1) Szanowanie rodziców.
2) Szanowanie władz państwowych.
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d) I) Szanowanie rodziców.
e) 2) Szanowanie władz państwowych.

4. a) Prawda
b) Prawda
c) Fałsz
d) Falsz

2. Twoje własne odpowiedzi.

5. Twoje własne odpowiedzi. Jeśli jakieś stwierdzenia
NIE są prawdą dla ciebie, przeczytaj lekcję jeszcze raz,
punkt po punkcie. Sprawdź swoje zachowanie i proś
Boga, aby dał ci siłę do życia według JEGO zasad.

3. a) Zła.
b) Właściwa.
e) Zła.
d) Właściwa.



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.



Życie
chrześcijanina

Mój ojciec, który przez wiele lat bylmisjonarzem, często
znajdowal się w przykrych sytuacjach. Był trzymany na muszce
pistoletu, grożono mu i więziono go z powodu jego wiary.
Ale on nigdy się nie zawahal. Jednak największą przykrość
sprawiło mu pewne wydarzenie, które nuało miejsce kilka
lat temu.

Pewien chrześcijanin, który w rzeczywistości żył w bun-
cie przeciwko Bogu, postanowił pomówić mojego ojca i znie-
ważyć go. Opowiadał o nim straszne kłamstwa. Ale, mój
ojciec, zamiast planować zemstę, modlił się i pozostawił
spraw,' w Bożych rękach. W ciągu kilku miesięcy zostało
ujawnione, że jego przeciwnik popełniał właśnie tcn grzech,
o który obwinial innych.

Historia mojego ojca powtarza się w życiu tysięcy wic-
rzących na całym świecie. Oni nie rodzą się jako mocni chrześ-
cijanie, ale pozwalają Bogu działać w ich życiu i rozwijać
przez lala właściwy charakter.

Czy chcesz być taką osobą, która w każdej sytuacji cechuje
się pokorą ,Iagodnością i ufa Bogu? Możemy zastosować to,



czego się już uczyliśmy i rosnąć jak drzewo, które zapuszcza
głęboko korzenie i wiatr nie może ich złamać.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Przyjmowanie i dzielenie się.

Dojrzewanie.

Myślenie i działanie.
Zycie w Kościele.

Ta lekcja pomoże ci...

• Odkryć podstawowe zasady, których przestrzeganie pro-
wadzi do zwycięskiego, chrześcijańskiego życia.

'" Poświęcić się stosowaniu tych zasad w codziennym życiu.
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PRZYJMOWANIE I DZIELENIE SIĘ

Cel 1. Podaj przynajmniej dwa uiaru nlei n iezbedne dla
clJrze.<cijatiskiego wzrastania.

Już dowiedzieliśmy się, kto daje nam życie wieczne i jak
je otrzymać; wiemy też, że dobrze jest przypominać sobie
często, iż źródłem naszego życia jest Jezus.

"Ale kto napije się toody, którą Ja mu dam, nie bedzie
pragnąl IUl wieki, lecz woda, którq Ja mu dam, stanie się
w nim zrodłem wody wytryskujqcej ku żywotowi ioiecznemu"
(Jana 4: 14).

To cudowne być częścią Bożej rodziny. Jesteśmy dziećmi
Bożymi i pragniemy dzielić się z innymi dobrą nowiną, aby
także oni mogli stać się jej członkami. Jezus powiedział
w Mateusza 10:32: "Każdego więc, który mię 11~'ZIJa przed
ludzmi, i]a uyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie".
Czy to nie piękna obietnica'

"Lecz Chrystusa Pana posuiecajcie UJ sercach uaszycb,
zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagajqcym się
od was ioytłumnczenta się z nadziei lIYłSZf'): lecz eZJlllcie to
z łagodnościq i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci,
którzy zniesłaunajq dobre cbrzescijansleie życie wasze, zostali
zawstydzeni, że u-as spotu arzati" (1 Piotra 3:15-16).

Biblia zachęca rus do tego, abyśmy mówili innym ludziom
o Cluystusie. Gdy publicznie wyznajemy, że należymy do
Chrystusa, nasza wiara wzrasta.

Innym sposobem, publicznego oświadczenia, że należy-
my do Chrystusa, jest przyjęcie chrztu wodnego. Chrzest
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wodny to ważny krok w twoim chrześcijańskim rozwoju.
Sarn Jezus przyjął chrzest - nie dlatego, ze tego potrzebował,
ale poniewaź jest doskonałym wzorem dla nas. Możesz przc-
~-zytać o tym w Mateusza 3-

"Idźcie tedy i czvncie uczniami wszystkie narody,
cbrz czqc je li! imi« Ojca i Svna, i Ducb a Świr/ego"
(Mateusz 28:19).

Przynależność do zboru, lokalne] społeczności, nie jest
konieczna dla naszego zbawienia, ale łączy nas bardziej
z chrześcijańską rodziną. Tak, jak w fizycznej rodzinie, która
jest częścią Bożego planu, jesteśmy odpowiedzialni jedni za
druglch, liczymy się wzajemnie troszczyć o siebie i rrułować
swoich braci i siostry. Dzieje Ap. 2,1J2-ft7 mówią o tym, że
wszyscy byli razem i mieli wszystko wspólne, a Pan
codziennie dodawał do społeczności .. rodziny tych, którzy
byli zbawieni.

ł~----ZADANIE DLA CIEBIE

1 Weclług Rzymian 10:9-10, jakie dwie rzeczy musi robić
chrześrljanin?

2 Przeczyta] Jana I:43-46. Co właściwego uczynił Filip po
tym, gdy zawołał go Jezus!
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3 Które z następujących zdań są PRAWD1\'
a) Chrzest wodny Jest jednym ze sposobów publicznego

wyznania Chrystusa.

b) Nie musimy mówić o Chrystusie; możemy również
być skrvtvmi Jego naśladowcami.

c) Chrześcijańscy przvjaclclc mogą pomagać nam i my
możemy im pomagać.

Sprawdź sWOJCodpowiedzi

DOJRZEWANIE

CcI 2. Określ dwie czynnoset najbardziej pomocne II' cbrzes-
cijansleim tozroscie.

Głód może mieć wieloraki charakter. Możemy pragnąć
wiadomości od kogoś, kto odjechał daleko łub pragnąć
nowych możliwości działania. Ludzie są spragnieni miłości
i uczucia. Oprócz tego nasze serce, nasz duch tęskni za tym,
co jest poza tym światem.

Gdy zostaniesz zbawiony, pojawi się wtwoim życiu nowe
pragnienie - głód Bożego Slowa. Mówi o tym Biblia: ':tako
1101IXJ1wrodzol1e nientotrłeta, zapragnijcie nie sfalszctoane-
go ducbouvgo mleka" (l Piotr 2:2) . jezus powiedział: "Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale lsażdym slouem, luore
pochodzi z lisi Bożych" (Mateusz 4 :4).

Chrześcijanin odczuwa pot rzebę codziennego czytama
Biblii. Dawid - krół Izraela dał dobry przykład t:tkiego życia
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mówiąc. ··SZCZf~.fliu~Vmąż, kleJ1)' nie idzie Zti nu/q bez-
bożnvcb ... Lecz ma upodobanie u' zakonie Pana i zakon jego
rcutraźa dniem i nocq "(Psalm l: 1-:2:). \V innym miejscu Pisma
Świętego czytam\': "0, jakże lIIi1uir zakoli (",i/ przez cały
dzieli rozmvskun o lIiIII'" (Psalm 119:97).

\"ażnym jest nie tylko czytanie Bożego Słowa, ale za-
parnietvwanic go i napełnianic jego zasadami swojego serca.
To, czego się naliczymy, Duch Świętv może przypomnieć
nam \V czasie potrzeby - kiedy oczekujemy wskazówki lub
kierownictwa w naszym życiu.

Za pcwnią nas o tytli Riblia. "Lecz Pocieszvciel, Duch .5wię-
Iy, którego Ojciec J>().';fp tr imieniu moim, nauczy IJ'(iS ioszyst-
kiego i Prz..)lJ01Il1l i 11'(71/1 u-szvstleo, co U'(l1/1 [xnriedzialem
(Ian 11:26).

Nasze codzienne czytanic Biblii powinno być połączone
z modlitwą. Jezus, który poznał chwalę nieba, zanim przyszedł
na tę ziemię, także odczuwał potrzebę modlitwy. Przed
wybraniem swych uczniów całą noc poświęci I modlitwie
(LII kasz 6:12). Paweł i Svlas modlili się i śpiewali, zanim
zostali uwolnieni z wi,zów w areszcie (Dzieje Ap. 16).
Chrystus powiedział do SW)TIt uczniów: "Proscie, fi bedzie
wam dane; szukajcie, fi znajdriecie, kołaczcie, a otuorza
IImil "{Łukasz 11:9),

l Tcsaloniczan 5: 17 POWiad;1: "Bez przestanleu s;ł~ nuull-
cie". Nawet, gdy [estcśmv w szkole, gdzie nasze urnyslv s~
zajęte lub w pracy, która wymaga pełnej uwagi, możemy
trwać w nastawieniu modlitcwnvm. Gdy zajdzie potrzeba
wiemy wówczas, jak wezwać Boga. Możcmv leż wykorzystać
przerwę w pracy, aby oddać Bogu chwałę. \\' tcn sposób
możemy Go ciqglc chwalić.
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t-~ - ZADANIE DLA CIEBIE

4 Jakie dwa dzta łania pomogą wierzącemu wzrastać du-
chowo? .

MYSLENIE I DZIAłANIE

Cel 3. Opisz, jak mogq być chronione i leontrolouiane myśli
toierzqcego.

"Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, Im
z niego tryska źródlo życia!" (Przypowieści 4:23).

Pan może pomóc nam kontrolować nasze myślenie.
Filipian 4:7 mówi: ''A pokój Boży, który przewyższa wszelki
rozum, strzec będzie serc uaszycb i myśli uaszycb w Cbrys-
tusie jezusie'': Nasze myśli podobają się Bogu, gdy są czyste.

"IVreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co mile, co cbuxtlebne,
co jest cnota i godne pocbuały" (Filipian 4:8).

Koncentrowanie naszego myślenia na tym, co podoba
się Bogu, wymaga ciągłej dyscypliny. Dopóki pozostajemy
na tym świecie jesteśmy wystawieni na grzech i pokusy, ale
Pan pozwoli nam się temu oprzeć. Stare przysłowie powiada:
"Ptaki mogą przelatywać nad twoją głową, ale możesz nie
pozwolić im zbudować gniazda na twojej głowie." innymi
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słowy: "Pokuszenia mogą być wokół nas, ale możesz nie
pozwolić im, aby zmusiły cię do grzechu w twych myślach
lub czynie". Najlepszym sposobem kontrolowania naszego
myślenia jest zwracanie bacznej uwagi na to, co widzimy,
słyszymy, mówimy i robimy.

Uważaj na to, co oglądasz. "Śunatłem ciała jest oko. ]e.'ili
tedy oko uooje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie"
(Mateusz 6:22).

To czego słuchasz, wpływa na twoje myśli. Marek 4:24
powiada: "Baczcie 'Ul to, cn słyszycie!" Czy rozmuwy, które
prowadzisz łub muzyka, której słuchasz, pomagaH ci bardzie,
kochać Pana? Czy pobudzają cię do czystych myśli?Jeśli twoja
odpowiedź jest negatywna, może powinieneś bardziej kont-
rolować to, czego słuchasz.

Słuchanie oznacza słuchanie samego siebie, jak i słów
innych. To, co mówimy, może potężnie oddziaływać w kie-
runku dobra lub zła. Jeśli ktoś nas skrzywdzi, łatwiej jest
nam przebaczyć, gdy nie oddaliśmy mu złem. W Przy-
powieściach 15:1 czytamy: "Łagodna odpow/edt uśmierza
gniew, lecz przykre słowo wywołuje złosć". Naszym celem jest
wypełnienie słowa z Przypowieści 25:11: "Słowo wypo-
wiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na
srebrnych czaszach".

Chrześcijanin powinien więc uważać na swoje czyny, bo
Bóg żąda od niego czynienia prawa.

"Oznajmiono ci) czlou necze, co jest dobre i czego Pan
źqda od ciebie: tyłka, abyś wypełn ial prawo, okazywał
miłość bratnia i w pokorze obcował ze suoim Bogiem"
(Micheasz 6:8).
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Naszą odpowiedzią mogą być słowa psahnisrv. który
powiedział: "Niecb znajdr; lljmr/olxl11ie slol/w ust moich i myś-
li serca mego 11 ciebie, Pauie, opoko moja i odkupicieln mo]!"
(Psalm 19:15l.

ł-·--------- ZADANIE DlA CIEBIE

5 \Vybierz odpowiedni cytat z przerobionego fragmentu
lekcji, który potwierdza podane niżej stwierdzenie. Wpisz
go \V puste miejsce. Nasze myśli

a) powinny dotyczyć lego, co dobre .

b) "l sIrzeżone przez pokój BoŻ)' .

c) kształtują nasze życie .

d) powinny być mile dla Boga .

6 Przeczytaj lana 17:15-19; potem zaznacz lilerę przed każ-
dym prawdziwym dokończeniem myśli.

Nasze myśli mogą być chronione przez:

a) ukrywanic się w jaskini i medytowanie całymi dniami,

b) trzymanie się rzeczy czystych, dobrych i świętych.

c) przylączente się do wspólnoty chrześcijańskiej z dala
od wpływów świata.

d) wiar, w modlitw, jczusa, że Ojciec zachowa nas, gdy
będziemy na tym świecie.
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ZYCIE W KOSCIELE

Cd 4. Okres! cel podtrzvmvu-n nia cb rzescijanskie]
społecznoset i tospierania Bożej pracy.

ln k wcześnie] powiedzieliśmy, powinno mówić się
o ewangelii z wszystkimi - również z nicwicrzacvrni, którzy
s'! naszymi przyjaciółmi. Jednak najbliźszych przyjaciół
powinniśmy wybierać starannie. Nasz wolny czas powinien
być wiaści"--'ie zrównoważony przez właściwy wpływ
chrześcijan, którzy pomogą nam wzrastać w Panu i starać się
wykonywać jego wolę. CZ)1amy O tym:

"SzC;:r~</ill:J'mqź, kleJ/)' nie idzie za radq bezboźnvcb ani
nie stoi na drodzo grzeszllikólJ~ ani nie zasiada w gronie
szyderców. Lecz nut npodobanie fi) zakonie l'ana i zakol1jego
rozuaźn dniem i nocq" (Psalrn 1:1-2).

Pragniemy studiować Biblię sami i z wierzącynu przy-
jacióhni. Potrzebujcmy również słuchać głoszonego Slowa
Bożego: "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez
Słowo Cbrystusouie" (Rzymian l O:17).

"Nie opuszczając uspolnyd: zebrań naszvcb, jak to jest
11 nieletorycb /li ztoyczaju, lecz dodając sobie otucby, a to ~}171

bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzieti przybliża"
(Hebrajczyków 10:25).

Kiedy wierzący zgromadzają się, powinni wzajemnie
się umacniać. W jedności jest sila, sila w śpiewaniu i
wspólnym chwaleniu Pana.

"...A~~' nie I~Vł()w ciele rorduojenia, lecz abv członki mial»
nauirajem o sobie jednakie sta ranie. l jesli jeden członek cierpi,
cierpiq z nim n'SZ)stkie członki; a j'.{/i dozna]» czci jeden czlo-
nek, radujq się z nim uszlslkie czlonlei" (1 Koryntian 12:25-26).
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Bóg zaplanował, jak możemy uczestniczyć w finansowych
potrzebach lokalnej wspólnoty, a równocześnie zdobywać
innych. Hebrajczyków 7:2-9 podaje nam przykład z życia
Abrahama, który dał dziesięcinę (10%) z wszystkiego, co miał.
Jednak dziesięcina ITIaŻe czasami nie wystarczać.

Faryzeusze, religijni przywódcy tamtych czasów, dawali
dziesięcinę, ale Jezus powiedział, że msza sprawiedliwość
powinna ich przewyższać. On powiedział o nich, że dawali
dziesięcinę z takich przypraw jak mięta, koper i kminek, ale
zaniedbywali naprawdę wa żne nauki Zakonu o spra-
wiedliwości, miłosierdziu i uczciwości (Mateusz 23:23). Jezus
dalej powiada, że musimy być wierni we wszystkim do czego
wezwał nas Bóg.

Chcemy hojnie dawać z naszych pieniędzy i jednoczdnie
słuchać uważnie czego Bóg od nas chce. Może On chcieć
więcej naszego czasu, naszych talentów - nawet naszych
planów na przyszłość. Cokolwiek by to było, możemy to
złożyć jako ofiarę miłości przed tym, który nas najpierw
umiłował.

t:- ZADANIE DlA CIEBIE

7 Dawanie dziesiątej części z naszych dochodów jest

8 Według Hebrajczyków 10:25, zbieramy się z innymi wie-
rzącymi, aby .
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9 Nalicz się na pamięć Rzymian 12:1-2 Wedhlg tych wierszy,
nasze prawdziwe uwielbienie Boga to .

~,
: l.r,""a·I" ;;:1." ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPO\,('IEDZI

l. Wyznaj swymi listami.
Uwierz w swoim sercu.

G. b) trzymanie się tych rzeczy, które są czyste, dobre
i święte

d) wiarę w modlitwę Jezllsa, że Ojciec zachowa nas,
gdy będziemy na tym świecie.

2. Odnalazł Natanaela i powiedzial mu o Chrystusie.

7. dawanie dziesięciny.

3. a) Prawda.
c) Prawda.

8. zachęcając się wzajemnie.

4. Czytanie Biblii i codzienne modlenie się.

9. poświęcenie się w służbie dla Niego i podobanie się Mu.

S. a) Filipian 4:8.
b) Filipian 4:7.
c) Przypowieści 4:23.
d) Psalm 19:14.



Życie
w

pełni Ducha

Zycie w pełni Ducha powinno być celem każdego wie-
rzącego. Wypełnienie Bożym Duchem jest następnym krokiem
lub etapem, który powinien mieć miejsce w doświadczeniu
każdego wierzącego. Życie pełne Ducha to życie, które jest
zupełnie poddane i poświęcone Panu.

Jezus obiecał swoim uczniom. że gdy pójdzie do Ojca,
pośle Pocieszyciela - Ducha Świętego.

'ja prosić bede Ojca i da unm innego Pocieszvciela, abv
bJl z toami IW wieki - Ducha pratrdy, którego suiat przJj"ć
nie może, bo go nie widzi i nie zna; lI:}'go znacie, Im przebyux:
wśród /lVIS i w was bedzie" (jan 14:16-17).

Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdzie-
siątnicy. Historia ta jest opisana w Dziejach Ap. 2. Od tego
czasu każdy wierzący może żyć w pełni Ducha.

W tej lekcji będziemy rozważać, co to znaczy żyć w pelni
Ducha. Poznamy też nagrodę jaka jest następstwem tego.
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W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Pelnia Ducha Świętego.
Życie w mocy Ducha.

Ta lekcja pomoże ci...

* Opisać, co oznacza pelnia Ducha Świętego;
* Sprawdzać twoje życie, by przekonać się czy jest pełne

Ducha, przez poznanie znamion jego obecności.

PEł..NIA DUCHA SW!ĘTEGO

Cel 1. Poznaj niektóre cechy życia urvpełnionego Duchem
Śtoietym,

Efezjan 5:18 poucza nas: "Bądźcie pełni Ducba", Tak może
być w życiu nowonaroclzonego chrześcijanma , który został
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ochrzczony Duchem Świętym. Jezus użył tych słów "ocbrz-
czeni Duchem Śuiętym ", aby opisać cudowne doświadcze-
nie, które miało być udziałem Jego uczniów.

W Dziejach Ap. 1:5powiedział: 'Jan bowiem cbrzcił uodq,
ale wy po nieunelu dniach bedziecie ocbrrczeni Duchem
Święlym ".

jako wierzący możemy zostać ochrzczeni Duchem Świę-
tym, tak jak pierwsi uczniowie, którzy czekali wierząc,
dziękując Bogu i uwielbiając Go. Byli posłuszni połeceniu
jezusa, które cłal im mówiąc: "A 010 ja zs)lam 'WUVlS obietnice
mojego Ojca. w:.v zaś pozosttukie /, . ./ aż zostaniecie
przyobleczeni mocq z wysoko.<ci" (Łukasz 24:49).

jednym ze znaków potwierdzających nasze napełnienie
będzie to, Że Boża moc zstąpi na nas tak, jak na wierzących
w dniu Pięćdziesiątnicy: "I napełnieni zasiali u"Z}scy Duchem
Śuię~}7Il, i zaczęli mćunć Ź7m)7Ili językami, lak jak im Ducb
poddatrał" (Dzieje Ap. 2:4). Będąc napełnieni Duchem Świę-
tym zaczynamy przemawiać w językach, których się nie
uczyliśmy.

Życie pełne Ducha jest istotne i przejawia się w rysach
charakteru lub "owocach": "Owocem zaś Ducha sq: mi/ość,
radosć, pokój, cierpliwość, uprzejmosć, dobroć, unernosć,
lagodllo.<ć,ustrzemtezttroosc: (Galacjan 5:22-23).

jeśli myślimy, że jesteśmy pełni Ducha i nie dostrzegamy
tych cech, powinniśmy zwrócić się cło Pana i zapytać go, co
jest nie prawidłowego w naszym życiu.

"Nie zasmucajcie Bożego Ducha Ś"'iftego, ktorym jes-
teście zapieczetouam IIa dzieli odkupienia" (Ffezjan 4:30).
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Chodzimy w pełni Ducha Świętego będąc posłusznymi
Bożej woli.

"I nie upijajcie sil,' trinem. klów powoduj' mzwiązlość,
ale bqdzcie pełni Ducha, rozmau iajqc z sobą przez psa/my
i bymny, i piesn! ducboume, spieuajqc i grając UJ sercu suoim
Panu, dziekujqc zawsze za /I'sz.l~lknBogu i Ojcu W im ieniu
Pana /laszego, Jezusa Chrystusa" (Efezjan 5: 18-20).

Te fragmenty Biblii pomagają nam zrozumieć co oznacza.
"ż.lde w Ducbu ". Wiemy, że kiedy pozwalamy Duchowi
Świętemu kierować naszytn życiem, wzrastamy i dojrzewamy
jako chrześcijanie (Galacjan 5:16). Duch Święty nasyca nas
życiem i pobudza do działania. Czujemy się mocni i gotowi
do działania dla Niego. Ta myśl jest wyrażona w 2 K01)TItian4:16:
.....cboć zeumetrzny nasz człowiek niszczej' lo j'd,Ulk len nasz
ueumetrzny odnauia sil,'z haźdym dniem ".

~~-------~ ZADANIE DlA OEBIE

1Zaznacz literę przed każdym stwierdzeniem, które jest
właściwym dokończeniem następującej myśli. Gdy wie-
rzący jest chrzczony w Duchu Świętym, to:
a) mówi w nieznanym języku.
h) objawia "owoce" wspomniane w Galacjan 5.
c) wzrasta duchowo.
d) pozwoli Duchowi kierować swoim życiem.
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2 Przeczyta] jc~zcze raz Efezjan 5:17-21. \V~k:łż na podstawie
lego fragmentu przvnajumic] 1rzy czynności. które ch.rrak-
rcrvzują wypełnlonego Duchcni chrzcśrtjamna.

3 Odwołując sil' do Galacj:tn 5: 16 wskaż, co icst kluczem
do życia w Duchu?

Zycie w mocy Ducha

Cel 2. Zauttaź, jak Ducb ŚII'ięfy 1I~/)()7I/(lf!,(l userzqcego i !)()-
lJJiq.ż postepouanie cbrzescijanina z darami Du C!W ,

Duch Święty został posiany, aby byl naszym "/'OIlIOC-

nilnem ". Jedno Z jego imion brzmi "Pociesżvciel". On nas
zachęca, czyni nasze życie łatwiejszym. On fxxlt rZYlJlu je
nas, gdy przeżywamy presję. To oznacza, że żyjemy w jego
mocy.

Duch Święty jest naszym pomocnikiem. On pornaga nam
w każdej sferze chrześcijańskiego wzrostu. Duch ŚWi,ly
ponmga nam w naszych modlitwach. "Nie u-lemy bottiem,
o co się modlić, jak należy, ale sam Duch lI'Slazi'ia się za nami
1/1 nieunsłounonycb uvstclmieniacb" (Rzymian 8:26).

Duch Swiętv jest także naszym przewodnikiem. Rzymian
8:14 mówi: "Bo ci, klcit)'CbDucb Boży prouadzi, sq dziećmi
Bożym;".
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Duch Święty jest też "J)Uc!WlII Prt/IN/Y" i wielkim Nau-
czvcielem ~ który wprowadza we wszelką prawdę. "Lecz
l'ocieszvciel; Duch ,~~lJ!it',-gk/órego Ojciec po,<le w imieniu
moim, l1t11LCZY U1(IS u'szyslkiego i prrvpomn! wam u'szyst-
<!(I, co /1'(17/1 pou-iedzinlem" (Jan 14:2G·1."lecz gdV przyjdzie
On, Duci) Prandv, uprouYldzi {NIS uv toszella; prauJt/f'''
(Jan [G:13)

Icdnym z dobrodziejstw życia w pełni Ducha są dary,
które przynosi nam Duch Święty. Te dary sprawiają, że praca
dla Boga staje się latwiejsza i bardziej skuteczna. Jednym
z pierwszych darów jest moc potrzebna do służby chrzcś-
cijańskicj .

.oAI.(' uvamiecie moc Ducha ,~(I/lit/l(Jgo, kiet~VzslqjJi TUII/'{/S,
i bedziecie mi .{wiadktl1lli UJ [ercaolimie i w całej Judei,
i 111 Sali/arii, iaż /)0 lemnc« zieli/i" (Dzicje Ap. 1:8).

Duch Święty czyni swoje dary dostępnymi dla nas, aby
bvly szczególnie pomocne w służbie chrześcijańskiej. "./1 rożne
sq dm)' laski, lecz ducb leli sam" (1 Koryntian 12:4)

\Xi 1 Korvntian 12:8-11 jako darv Ducha wymienione są:
mowa mądrości, 1lIOW;:.l \vit'dzy, wiara, uzdrowienie, cuda,
proroctwo, rozróżnianie duchów, j~zyki i 1 luntaczenie ję-
zyków. Są również inne dary i zdolności, które daje nam
Bóg przez Swego Ducha.

".ił mamy niźn« darv uvd/ug udziekme] nam łaslei;jp,{/i
dar prot"oMoU'rmia, lo niech 'Jf:~dziellŻYll'(111)' stosoumie do
uiorv; je.';/ipns{ugiwonie, to u' llS{71gill~:111iu; jpś/i luo naucza,
lo 1lJ ntIJICZt111iu; je:~/ilsto napomina. lo In napominaniu; je,<1i
Ido obdannru]«. to Ił' szczerosci; leto jest przolożony, niech
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okaże gorliwo.';ć,. kto okazu]« miłosierdzie, niech to czyni
z radością" (Rzymian 12:6-8)

Duch Święty przynosi również Bożym dzieciom błogos-
ławieństwo i chwalę.

"Tell to Ducb sunadczy wespół z duchem /laszym, że
dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami
Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tyłko razem
z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uunelbieni byli"
(Rzymian 8:16-17).

Cudowne wylanie Bożego Ducha, takie jak w przeszłości,
przeżywamy w naszych czasach. Bóg chrzci wielu chrześcijan
Duchem Świętym. Módlmy się, aby tak było nadal. Módl się
o swój zbór, aby twój pastor, diakoni i wszyscy członkowie
byli pełni Bożego Ducha i aby On działał przez nich.

To Duch nas umacnia nawet w czasie problemów, głodu,
trudności, prześladowań, biedy lub śmierci. ".. .Ale w tym
wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas u miłouiał!''
(Rzymian 8:37).

t:-------- ZADANIE DLA CIEBIE

4 Gdy mówimy, że "Duch nas umacnia", myślimy o:

5 Pięć imion Ducha Świętego wspomnianych w tej lekcji
wskazuje nam, w jaki sposób On nas umacnia. Wyrnień
te imiona:
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6 W której z następujących sytuac]] posługujesz się darami
Ducha Świętego?
a) Oka wjesz gościnność potrzebujące] rodzinie.
b) Zgadzasz się uczyć jakąś klasę szkoły niedzielnej.
c) Z radością przyjmujesz u siebie pewne dzieci, kiedy

ich matka jest chora.
d) Zwiastujesz ewangelię w więzieniu w dniu odwiedzin.
e) Świadczysz swemu przyjacielowi w pracy.

A
!~~j----. -<.., SPRAWDi SWOJE ODPOWIEDZI

1. Powinieneś zaznaczyć wszystkie litery, bo wszystkie
dokończenia są prawidlowe.

4. Pociesza nas i podnosi, gdy spotykamy się z trudnoś-
ciami.

~ Możesz wymienić trzy z następujących: śpiewać hymny
i psalmy, mieć serce pełne uwielbienia, dziękować za
wszystko, ulegać jedni drugim, okazywać cześć Chrys-
tusowi.

5. Pocieszyciel, Pomocnik, Duch Prawdy, Nauczycie!,
Przewodnik

5. Pozwolenie, aby Duch kierował naszym życiem
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G. Powinieneś zaznaczyć wszystkie 1i1l'T)·. .It'~lj postępujesz
tak, jak wskazuje la li~l;ł.to korzvstasz Z da rów Ducha
Swi~·It'go.

lesteś gotowy, aby wypt'lnić dnlg<J cZt.;f.ć ZCSZy1lJ studenta
od lekcji 9 do 1(\. Przejrzv] le lekcje i postępu] zgodne z in-
strukcją w sprawozdaniu. Gdy będziesz wvsvla:' kartę
odpowiedzi do instruktora lei, zapytaj o inne kursy.

GRATULACJE!

Ukończyłeś kurs. ,\1:IIIIY nadzieję, Że przerobienie go
przyniosło ci korzyść! Pamięta], żeby wypełnić drllg:, 'A'ŚĆ
sprawozdania studenta i wysb( do instruktora ICI. Gdy tylko
otrzymamy obie karty odpowiedzi, sprawdzimy je i wyśll.."IllY
ci pieczątkę lub świadectwo.
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ZAKOŃCZENIE

Ta ksi:łżka jest wyjątkowa, ponieważ została napisana
przez ludzi, którym z:llciy na Tobie. S:ł to :-izcz\:'śliwi Indzie,
którzv znaleźli odpowiedź na wiek p)tal1 i problemów. które
11I11111j;)niclll:d wszystkich ludzi na świecie. Ci szczęśliw, ludzie
wierzą, że Bóg clicl'. :Ihy dzielili się Z mnynu IIL.1dro..<cią,
blogosł« wicrist wc 111.które 01 rzvmal]. \X'ierzą, że pot rzebu jesz
dowil~dzil'( sil.,."() pewnvc h ważnych sprawach, aby Twoje
wl.rsn« pylania i probl.mv zoslaly rozwiązane i abyś Zna-
łazł/h najlcpszv dla siebie sposób życia.

Napisali t~·ksi:1Żkę, żeby przekazać ci te ważne młornncje.
Przekonasz się. ze ta ksi:IŻkl jest oparta na następującvch
po<bl:I\VOW)TJI prawdach:

1. POIrzebu jesz Zba wicicIa . Przeczytaj Rzymia n 3: 23,
Ezechiel 18:20.

2. Nic możesz sarn siebie zbawić. PrZeCZ}1aj 1 Tyrnoteusza
2:5, Jan ]4:6.

3. Bóg pragnie, aby świat hvł zbawionv, Przeczvta] Jan
3: 1(,-17.

'1. B/>gposlalIczusa, który odelal Swoje źvck-, żeby zbawić
wszystkich, którzy IIwierz:1 w Niego. I'rzcczvta] Calac-
ja" 'H-5, l Piotra :\: 18.

S. Hiblla pokazuje nam drog~' zbawienia i liczy jak wzras-
\;l( \V chrześcijańsktn: życiII. Przeczytaj Jan 15: 5, Jan
10,10, 2 Piotra 3: IH.

G. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. Prze-
CZ}1aj l.ukasz 13: 1-5, Mateusz jl,Jj2-33, Jan 3:35-36.
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Ta książka mówi ci, jak możesz zadecydować o swojej
przyszłości i daje ci możliwość, wyrażenia Twojej decyzji. Ta
książka jest inna także dlatego, że daje szansę kontaktu
z ludźmi, którzy ją przygotowali. Jeśli chcesz o coś zapytać
lub powiedzieć o swoich potrzebach i odczuciach, możesz
napisać do nich.

Na końcu książki znajduje się "Karta decyzji". Jeśli
podjąłeś decyzję, wypełnij "Kartę ..." i wyślij. Wtedy otrzymasz
dalszą pomoc. Możesz użyć karty, żeby zadać pytanie lub
poprosić O modlitwę czy informację.

Jeśli w tym egzemplarzu książki nie ma karty, napisz do
Twojego instruktora łeI. Otrzymasz osobistą odpowiedź.



----------------x------- wytnij i wyślij do instruktora ICI -----------------------

a 3330 w co wierzymy

KARTA DECYZJI

Po przestudiowaniu tego kursu postanowiłem przyjąć Jezusa Chrystusa,
jako swojego Zbawiciela i Pana. Przesyłam tę kartę z moim podpisem iadresem
do biura ICI z dwóch powodów. Po pierwsze, aby wyrazić fakt przyjęcia
Chrystusa. Po drugie, aby poprosić o informacje dotyczące innych materiałów,
które pomogą mi w moim życiu duchowym.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis





MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

Tytułkursu .
{drutcowanynn l-teranut

Proszę wypełnić
linie inazwisko .
T\\ój numcrwfC! , 0 ••••••••••••••••••••••••••

(ZMlaw,n,,'/' "'''J.'r' j,j!i "i,.,u:;; ro loJ,.•t!

M~..................... . .

Miejscowość WojC\\OOzt\\O .
Państwo .
\Iiek.... . pleć .
zawód , .
Ilu członkówliczytwoja rodzina? .
llclatuczvlcśsięwszkolc? .
Jeśli jesteś członkiem jakiegoś kościola.jakajestjego nazwa?

Jakieobowiązki pclniszwswoim kościele? .

W jaki sposób przerabiasz ten kurs?
samodzielnie? wgrupic? .
Jakie inne kursy JCljużpr/.crobilcś? .

Teraz przewróć stronę i odpowiedz nu wszystkie pytania.

l



\Vskazówki dotyczące wypełniania ninicjs1..cgo arkusza odpowiedzi

Poniższe przykłady wyjaśniają. jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pyrania mogą być dwojakiego typu: PRA WOA-
FAŁSZ lub WYBÓR.

Przykład pytaniatypu rRAWI)A-FALSZ
Poniższe.stwierdzenia są prawdziwe lub fatszvwe. Jeśli stwierdzenie
test

PRAWDZIWE • zaczernij kólko@)
FAŁSZYWE -zaczcrnijkólkojb)

I. Bibliajest Bożym przesłaniem adresowanym do nas.
Powyższe stw ierdzenic, "Btbl laje st Bożym przesłaniem adresowanym
do nas. ",jest PRAWDZIWE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:
Ie®tD

Przykład pytaniatypu W, 1łÓR
Każde z poniższych pytali ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź. W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na 110\\/0 " oznacza
8) być młodym.
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedziąjest "b) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.",
należy zatem zaczernić kólko ® jak poniżej:
2®etD

Przeczytaj terazpytania zczęści picrwszcjEprawozdania studenta"
zaznaczswoje odpowiedzi poniżej, zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierzwlaściwą odpowiedź izaczernij kólk<@.® lub©. zgodnie
ze swoim wyborem.



Zaczernij właściwe kólko przy każdej z ponumerowanych pozycji.
I@@O 9@@O 17@@O
2 @@O lO @@O 18 @@@
3 @@O 11 @@O 19 @@@
4 @@O 12 @@O 20 @@@
5 @@O 13 @@O 21 @@@
6 @@O 14 @@O 22 @@@
7 @@O 15 @@@ 23 @@@
8 @@O 16 @@O 24 @@@

Teraz. kiedy zaznaczyleśjuż sv...ojc odpowiedzi. możesz pomoc nam w
udoskonaleniu lego kursu, odpowiadając na poniższe pytania. Chcemy
poznać twojąopinię o naszym kursie. Obrysuj kólkicm literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

I. Material zawarty w tym kursie jest
a) bardzo ciekawy
b) ciekawy
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

me nowego

2. Nauczylem się
a) bardzo wicie
b) trochę
e) riezbyt dużo
d) nic nauczyłem się
e) nudny

-I. Niniejszy kurs byl
a) bardzo trudny
b) trudny
c) larwy
d) bardzo lam)'

S. Jako całość, ten kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niezly
d) slaby

J. To, czego się nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
e) nic w ażne
d) stratą Cl.aSLI



6. Napisz, proszę. przynajmniej jedną konkretną uwagę dotyczącą
kursu .

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu. jakie. być 010/.0. chciałbyś
zadaćinstruktorowi ICI.

Przejrzyj tera: jeszcze ra: niniejszy arkus: odpowiedzi i upewnij się.
:e odpowiedziales na wszystkie pytanta. Następnie pr:e.Wf go do
instruktora lub do biura lej w twoim rejonie. Adres powinien się
znajdować na ostatniej stronie wkładki "Sprawozdanie studenta".
Jeśli nie ma lampieczątki z adresem, lo ll:V.Wj swój arkus: odpowiedzi
na adres biura JeI w Brukseli, wydrukowany na ostatnie] stronie
wkładki "Sprawozdanie studenta ",

Wyłocznie do użytku biura ICI

0 5C .

INTERNA TIONAl CORRESPONOENCE INSTITUTE
ChristianLifcProgrnm

4
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