
Czy Bóg
oczekuje od nas

za wiele?

Jego plan jcst tak wielki'
Jcrzv mial sicdemnaście lal. kiedy po raz pICf\\SZy, po

ukończeniu nauki w szkole, wvjcchal z domu, Micszkal
dotychczas w małym miasteczku. Teraz przyjccha] na uni-
wersyret do stolicy swego kraju, W pierwszym dniu na uczelni
był nicmai przcrażonv: w jcdncj grupie było tylu studentów,
ilu wszystkich uczniów w jego dawnej szkol c, Wykladowca
zaczął wvliczać, czego oczekuje od studentów w nadcho-
dzącym raku: lckturv, prace pisemne. tcstv, sprawozdania
ustne, opracowania, Wydawato się to nicwvkonalnc! Jerzy
poczuł się bardzo znicchccony.

Nic zdawal sobie wtcdv sprali", żc nic wszystko to bylo
zaplanowane na jeden dzień. Poza tym nic wiedzlal. że
wvkladowca będzie im pomagał. Był wykladowcą dlatego,
aby pomóc studentom w osiągnięciu wyznaczonvch celów
w nauce, Jerzy, mimo początkowego przerażenia. będzie
stopniowo epanowywal material. Każdy wyklad opiera si,
na wiedzy z poprzednich wvkladów. Ostatecznie. zakreślone
na początku cele. zostaną osiągnięte.



Czasami. gdy zaczniemy przyglądać się wielkiemu
planowi Bożemu, możcmv poczuć sic tak. jak Jerzy. Plau
Boży wydaje się nam zbyt obszerny, wygląda nawet na nie-
wykonalny przy użvciu naszych sil naturalnych. Lecz z Bo-
giem wszystko jest możliwe. \V lej lekcji zorientujemy się
czego Bóg od nas oczekuje. Zobaczymy także. co zrobi dla
nas i przez nas. gdy będziemy dążvć do osiągnięcia celów.
które On IIYZllacZ\1 dla naszego życia.

W tej lekcji będziesz się liczyć o tym, że:

Bóg oczekuje wielkich rzeczy'.
Bóg udziela nam pomocy.
Bóg nic ustaje. gdy my nic spełniamy wyznaczanych zadali.

Ta lekcja pomoże ci:

• Opisać to. czego oczekuje od nas Bóg .
• Wyjaśnić, jak możemv spclnić Bale oczekiwania .
• Wyjaśnić. dlaczego nasze poralki nic wstrzymują Boże-

go planu.
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BOG OCZEKUJE WIELKICH RZECZY

Cel I. Przekonaj SIę, dlaczevo potrzebujemy Boże] pomocy.
aby ostągnqć cele, które Pan postawił przed nami.

Gdy wspólpracujesz z Bogiem w realizacji Jego planu,
czeka cię interesująca przyszłość. Jego plan jest dobry i wiecz-
ny, Pomyślmy razem o niektórych celach, jakie postawi I przed
nami Bóg w Swoim planie. Przyjrzyjmy się tym celom, które
z Bożej woli mają osiągnąć wszyscy ludzie. Dzięki pomocy
Bożcj możemy osiągnąć ogólne cele, a także zrealizować in-
dywidualny plan dla naszego ŻYcia,

Przemiana

W Rzymian 12:2 czytamy, żc powinniśmy zostać prze-
mienieni. Sądzę, że większość ludzi widzi potrzebę przeżycia
przemiany, Jednak na ogól zmieniają oni tylko coś na zew-
nątrz, usiłując naśladować innych ludzi lub jakiś ideał. CZ)
taki jest plan BoZ)' dla nas 'I CZy On chce, abyśmy byli zaled-
wie zewnętrznymi kopiami kogoś innego, kto może być
dobry') To nic tylko trudne do wvkonania, lecz nawet nie-
możliwe. A poza tym, jaką mialoby lo wartość, gdvby nam
się to uda lo" CZ)' uważasz, żc wedlug wielkiego planu Bożego
mielibyśmy być zaledwie imuaciami' Takie stanowisko jest
nicwłaściwe.

Przemiana to coś więcej niż imitacja lub naśladownictwo,
Przemiana jest kluczem do calego planu Bożego. Bez niej
nic byloby dla nas osiągalne wszystko lo, co Bóg dla nas za-
planował.
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Faryzeusze naśladowali tvlko wzorzec zachowania re-
ligijnego. nigdy nie przeżyli przemiany. ZwrÓĆ uwagę. co
mówi o nich Jezus w Mateusza 15:7-8. Nic dziwnego, że nic
mogli oni kochać swvch przyjaciół. My także nic potrafimy
kochać swoich nicprzyjaciól, ani blogoslawić tych. którzy'
nam złorzeczą. Czytając "Kazanie na górze" (Mateusz 5-7)
zauważamy wiele przykazali Chrystusa. które są absolutni c
nicwvkonalnc, jeśli nic zostamcmy przemienieni. Może
stanąleś już przed nicktórymi zadaniami nicwykonalnymi.
które postawi I przed nami Bóg.

ł~_" _
~ ZADAl\IE DLA CIEBIE

1 W podanych poniżej fragmentach Pisrna przedstawione
są pewne przykłady zachowań. (strona lewa). Przeczytaj
wskazane wersety. Następnic skojarz je z osobą. o której
mowa (strona prawa).
.... a Mateusz 5:40

b Mateusz 5:44
I) Człowiek. który usilujc naśla-

dować

c Mateusz 6:2
d Mateusz 6:5

.... e Łukasz 6:Y,

2) Człowiek przemieniony

Posłuszeństwo

W ostatniej lekcji rozważaliśmy problem posłuszeństwa
którego Bóg oczekuj c od nas. Gdy pragniemy być posłuszni
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i On tego pragnie, cóż może nas powstrzymać? W rzeczy-
wistości posłuszeństwo przynosi wiele korzyści.

Niektóre przykazania w Piśmie żądają od nas aktywności
- są dla nas nakazami. Inne przeciwnic. nakazują oczekiwać,
aby Bóg COŚ dla nas uczynillub byśmy czegoś doświadczyli.
Możemy zauważyć, żc często jest nicmożliwym. zachowanie
takiej postali}. Nakazy żądające aktywności bywają nie-
wykonalne, gdyż oczekują od nas wykonania tego, co jest
przeciwne naS'0111 naturalnym pragnieniom.

Nawet gdy jesteśmy już przemienieni. wciąż stwierdza-
my, żc nic zawsze łatwo jest czynić to, co właściwe. Usiłując
czynić to i chcąc sprostać wzorcowi ustanowionemu przez
Jezusa Chrystusa, przekonujemy się żc działają inne moce.
Te zdają się prowadzić nas do złych C'0l1ÓWlub postaw.

t~-~-------7~<\DANIEDLA CIEBIE

2 Przeczytaj Rzymian 7:21-23 i napisz w swoim notatniku
odpowiedź na następujące pytania:
a Jakiego konfliktu doświadczał apostol Paweł?
b Jak wyjaśnial t, sytuację'

Pawcl nic stworzył tego prawa, lecz obserwował jego
działanie w sobie. Proste posłuszeństwo temu, o czym bvł
przekonany, żc jest właściwe i to, co pragną I czynić, zostalo
udaremnione przez to "prawo".
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Rozwój

Bóg poza przemianą i posłuszeństwem oczekuje także
naszego rozwoju. Nic chce, abyśmy pozostali duchowymi
"dziećmi", lecz rozwijali się i ostatecznie stali się .dojrza-
lymi". Gdy rozwijamy się, zaczynamy rozróżniać, co jest waż-
niejsze w naszym życiu, uczymy się dokonywać właściwego
wyboru. To daje nam równowagę, Gdy rozwijamy się, nic
tylko więcej się uczymy, lecz także Bóg zmienia naszą
postawę. Nie dążymy odtąd do tego, aby tylko przyjmować,
uczyć się, ale przyjmujemy odpowiedzialność, aby uczyć
innych, czyli dawać samych siebie. Uczenie innych nie zawsze
jest latwyru zadaniem, ale stanowi krok w realizowaniu planu
Bożego.

DDD

~~~[~

~ ------- ZADA:'oIIE DLA CIEBIE

3 Przeczytaj w Liście do Efezjan podane poniżej werserv.
Zakreśl literę przy każdym odsylaczu do Pisma, który
traktuje o procesic rozwoju duchowego.
a) 2: 4-5
b)4 \3-15
c) 5 1-2
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4 Jedno z podanych stwierdzeń jest najlepszym wyjaśnie-
niem, dlaczego potrzebujemy pomocy Bożej do realizo-
wania tego, czego On od nas oczekuje. Zakreśl literę
przed nim.
a) Nowo nawróceni nie mogą oczekiwać, że Bóg wskaże

Im, co czynić.
b) Żyjemy w świecie, w którym większość lndzi przeciw-

stawia Si9 spelnianin woli Bożej.
c) Nasze naturalne pragnienia nie prowadzą nas w stronę

tego, czego Bóg oczekuje od nas.
d) Naprawdę ciężko nam jest zrozumieć, czego Bóg od

nas oczekuje

BOG UDZIELA NAM POMOCY

Ce12. l'oznaj.jakiiest udzia! Hoga l czlowieka w duchowym
rOZ\1'fYU.

Czy Bóg oczekuje od nas zbyt wiele? Czy możliwe jest
zadowolenie Go'łCzy On nam pomoże?

Wymieniliśmy niektóre z celów, które Bóg stawia przed
nami. Nie różnią się one tak bardzo zasadniczo od siebie,
jakby Si9 wydawało. Ich zadaniem jest ukazanie nam, z róż-
nych punktów widzenia, jakiego rodzaju działań oczekuje
od nas Bóg.

Podkrcśliliśmy. że w zamiarze i planie Bożvm cele te są
zasadnicze i oczekuje się ich od wszystkich. Co Bóg czyni.
aby pomóc nam je osiągnąć" Weźmy te, które wykonaliśmy
wcześniej i zobaczvmy, co Bóg czyni, aby pomóc nam
w działaniu zgodnym z Jego planem.
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Bóg nas zmienia

Jedną z największych tajemnic przyrody jest przemiana
gąsienicy w motyla. Gąsienica wydaje się bardziej spokrew-
niona z dżdżownicą niż z czym innym. Pełza i nic może latać,
nawet gdyby chciała. Jak można pomyśleć o niej; że jest pięk-
na') A jednak następuje jej radykalna zmiana. Chociaż rozpo-
czyna życie pelzając. to zamiarem Bożvrn jest, aby latała.
Jak dokonuje się ta zmiana'
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Gąsienica "umiera", gdy wchodzi do swojego kokonu,
aby Wyjśćz niego jako motyl. Ona nie /lc::y się latać. Gąsie-
nica z natury pelu, 7.1Ś motyl z natury lata. Zmiana ta, zwana
metamorfozą, nicjest wynikiem usiłowań gąsienicy, aby naś-
ladować motyla. Jest ona wynikiem zmiany wewnętrznej.

łT

_.. ZADAl';I E DLA CIEBIE

5 Przeczytaj w swojej Biblii fragmenty Pisma podane po-
niżej Który z nich jest najlepszym opisem metamorfozy,
którą przeżywa chrześcijanin')
a) Galacjan 2: !9-20,
b) Efezjan \9-10,
c) 2 Piotra I: 10,
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Metamorfoza gąsienicy moglaby ilustrować naprawdę
wszystko, czego dokonuje w nas Bóg. Metamorfoza jest obra-
zem zmiany oczekiwanym przez Boga, przedstawionym
w Liście do Rzymian 12: 1-2. Zauważ, że dokonuje się ona
tylko wtedy, gdy jest w nas nowe życic. Jak powiedzieliśmy,
gąsienica sama nie usiluje się zmicnić. Życic, które tchnął
w nią Bóg, zmienia ją w motyla. MI" jesteśmy zmieniani
w podobny sposób, gdy poddajemy się Duchowi, którego
poslal Bóg.

~~~.
~ ------- ZAD.\\IE DLA CIEBIE

6 Przeczytaj Rzymian 12: 1-2 i podaj w swoim notatniku
odpowiedzi na następujące pvtania.
a Jakie dwa zadania stoją przed nami do wykonania?
b Na co mamy pozwolić Bogu?

Moc Boża działająca w nas

Łatwo jest zaobserwować działanic Boga w realizowaniu
nakazów. które nic wymagają naszej osobistej aktywności,
bo naszym zadaniemjest tylko wspólpraca z Nim. Jak wyglą-
da sytuacja z innvmi poleceniami Pana? CZ)' polegamy na
naszej sile, aby je zrealizować?

Na przykład. II Liście do Efezjan (4:17-6:20), mówi się
nam o wielu praktvcznych sposobach wyrażania naszego
chrześcijaństwa na ..podobieństwo Chrystusa". Wvdawalobv
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się, li; przynajmniej to pozostaw iono nam do samodzielnego
wykonania. Lecz nawet to jest zbyt wielkim zadaniem, jak
na nasze siły. W liście do Efezjan 2: IO czytamy, li; Bóg nas
stworzył i li; wstaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie, aby
pełnić dobre uczynki. Dobrymi uczynkami są działania "}-
mienione IV liście do Efezjan 4: 17-6:20. Tam też (J:20)
napisane jest. li; Bóg .wedlug mocy działającej w nas potrafi
daleko więcej uczynić ponad lo wszystko, o co prosimy albo
o czym myślimy".

Pomyśl o tym. Nasze prośby kierujemy do potęzncgo
i nieograniczonego w mocy i zdolnościach Boga. Ta moc
działa w nas.

Wcześniej mówiliśmy o "prawie", które działało w Pawic
i działa w każdym z nas. Przeszkodziło ono w realizacji jego
pragnienia, aby być POSlUS1JlymBogu. Jeżcli lo "prawo" jest
lak silne, to czy moli; ono ograniczyć realizację planu Boże-
go'! Paweł w pewnym okresie swego życia czul. li; to prawo
skutecznie powstrzymuje go od czynienia lego, o czym mial
pewność, że powinien czynić. Odpowiedź na ten dylemat
podana jest w Liście do Rzymian X:1-4. Działanie .prawa",
które powoduje nicposłuszeństwo. jest zniesione, "nie ma
żadnego potępienia" (Rzymian X:I). Zamiast lego działa
w nas moc Boża.

Bóg rzeczywiście pomógł nam posyłając Swego Syna.
On pomaga nam przez moc Ducha Świętego. Plancm Bożym
nic jest coś, co On chce, abyś uczynil. W rzeczywistości pla-
nem Bożym jest to, co On chce uczynić z tobą i przez ciebie.

Biblia podaje nam kluczową myśl pozwalającą zrozu-
mieć, jaka jest zależność pomiędzy naszymi usiłowaniami
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i BOŻ}1I1działaniem w naszym życiu. Myśl ta wyrażona
jest w Liście do Filipian 2:12-13:

.,Z bojaźnią ize drżeniem zbawienie swoje sprawujcie,
a/bowiem Bóg to wedlug upodobania sprawia w nas i chcenie
iwykonanie" .

~--- ZADANIE DLA CIEBIE

7 Poniżej podano trzy stwierdzenia określające, jak może-
my osiągnąć cele postawione nam przez Boga. Zakreśl
literę przed tym, które jest najlepszym opisem.
a) Zdecydowaliśmy odwrócić się od podążania za świa-

tem. Gdy tak czynimy, przemieniamy nasze umysły,
abyśmy mogli być posluszni Bogu. Odnosimy sukces
w osiąganiu celów, bardzo się starając.

b) Ofiarowaliśmy siebie Bogu i chcemy być Mu poslnsz-
ni. W tym samym czasie moc Boża działa w nas, aby
nas przemienić. Wówczas podążamy w stronę posta-
wionych przed nami przez Pana celów.

c) Bóg przejmuje kontrolę naszych umysłów i sprawia,
żc chcemy czynić to. co właściwe. Ponieważ cele, któ-
re wyznaczyi są trudne, eZ)11iOn wszystko, aby pomóc
nam Je osiągnąć.
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ROG NIE USTA.JE ODDZIAŁYWAC NA NAS
NAWETWfEDY, GDY NIE SPEŁNIAMY ZADAŃ

Ccl J. Wybier: przyczyny. d/a ktorych możemymieć pewnosć.
:e l1as:eporazki nie :11I.cc:q p/allil Bożego

Rozumiejąc plan Boży i Jego wskazówki nieraz nie
spełniamy zadań postawionych przez Pana. Moźc dzieje się
lo z powodu naszej ignorancji lub slabości. Czasami nawet
motywy naszego działania są nicjasne. Pomimo "mocy
dzialąjąccj II' nas" (Efczjan :1:20), pomimo faktu, że "B,;g /O

wed/lig upodobania sprawia" II' nas (Filipian 2: 1:1), wciq:
nie udaje się nam spełnić zadań postawionych przez Pana.

Ponosimy porażki. Bóg ma odpowiedź na grzech. Jest to
przebaczenie i nowo narodzenie. Lecz jeżeli nie uda sic nam
po nowo narodzeniu, co wtedy? Czy nasze niepowodzenia
zmieniają plan Boży') Czy nie możemy osiągnąć doskonałoś-
ci" Czy Bóg, w razie gdy nie zrealizujemy pierwszego, ma
inne plany dla naszego życia? Czy nasza porażka zaskakuje
Go') Czy wstawia nas On wtedy, abyśmy sami rozwiązywali
nasze problemy?

Przyjrzyjmy się niektórym faktom, które pomogą nam
zrozumieć naszą porażkc oraz wyjaśnić. dlaczego nam się
nie udaje i jak reaguje na to Bóg. Pornoże nam to znaleźć
odpowiedź na nurtujące nas pytania.

nnu
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Porażki z przeszłości mają wplyw na nas

Większość uczuć i emocji kształtuj c nasza własna
historia. Na przykład. gdy jakieś święto obchodzone jest
w radosny sposób co roku. to zaczynamy czuć się w szcze-
gólny sposób. gdy znowu się ono zbliża. Nicktóre święta są
dniami szczególnie uroczvstymi. Rodziny i przyjaciele Wy-
mieniają prezenty, domy są przystrojone. Panujc radość i sly-
chać śpiew. Gdy zbliżają sic te święta, wracają wspomnienia
poprzednich obchodów. Ludzic zaczynają przeżywać pewne
uczucia. które wplywają na ich sposób myślenia.

Czasami w podobny sposób także porażka kształtuj c
nasze uczucia. Pamiętamv historię grzcehu z czasu. zanim
Chrystus wszedł w nasze życic. Gdy jednak zaistnieją
okoliczności. w których poprzednio doznaliśmy nicpowo-
dzcń, \\ raca ich parnieć Nasze uczucia sprawiają. żc myślimy
\\ pewien sposób. Szatan moze wykorzystać te wspomnienia
i uczucia do kuszenia nas i pod jego wpływem możemy
zachować się. tak jak robiliśmy to poprzednio.

~~.'-;"_L~ _
~ ZADAi\IE DLA CIEBIE

8 Które z podanych zdarzeń są przykładem tego. jak historia
człowieka może wplynąć na lo. II'jaki sposób on odczuwa?
a) Zanim Teresa SIała sic wierzącą, miała przyjaciół, któ-

rZ)' niewłaściwie żvli. Aby zachować ich przyjaźń, Te-
rcsa postępowała lak jak oni. Teraz. gdy jest wierzącą,
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nic CZ)11ijuż tak jak dawniej. Jej nowi przyjaciele za-
chęcają ją, aby żyła właściwie.

b) Zanim Józef stał się wierzącym, często denerwowali
go łudzie myślący inaczej niż on. Ostatnio spotkał się
z bratem chrześcijaninem, który nic zgadzał się z nim.
Józef stwierdził, że zaczyna odczuwać gniew w sto-
sunku do tego brata.

Chociaż, nic musimy grzeszyć po tym, jak wstaliśmy
zbawieni, czasami jednak popełniamy grzech. Nasze przy-
zwyczajenia nic zawsze są właściwe, z pewnością nasze śro-
dowisko jest grzeszne. Nic udaje się nam nieraz, ponieważ
wciąż jesteśmy kuszeni, żyjemy w upadłym świecie, wciąż
rozwijamy SIę, I znuemarny.

Bóg wie o naszych niepowodzeniach

Bóg wic o wszystkich naszych niepowodzeniach. Ważne
jest, abyśmy zdawali sobie sprawę, że nigdy Go nic zas-
kakujemy. Żadne okoliczności w naszym życiu, ani nic, co
nas dotyka, Go nic zdziwią. Jeżcłi nasz grzech nic dziwi Boga,
jeżcli wie On o naszej porażce, nawet zanim jej doznaliśmy,
wtedy możemy być pewni, żc wszystko wziął pod uwagę.

000
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~~
~ -------- ZADANIE DLA CIEBIE

9 Na końcu lekcji będziesz zachęcany do rozważenia Psal-
mu 139. Psalm ten zapewnia, że Bóg wie o nas wszystko.
Przeczytaj wersety 2-4 i 11-16 ponownie. Zakreśl punkt
zawierający prawdziwe stwierdzenie.
a Boża wiedza o nas zaczyna się w momencie naszych

narodzin.
b Bóg nie ma niektórych naszych myśli.
c Wszystkie nasze czyny są znane Bogu.

Łaska Boża przewyższa nasze niepowodzenia

Powiedzieliśmy, że Bóg ma nasze porażki. Gdy patrzymy
na nasze niepowodzenia, jaką mamy pewność, że laska Boża
będzie dzialala nadal w naszym życiu?

Po pierwsze, dostępne jest dla nas przebaczenie. Jest to
Boży sposób uwolnienia nas od grzechu. W 1 Liście Jana 1:9
czytamy, że Bóg przyrzekl przebaczyć nam, gdy wyznajemy
Mu nasze grzechy. Boży plan dla naszego życia nie jest nigdy
oparty na naszej zdolności do osiągnięcia doskonalości, lecz
na Jego wiedzy i zdolności.

Po drugie, nadal jest dostępna po nawróceniu moc Boża,
jaką posluguje się On, aby doprowadzić nas do zbawienia.
Bóg nic czeka aby ustalić plan dla twojego życia, aż do two-
jego dnia przyjęcia zbawienia. Przeżycie zbawienia wyznacza
dzień twojej decyzji. On już jednak wcześniej o nim wiedział.
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Jako Jego dziecko. możesz teraz być pewien. żc Jego moc
jest dla ciebie zawsze dostępna.

Jest ona skuteczna. W 2 Liście do Koryntian 12:7-10
apostoł Paweł opisał swoje przeżycie. Nie .udalo" mu się
dojść do uwolnienia od ciernia doświadczeń. Lecz poprzez
to przeżycic Paweł nauczył się lekcji. która ukazała Jemu
i nam. jak skuteczna jest ufność w moc Bożą

ł~'>----
10

ZADA:'oiIE DLA CIEBIE

Przeczytaj 2 List do Korymian 12:7-10 i odpowiedz
w swoim notatniku na następujące pytania:
a Czego dowiedział się Pawcl o mocy Bożej poprzez swo-

je doświadczenie. które opisuje.
b Co Paweł byl w stanie uczynić w wyniku tego, cze-

go się dowicdział.?

Co więcej, moc Boża działa ponad naszymi niepowo-
dzeniami. Prawdziwym zagadnieniem, przed którym stajemy.
gdy spotykamy niepowodzenie, jest to: czy niepowodzenie
oznacza. że mogę mieć tylko lo. co jest gorsze? Czy znisz-
czyłem Jego doskonaly plan dla mnie?

Bóg nauczył proroka Jeremiasza tego. co pozwala nam
poradzić sobie z tą kwestią Po ujrzeniu porażki narodu izrael-
skiego, Jeremiasz został wysłany do domu garncarza
(Jeremiasz 18: I-I O). Obserwował, jak garncarz bierze glinę
i kształtuje ją W trakcie jego działania naczynie zostało



63

jednak nicwłaściwic ukształtowane. Zamiast wyrzucić na-
czynie ze skazą lub rozbić je, garncarz ukształtował z tej samej
gliny inne, doskonale naczynie.

Jeremiasz zaczął rozumieć, jak Bóg traktowal porażkę
Izraela. Bóg nie chciał go odrzucić, lecz nadać mu inny kształt.

Bóg wic o twojej niedoskonałości, tak jak i doskonałości.
Będzie On nadal tworzy I z ciebie naczynie, które Go za-
dowoli. Składnik. którego szuka w glinie twego życia to fakt,
że "Chrystus jest w tobie" (Kolosan 1:27). Niepowodzenie,
nawet grzech, nic zmieniają taktu, że w tobie żyje Chrystus.

Rozdzial 11 Listu do Hebrajczyków wvmicnia imiona
wielu ludzi uważanych za bohaterów wiary, zasługujących
na sławę, Ich życiorysy z pewnością można uznać jako "coś
dalekiego od doskonalości". Lecz spójrz na listę, z którejmial-
bvś wybrać dzieje łudzi tu wymienionych. Zauważysz, że ci
ludzie wiedzieli, czym jest porażka. Oni przeżyli "niepo-
wodzenia", lecz byli bohaterami.

~"'"~\fT"
~ ------- ZADA:'IIE DLA CIEBIE

11 Powiedzieliśmy, że możemy być pewni, iż nasze nie-
powodzenia i slabości nic zniszczą Bożego planu. Za-
kreśl literę przed każdym stwierdzeniem, które podaje
przyczynę, dlaczego tak jest.
a) Każdy ma czas nicpowodzeń.
b) Plan BoŻ\' oparty jest na naszej zdolności do dosko-

nalego podążania za Chrystusem.
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c) Bóg sporządził dla nas Swój plan. z góry wiedząc O na-
szych niepowodzeniach.

d) Nasze niepowodzenia i grzechy nie powstrzymują mo-
cy Bożej od dzialania w nas.

e) Ludzie odnoszą porażki, ponieważ pamiętają historię
swych porażek.

/) Bóg ma "inny" plan dla tych, którym się nie powiodło.

Tak jak ludzie wymienieni w Liście do Hebrajczyków J I,
ty także możesz przeżyć i zrozumieć doskonalą wolę Bożą
dla ciebie, pomimo zdarzających ci się niepowodzeń. Jezus
mówi do ciebie, tak jak do apostola Pawia: ..Pełnia mej mocy
okazuje się w słabosci" (2 List do Korymian 12:9). Moc Jego
może więc pokonać twoje porażki i umożliwić ci wypełnienie
Jego planu.

~,
V"/f'.'" \~1..,--- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

6 a Mamy I) ofiarować siebie jako żywe ofiary i 2) nie
pozwolić, abyśmy dostosowali się do tego świata.

b Mamy pozwolić Bogu przekształcić nas wewnętrznie
poprzez zmianę naszego umysłu
(Twoja odpowiedź powinna być podobna.)

I a 2) Osoba, która jest przemieniona.
b 2) Osoba, która jest przemieniona.
c I) Osoba. która usiluje naśladować.
d I) Osoba, która usiluje naśladować.
e 2) Osoba, która jest przemieniona
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7 b) Ofiarujemy siebie Bogu

2 a Chciał czynić to, co dobre, ale w rzeczywistości
czynil to, co zlc.

b Powiedział, że w Jego ciele działa prawo. Uczyniło
go ono więźniem grzechu.

8 b) Zanim Józef".

3 b) 4:"-15
9 a Falsz.

b Fałsz.
e Prawda.

4 c) Nasze naturalne pragnienia nie prowadzą nas ku
temu, co Bóg chce. abyśmy czynili.

\0 a Paweł nauczy I się, żc moc Boża była najsilniejsza.
gdy on był slaby.

b Paweł mógł radować się swoją słabością, ponieważ
WÓWCZ.1S najbardziej doświadczał mocy Bożej.

(Twoje odpowiedzi powinny być podobnej.
S a) Galacjan 2:19-20.

\\ c) Bóg sporządził dla nas Swój plan ...
d) Nasze niepowodzenia i grzechy nie ..




