
Czy rozumiem
Boży plan?

Żl'cie nic zawsze jest łatwe.
Czasami miło jest czynić wole Bożą a czasami trudno.

Abraham stanął przed jedną z trudnych chwil.
Bóg obiecał mu. że wstanie ojcem wielkiego narodu.

Lecz lata mijaly i obietnica nic wypclniala sic. Wlasnv plan
realizacji Bożej obietnicy skończy! sic dla Abrahama i Sary
smutną historią Nastcpnic Bóg znów przemów il do Abraha-
ma i przypomniał mu O Swojej obietnicy. która II' końcu
została spełniona poprzez cudow nc narodzin. Izaaka. Doś-
wiadczanic wiary Abrahama nic zostało jeszcze jednak Z.1-

kończone.

Kilka lat później Bóg powiedział Abrahamowi. aby
oliarował Izaaka na górze Moria. Abraham wstał wezwany
do posłuszeństwa Bogu wbrew swoim uczuciom. oko-
licznościom czy osobistvm pragnieniom. Posluchal jednak
wezwania. byl posluszny woli Bożej. a Bóg. który chcial go
wypróbować, dostarczył później baranka jako ofiarv II' micjs-
cc Izaaka (I Mojżeszowa 22: I-I'))

Możesz stanąć przed podobnym wyzwaniem Bóg mo-
że zesłać pewne okoliczności II' t",'I11 życiu. aby sprawdzić



także l\loj'l wiarę w Ickcj: tcj zrozumicmv, \I jaki sposób
nieraz nasza trudna sytuacja związ ...111<l jest z Bożym planem.
W czasie studiowania odkryjesz nicktóre sposoby i oko-
liczności. jakie może wvkorzvstać Bóg. aby pomóc \\ wy-
pełnieniu Jego planu w twoim źyciu.

\\' tej lekcji będziesz sil' liczyć o:
Sytuacji. która rodzi III tama,
Sytuacji. która mozc doświadczać naszą wiarę
Sytuacji. która może nas uczyć,
Sytuacji. która może nas zachęcać.

T" lekcja pomoże ci:

* Podać przyczvnv. dla których Bóg pozwala. abyśmy prze-
żvwali trudności i doświadczenia.

* Wyjaśnić, dlaczego powstają trudności. gdv usilujcmv pos-
tępować zgodnie z Bożym planem.

* Opisać korzyści. jakie możemy wvnieść z przczytvch trud-
ności.
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SYTUACJA, KTORA RODZI PYTANIA

Czasami wydaje się że sytuacja w której się znajdujemy
potwierdza Bożą wolę. Inn)111razem okoliczności sprawiają.
że czynienie tego, o ezym wiemy. że Bóg chce, abyśmy
uczynili, jest bardzo trudne, Czy jednak trudności wskazują,
że nie rozumiemy Boga? Czy możliwe jest poznanie woli
Bożej opierając się na wlasnvm odczuciu? Czy łatwo ezy też
trudno jest ją wykonać? Co stanie się, jeżeli okaże się to
nicwykonalne. to znaczy, jeżeli zewnętrzne warunki zdają
się być przeciwne czynieniu tego, o czym sądzimy. że Bóg
chce, abyśmy uczynili? Rozważmy związek naszej sytuacji
z Bożym planem dla nas.

SYTUACJA KTORA MOZE DOSWIAD-
CZAĆ NASZĄ WIARĘ

Cel l. Poznaj dwie pr"Yc~y"y. dla ktorych Róg pozwala, aby
l1as~a wiara podlega!« próbie.

O tym, ezy można na czymś polegać. przekonujemy się
sprawdzając to. Żeglarz będzie się staral sprawdzić łódź na
jeziorze lub w zatoce przed, próbą przepłynięcia w niej ocea-
nu. Alpinista będzie starał się sprawdzić wytrzymalość liny,
zanim zawierzyjej swoje życie podczas wspinania się na stro-
mej skale.

Czasami Bóg wydaje się wykorzystywać niektóre sytu-
acje do sprawdzenia naszej wiary. Sprawdza ją, ponieważ
jest ona nasZ)111środkiem bezpośredniej łączności z Nim. On
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dziala poprzez nią Wszvstko. CO robimy bez wiary. nic pasuje
do Jego planu. ani Go nic zadowala (Hebrajczyków II: 6).

Doświadczenie objawia naszą wiarę

N icktórzy ludzie sądzą. że ufają Bogu. a w rzeczywistości
nigdy tak nic IJOstęfJllją. Sprzyjające okoliczności i wvdarze-
nia podtrzymują ich ufność II' Boga i sprawiają. że wyko-
nywanie woli Bożej jest dla nich łatwe. W wielu wypadkach
robią to, co chcą robić i tak się zdarza, że to akurat jest wolą
Bożą Czy można polegać na takiej wierze?

Bóg chce. abyśmy poznali. jak rzeczywiście ufamy Mu.
Aby nam lo pokazać. może wstrzymać zewnętrzne wsparcie
i pomoc. Może się WÓWCZ.1S OknZ.1Ć. że posłuszeństwo jest
dla nas trudne. Może to spowodować. że zaczniemy się zas-
ranawiać. czy rzeczywiście wykonujemy Bożą wolę.

Lecz jeśli nic pozwolimv Bogu na doświadczani c nas
i pokazanie nam. jak bardzo Mu ufamv. nic poznamy słabości
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nnszcj mary i nic będziemy przygotowani na odparcie ata-
ków szatana.

Piotr bvl pewien S1'OjCj lojalności wobec Chrystusa.
We 1\ lasnej opinii bvl bardziej oddany, niż ktokolw ick in-
ny. Przed procesem Jezusa Piotr powiedział Mu: ,.('hlii'/J)'

się rrs.:}'sc-}' .:gof.cyli z ciebie. ja się nigdy nie :,l!,ors:::\"
(Mateusz 26::<:,)

~~T-~
\%'\1/

~------- ZADA;'IIIE DLA CIEBIE

l Przeczyta] fragmcntv Pisma dotyczące życia Piotra po-
dane poniżej. W swoim notatniku napisz odpowiedź na
pytania.
a Jakie ostrzeżenic dal Chrystus Piotrowi' (Łukasz 22: ,I)
b Co przcwidzial Chrvstus. ŻCuczvni Piotr'

(Mateusz 2(,: ,4)

c Czego nic mial uczynić Piolr według jego mniema-
nia'! (Mateusz 2(,: l:')

d Co Piotr uczynil''(Matcusz 2(,: (,9 - 7:')

Widzimy. ŻC trudna sytuacja, jakiej doświadczy' I PIOtr.
odkryła slabość jego wiary. Na pewno nic 1Ivtrwalby II niej
bez zewnętrznego wspomożenia.

000
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Lecz wvpróbowaua wiara ma wartość, Apostoł Jakub
rozumiał to i wyjaśml II' ten sposób:

..Poczvtujcie 10 sobie:a największą radosć bracia moi.
gdy rozmaite 1"'I;hy przechodzicie. Wiedząc. ze dos-
wuuiczenie \l'iary waszej sprawia wytrwalosć "
(Jakuba I: 2 - :;)

Pomvśl o próbach i wvtrwalości, o którvch jest mowa
II' tym fragmencie. Wskazują one na przeciwności i trud-
ności, co jednak nic znaczy. że nie rozumicmv Bożego planu.
W rzeczywistości powinniśmv uważać się za szczęśliwych,
gdy przechodzimy próby I

ZA DA:'I' I E DLA CIEBIE

2 Przeczytaj List Jakuba ł :2-4 II' swojej Biblii, Jaki jest
ostateczny rezultat doświadczenia naszej wiary?

Doświadczenie buduje naszą wiarę

Doświadczenie naszej wiary, poprzez trudne sytuacje,
także pokazuje nam, jak bardzo ufamv Bogu. Pornaga ono
budować naszą wrarę

Bez wątpienia doświadczenie Abrahama na górze Moria
było wielkim zwycięstwem wiary, największym jakie osiąg-
nął. Zanim Bóg wskazal mu barana na ofiarę Abraham był
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w pełni gotowy poświęcić swego syna. Okazał posłuszeństwo
wbrew trudnościom, Jego wiara zestala doświadczona i udo-
wodniona. Potem przekonał się, re Bóg dostarczył ofiarę oraz,
re Bóg chciał zachować jego rodzinę.

W ł Księdze Samuela czytamy o wydarzeniu, gdy Dawid
stanął przed Goliatem - potężnym Magiem Izraela. Pokona-
nie ogromnego wojownika.jakim był Goliat. byłoby niemoż-
liwe dla młodego człowieka, jakim był Dawid' Lecz gdy
Dawid usłyszał wezwanie Goliata, był gotów z nim walczyć.
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3 Przeczytaj l Księgę Samuela 17::,-\-,7. Dali id bvl gotó«
walczyć z Goliatem. ponieważ:
al Kilku z jego braci wicrzvlo, że mu się to uda.
h) Goliat był bezbożnym Filistvnem, a Dawid byl Izrae-

litą
e) Dawid nauczył się ulać Bogu. gd\ walczvl z lwami

i niedźwiedziami.

Przed Jakimi okolicznościami pozwala nam stawać Bóg.
aby' sprawdzić naszą wiarę? Mogą to być nicbezpieczeństwa
i rozczarowanie. Mogą to bvć osoby. które nam nie ufają
Problemem może bvć przykrość. Bóg często doświadcza
naS7.1 wiarę II Niego. abv pokazać nam. gdzie nie dostaje
nam wiary i sprawić. abvśrnv Mu bardziej ufali.

~I\.i*y.~r;-_L. _
~ ZADA:-IIE DLA CIEBIE

4 l'oznnliśnv dwie przyczyny, dla których Bóg zezwala
na doświadczenie naszej wiary poprzez trudne sytuacje.
Zakreśl liter, przed każdvm poniższym zdaniem, które
IIvraża jedną z tvch przyczyn:
al Czasami potrzeba. abyśmv uświadomili sobie rze-

czywistą moc naszej wiary', tak abyśmy nie oklamv-
wali sami siebie.
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b) Bóg sprawdza naszawiarc. ~hy wiedzieć, CZY jesteśmy
silni. czy słabi.

c) N~SZ.l wiarajest doświadczana. aby POkaZAĆnam. i.c
nic rozumiemy Bożego planu.

d) Po sprawdzeniu naszej II' iarv jcstcśmx II' stanic
sprostać II' iększyrn wyzwaniom niż poprzednio.

SYTUAC.JA, KTORA 1\I0ZE NAS UCZYC

Cel 2, Wybierz najlepsze wyjaxnieni«. c=ego mo:e nas
nauc:) 'i' trudna ,')'f1W~'I{1.

Trudne sytuacje. które sil' zdarzają, gdv usilujcmv pos-
tI'POII'~Ćzgodnie z 1I'0lą Bożą mogą nas takzc Ć\\ iczvć. skie-
rować nasz wvsilck w stronę wyznaczonego nam przez Boga
celu Niektórzy sądzą, że ćwiczenie oznacza karę. lecz II' rzc-
czywistości karanie nic jest konieczne. abv nas wvchowv wać.
Staje sil' tylko konieczne. gdy nic ma reakcji na prawdziwe
ćwiczenie. Ćwiczenie jest treningiem. wybieraniem pewnych
działań przygctowującvch do osiągnięcia celu.

\V sporcie ćwiczenie jest uczeniem sil' reguł, aby wvgrać
rozgrywkę. Działanic poza regułami jest nic tylko stratą
energii. lecz jest także bezsensowne i karane.

Ćwiczenie może mieć na celu zdobycie dobrej tormv
W sporcie oznacza to. że zawodnik specjalnie staje przed
trudnościami. aby sil' przygotować do rvwalizacji

Łatwo jest zauwaźyć związek pomiędzy ideą bycia
ćwiczonym, a bycia uczniem. Dwunastu uczniow Chrystusa



lO zespól ludzi ćwiczonych do wvkonania Jego 1I01i. Gdv
czvtamv sprawozdania z ich żvcia widzimv, że Chrystus pro-
wadził ich, pozwalając na mierzenie się z licznvmi trudnoś-
ciarui. Te doświadczenia bylr częścią ich treningu.

B\ li oni z Chrvstuscm II łodzi. II czasie niebezpiecznej
bum', lecz wydawalo się że Chrvstus tą svtuacją się nie
przejmowal. On spal (Marek 4: :1-' - 4 I). Do uczniów przy-
prowadzono opętanego przez demony chłopca. aby go uwol-
nili (Marek 9: 14 - 29).

~~~~~:-
-':1\-fK:o:!-"
\::):1\1/

~,------- Z.-\O..\~IE DL.-\ CIEBIE

5 Przeczytaj Marka (>::14-44. Następnic \I swoim notatui-
ku napisz odpow icdż na nastepujące pytania:
a Jakie trudności napotkali uczniowie?
b Co Chrvstus pov icdzial im, abv uczynili?
c Jakie mieli środki'>
d Co zrobi I Chrvstus?
e Iaki Il\ I skutek lego'!

w każdej z tych trudmch S\ tuacji, Chrvstus doprowa-
dzil uczniów do granic ich moźliwości. Uczv! ich ('{//kmritego
polegania n~ Nim. Skupiał ich uwagę na Sobie, a odwraca!
od ich wlasnvch ograniczeń.

Nic powinniśmy pozwolić, abv trudne okoliczności spo-
wodowalv \\" naszych umysłach zamęt. co do rozpoznania
wol: Bożej. Powinniśmv zdawać sobie sprawę że Bóg II}'-
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korzystuje te problcmv, aby uczynić nas niczachwianymi
l\' wierze. Dlatego tez jednym z kluczy do pokonywania
trudności jest kierowanie naszej Uliagi w stronę Boga.

;,~~~
~\~'
~------- Z"D":'iIE DU CIElIlE

6 Trudne sytuacje ćwiczą nas poprzez:
aj pomaganic nam. abyś mv zdali sobie sprawę. ze nie

postępujemy zgodnie z wola Bożą
b) uświadomienie nam. że całkowite poleganie na Bogu

jest dla nas konieczne.
e) ukazywanie, że jesteśmy l\' stanie sami stanąć przed

problemem.
djsprowadzanic na nas kary. abvśmv wicdzieli. że nie

powiodło się nam.

TRUI>NE SYTUAC.JE MOGr\ NAS ZACIIĘ-
CAĆ

Cel ~. Uo=r6:;I1U nonnędzy stwierdzentami podajqcvmi
pr::yc=YJ1)' 'rudnych svtuac]: i nankt uYl1ik{~jąn:1
::ich I'r::c=.nmHw.

Prali dą jest. 7~ trudne SI tuacjc dośw ladczają naszą II ia-
re i ćwiczą nas. Lecz te same problemy mogą być źródłem
L1Ch~t\'. zależnic od tego. jak na nie zareagujemy i od tego.



czv poznamy. eo jest Bożą wolą. Rozwazmv trzy aspekty tej
zachętv.

Przeżywanie trudności jest świadectwem, że należymy
do Boga

Po pierwsze. trudności mogą potwierdzić nam. że na-
leżymy do Boga. Pismo jasno mów i o silach zlych, które są
w świecie. Szatan jest wrogiem naśladowców Chrystusa. On
przeciw stawia się rozwojowi królestwa Bożego przy każdej
okazji. Szatan czvm to celowo. l prcmcdvtacją i złośliwie.
Jest pot~Ż11Y.chociaż moc jego Jest ograniczona. Jest zwo-
dziciclcm i ojcem kłamstwa

Szatan jest wrogiem chrześcijaństwa tak. jak calv sys-
tem Śll iatowv. System ten jest nicprawością. Zbudowanv jest
UJ oszustwie, ucisku i nicspraw icdliwości. Jest to system \\y-

paczonv. II którym ludzie mą zlo dobrem. a dobro ziem.
Jest to system obietnicy' bez spełnienia. wiedzv bez prawdy,
Jest to system przeciwny Bogu i dzieciom Bożym. Jest to
system. który odrzucil a następnic ukrzyżowal Svna Boże-
go. ponieważ bvl On sprawiedliwv. Jego sprawiedliwość
wzbudzi la nienawiść lego systemu.

000
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7 Przeczytaj Jana l S: l X - 20 i uzupełnij nastepujące zda-
nic: Chrystus powiedział swoim uczniom, ŻC świar Go
nicnawidzi. Ostrzegł. ŻC Ś\I iat będzie także ich nrcna-
widzil ich, ponieważ

Czego zatem oczekuje dziecko Boże. gdy zaczyna
postępować zgodnie z wolą Bożą? Ż\jc OUOII wypaczonvm
Ś\I iccic, a chce podążać za Ś\I iatlcm. Pismo nigdv nic uka-
zywalo woli Bożej jako dostosowanej do tcgo svstcrnu. CZY

nawet istniejącej II stanic pokoju te światem. aha svstcmv
są II stanic lI(jin\c tarcia. konfliktu, konfrontacji. Chrystus
powiedział: ..Na ,\;w/{'c'je nctsk nneć będzsvcu: a/e I~k~jci('.
Ja zwyciężyłem .\"\tHI/" (Jan I (,: ~~).

Trudności. zamiast powodować. ze 1...151nn;1\\ iamy się,
czv nic zrozumicliśrnv woli BożcJ mogą równic dobrze być
wskazó« ką, t~ obiecaną przez Chrvstusa. zc postcpujcnn
zgodnie z Jcgo wolą. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy
trudności powstale z powodu konfliktu pomicdzy systemem
zła. a naszym wJasnym prawym życiem.

W Lukaszu (l: 20 - 26 zauważ 7...achctc daną uczniom
II wersetach 20 - 2c'. Trudności mają ich bezpośrednio zachc-
cać' Jednocześnic zauważ ostrzeżenia podane \I wersetach
24 - 26c Ostrzeżenia te są bezpośrednio l\\ iązanc z otrzvma-
niem aprobaty svstcmu światowego.
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Z.-\D.\\IE DLA CIEBIE

8 Przeczytaj Lubsza 6: 20 - 2(J. Skojarz każde przeżycic
(strona lewa) z rezultatem, jaki według zapowiedzi
Chrystusa miało ono przynieść (strona prawa) .

.... a Ubóstwo I) SZCZ9śli\\Y rezultat

.... b Bogactwo 2) strasznv rezultat

.... c Aprobata wszystkich

.... d Zaloba

... e Nicnaw iść ludzi

Trudności mag" nas zachęcić Mag" bvć II rzeczywistości
wskazówką. 7.Cwvkonujcmv \\ ole Bożą a nic znakiem, 7~
le] niczrozumicliśmv.. .

Przeżywanie trudności jest okazją do zwycięstwa

Po drugie, trudności mag" dostarczyć nam okazji do
zwycięstwa Nasze cierpienie ma swoje źródło w systemie
tego świata i wynika z naszego istnienia w świecie. Lecz
Chrvstus już pokonaj ten system świato« y.

Trudności i przeciwieństwa nic powoduj", ŻC 11'01.1Bo-
ża jest nicwvkonalna, bo problemy inozna pokonać. W rzc-
czywisiości sprawiają one, że możliwe jest osiągnięcie Z\\)'-
cięsiwa. Aby bilo zwycicstwo. musi być i walka Pokonujcmv
wroga i zdobvwamv z"'ci9S11l0 poprzez Chrystusa.
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Charakter człowieka m07J13 rozpoznać. poznając jego
wrogów i jego przyjaciól. Biblia mówi. n: przyjaźń zc świa-
tem to wrogość wobec Boga (List św. Jakuba 4: 4). Znaczv
to. zc jeżcli jesteśmy przyjaciółmi Boga. równocześnic po-
zostajemy nicprzyjaciólmi świata.

CZY zdobvwca szuka akceptacji pokonanego wroga'!
Nic chcemy także utracić gotowości utrzymywania naszej
uwagi na Bogu. szukając akceptacji łub współpracy systemu
światowego. Przeciwnie. przezwyciężanic go daje nam nową
determinację do podążania L1 Bogiem.

ZADA~IE ()(,,\ CIEBIE

9 Przeczytaj Objawienie ~: 2l. Komu Chrvstus przyrzckl
prawo zasiadania obok Niego na Jego tronie"

Przeciwstawianie się cielesnej naturze

Po trzecie. trudności mogą nam potwierdzać. 7.cusiłujemy
zadowolić Boga. POWiedzieliśmy o walec, zarówno z szala-
nem. jak i systemem światowym oraz o tym, w jaki sposób
walka ta może stać sic źródłem zachęty. łstnieje trzecia dzie-
dzina. w której napotykamy trudności. W Piśmie nazwana
jest ona "naturą ludzką". "naturą grzeszną" łub .cialcm". Nic
jest to ciało fizyczne. Jest to ta cześć naszcj istoty. która zgadza
sic i pragnie tego. co oferuje ten świat.
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Jest wystarczająco trudnym mieć szatana za wroga.
Oprócz tego żvjcmv II upadlym. wrogim nam świecie z jego
systemem. Lecz jeszcze większą trudnością jest fakt. że po-
siadam)' wrogą Bogu - naszą ludzką naturę. Nic możemy jej
pozostawić. ale musimy ją pokonywać. walcząc z nią

List do Galacjan :i podaje listę uczvnków ciala lub ludz-
kiej natury. Nic jest to lista pel na. lecz wystarczająca. abyśmy
mogli rozpoznać inne. które nic zostały wymienione.

Jak możemy otrzymać zachętę do naśladowania Boga
przez sprzeciwianic się cia lu lub ludzkiej naturze" Poznanic,
żc istnieje ciągla walka pomiędzy cialeni a Duchem BOŹ)111.
daje nam pewność, że gdy odmówi mv podążania za ciałem,
zadowalamv Boga. Jeżeli Ź)jeml' według naszego ciała, nie
przcżvwarny walki. Cialo nie zwalcza ciała, bitwa toczy się
pomiędzy cialem a Duchem.

~,'$i~:T'...
t~\~>'-
.~--------Z.-\DA:\IE DLA CIEBIE

10 Wskazaliśmv niektóre wartości lub korzvści. które mogą
wyniknąć z naszych doświadczeń \\ zetknięciu się z trud-
nvmi sytuacjami. Przcstudiowaliśmv także przyczyl1y,
wskazujące dlaczego mogą powstać takie trudności. Za-
kwalifikuj stwierdzenia podane II' zdaniach od a do e.
które kojarzą się z punktem I lub 2. (Przed literą wpisz
odpowiednią cyfrc)

I) Wartość trudności
2) Przyczvna trudności
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.... a Trudności mogą nam pomóc w odwróceniu sic od
naszych własnych ograniczeń w stronę Chrystusa .

.... b Chrystus jest wrogiem szatana i świata z jego syste-
mem .

... c Duch jest w stanie wojny z cialem .
. .. d Nicnawiść świata do nas upewnia nas, że nalcżymv

do Boga
.... e Przeciwstawianic się cielesnej naturze daje nam pew-

ność. że nie podążamy za nią i usil ujemy zadowolić
Boga.

Jest wiele sposobów. na jakie Bóg może wykorzvstać
trudne sytuaqc, aby pomóc ei w wykonvwaniu Jego planu.
Mogą one pomóc wzrastać twojej wierze. Mogą pomóc ci
nauczyć się polegania na Bogu. Mogą dostarczvć okazji do
zwycięstwa. Pomyśl. co przyrzekł Chrvstus - krzyż. walkę,
odrzucenie przez świat. pokusę i cierpienie. Lecz obiccal takzc
zwycięstwo. koronę, tron. białą szatę i przyjecie przez Ojca
.Poczytujcie lo sobie =0 najwyższą radosć. J!,dy rozmaite pro-
by przechodzicie" (Jakub I: 2).

Teraz po zakończeniu pierwszych czterech lekcji. jesteś
gotowy do odpowiedzenia na pierwszą C7~ŚĆswojego spra-
wozdania studenckiego. Przejrzyj lekcje I - 4. następnic
postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sprawozdaniu
studenta odnośnie wvpcłniania arkusza odpowiedzi. Następ-
nie ZIlTÓĆ swój arkusz odpowiedzi na adres podany na ostat-
niej stronic sprawozdania.
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SPR ..\ WDŻ SWOJE ODPOWIEDZI

6 b) czyniąc koniecznym dla nas całkowite poleganie
na Bogu.

1 a Powiedział mu. n: doświadczy go szatan.
b Powiedział. ts: Piotr zaprze się eJO trzykrotnie.
c Powiedział. żc nigdy nic powie. iż nic ma Jezusa
d Zaparl się Jezusa trzy razy.
(Twoje odpowiedzi powinny być podobne)

7 Oni należcli do Niego. a nie do tego świata (lub podobna
odpowiedź).

2 Stanicmv sil' doskonali i mocni w wierze (lub podobna
odpowiedź).

S a t) skutek szczęśliw,
b 2) skutek straszny
c 2) skutek straszny
d I) skutek szczcśliw,
c I) skutek szczęśliwv

J c) Dawid nauczył się już ufać Bogu.

9 Tym. którzy odniosą zwycięstwo

4 a) Czasami trzeba nam pokazać.
d) Po tvm jak nasza wiara zastała sprawdzona

10 a I) Wartość trudności
b 2) Przyczyna trudności
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c 2) Przyczyna trudności
d I) Wartość trudności
e l) Wartość trudności

5 a Byln tam ogromna rzesza glodnych ludzi.
b "Dajcie im co.'- dojedzenia (w. 37).
c Pi9Ć bochenków chleba i dwie ryb,.
d Blogoslawil jedzenie i dawal Swoim uczniom, aby

podawali je ludziom.
e Każdy mial wvsrarczającą ilość jedzenia.
(Twoje odpowiedzi pow innv bvć podobne).
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TWÓJ NOTATNIK




