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Najpierw
porozmawiajmy

Słowo od aulom podręcznika

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jaki jest Boży plan
dla twojego życia? Może jesteś nowo nawróconym? Może
jesteś chrześcijaninem dopiero od kilku lat? Lecz gdy zacząłeś
iść za Panem, możliwe. że takie pytania zaczęły powstawać
w twoich myślach:

Co Bóg chce. ubvm cynii. p,c~vjeslemjll= chrzcscijani-
nem? Jak On mi () tym powie? Gdy odkryję co On chce, abyin
czynil. jak powinienem wykml)'\I'(l("Jego plan? (j(~Vnapotkam
na trudnoset i kłopoty. c:y lo znaczy::e nie zrozumiałem jego
planu? Co : przyszlosciq? Czy mORt.:.się (}niej cos dowiedzieć?
Jak powinienem zareagować IW to. co Bóg mi oznajmi?

Kurs ten opracowany jest tak. aby pomóc ci znaleźć od-
powiedzi na te pytania. W czasie studiowania każdej lekcji
dowiesz się coś więcej o planie Bożym i o tym. jak możesz
go wypełniać. Odkryjesz. że już jesteś objęty tym planem.
Dowiesz się. ze On pragnie pokazać ci. co chce. abyś czynil.
Nauczysz się, jak stosować poznane prawdy, w swoim
codziennym chrześcijańskim życiu.

Kurs ten oparty jest na korespondencyjnej metodzie
nauczania. która łatwo pomoże ci nauczyć się zasad i na-
tychmiast wprowadzić je w życie.
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Przewodnik do studiowania

"Boży Plan - Twoja Decyzja" jest podręcznikiem forma-
tu kieszonkowego, który możesz wziąć ze sobą i studiować,
gdy tylko masz trochę CZJlSU. Postaraj się zarezerwować trochę
czasu codziennie na studiowanie.

Zauważysz. że na początku każdej lekcji podane są cele.
Słowo" cel" użyte jest w tej książce po to. aby pomóc ci
poznać główne myśli poruszane w lekcji. Latwiej jest
studiować, jeżeli pamięta się o swoich celach.

Uważnie przestudiuj dwie pierwsze strony każdej lekcji.
Przygotują one ciebie do następnych etapów w studiowaniu.
Następnie studiuj lekcję część po części i wykonuj ćwiczenia
zawarte w częściach lekcji zatytułowanych" Zadanie d/o
ciebie ".

Jeżeli nie ma dość miejsca w przewodniku na napisanie
odpowiedzi na pytania. zapisz je w własnym notatniku tak,
abyś mógł do nich wrócić. gdy przeglądasz następną lekcję.
Jeżeli studiujesz ten kurs w grupie postępuj zgodnie z in-
strukcjami prowadzącego grupę.

Jak odpowiadać na pytania

W tym przewodniku znajdują się różne rodzaje pytań
dotyczące przestudiowanego materialu. Podane są tu przy-
kłady kilku typów i sposoby odpowiadania.
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Pytania WIELOKROTNEGO JI1'BORU wymagają do-
konania wyboru odpowiedzi z kilku podanych.

Przykład pytania wielokrotnego wyboru.

1 Tydzień ma
a) 10 dni
b) 7dni
c) 5 dni

Prawidłową odpowiedziąjest b) 7 dni. W swojej książce
zakreśl kółkiem b) tak. jak pokazano poniej:

ł Tydzień ma
a) 10dni

@7d':
e) 5 dm.

(Dla niektórych pozycji wielokrotnego wyboru prawid-
łowa mnże być więcej niż jedna odpowiedź. W tym wypadku,
zakreśl literę przed każdą prawidłową odpowiedzią.)

Pyrania PRAWDA - !-:·/UiZ wymagają wyboru prawid-
łowego twierdzenia z kilku podanych.

Przyklnd pytania Prawda-Falsz.
2 Które poniższe twierdzenia są PRA WDZIWE'>

a) Biblia liczy 120 ksiąg
@Ilibliajest przesłaniem dla wspólczesnych wyznaw-

ców.
e) Wszyscy autorzy Bihlii pisali w języku hebrajskim

@Duch Święty inspirował aulorów Biblii.
Prawdziwe są twierdzenia h i d. Zakreśl kółko wokól

tych dwóch liter. aby pokazać swój wybór. tak jak widzisz
powyżej.
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Pytanic KOJARZĄ('[ wyrnaga skojarzenia rzeczy pasują-
cych do siebie, takich jak imię zopisem zawartym w ksiągach
biblijnych.

Przykład Pytanta Kojarzqcegt).

3 Napisz numer imienia przywódcy przed każdvm zwrotem
opisującym coś. co zrobił.

./. a Przyjął Prawo na Górze Svnaj I) Mojżesz

2 b Przeprowadzi I Izraelitów przez Jordan 2) Jozue
2 c Maszerował wokól Jerycho

.l.. d i\1 na dworze Faraona.

Zwroty a i d odnoszą się do Mojżesza a zwroty b i c do
lozuego, Napisz l obok a i d i 2 obok b i c. tak jak powyżej.

Sprawozdanie studenta

Jeżcli pragniesz UZyskać Śll iadcctwo, przeczytaj ...\iJra-
wozdanic studenta" zamieszczone na końcu książki. W "Sil/H-
wozdamu studenta" znajdują się dwie części. We wska-
zówkach dowiesz sic, kicdv wvpclnić każdą część.

Zgodnie z instrukcjami podanymi w sprawozdaniu
studenta prześlij go do biura ICI Lniwersity. Adres powinien
być wstęplowany na drugiej stronic lego podręcznika lub na
odwrocie sprawozdania studenta. Jeżeli go tam nic ma.
prześlij pracę na adres ICI podam' w podręczniku. Po
wypełnieniu arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo lub
potwierdzenie ukończenia tej części kursu.
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o autorze

J. Lowell Harrupjest obecnie pastorem Centrum Chrześ-
cijańskiego w Brukseli. Belgia. Przed przybyciem do Brukseli
hył przez trzynaście lat pastorem w Alcxandrii, Virginia,
\\' pobliżu Washington D.C. Ukończył Southcastern College
ofAssemblies ofGod w Lakoland. FIOIyda.

Harrup był duszpasterzem na obozach rodzinnych.
zgromadzeniach pastorów i seminariach liderów, Prowadził
także prac, duszpasterską dla młodych łudzi w szkol ach
średnich i uniwersytetach. \V pisaniu tego kursu wykorzystał
doświadczenie, jakie zdohyl po latach studiowania Słowa
Bożego i doradzaniu ludziom w różnym wieku i różnego
pochodzen ia.

Teraz gohl\vy jesteś do rozpoczęcia l.ckcj i l. Niech Bóg
błogosławi cię w twych studiach!



Czy Bóg
naprawdę

działa według
płanu?

Często wydaje się nam, że wiele zdarzeń w naszym życiu
dzieje się przez przypadek I

W Egipcie znajdują się piramidy. które są wielkimi
budowlami, stojącymi już od tysięcv lat. Ich kamienic pasują
do siebie tak doskonałe, że nic trzeba było zaprawy murars-
kiej, aby utrzvmać je we właściwym położeniu. Czy jednak
można by loby je zbudować ustawiając po prostu kamienic
na kamieniach" NIc' Wiemy, że to nic byłoby możliwe.

Zadajemy sobie pytanie, jak architekt budowlanv prze-
widział, przed rozpoczęciem budowv, jak będzie wvglądać
dokończona całość" Onją zaprojektowa], zaplanował. upew-
nił się, CZyjest odpowiedni materia!' następnie ktoś kierowal
tysiącami łudzi, i musial mieć pewność. że każdy' wykonuje
właściwie swoje zadanie. Niewątpliwie, w czasie wspólnej
pracy, wyniknclo wiele problemów. Niektórzy pracownicy
mogli się wycofać, inni nic wvkonali swoje] części pracy.
Pomimo to mistrz budowlanv kontvnuowal dzielo dopóki
piramida nic została ukończona.

Wyobraź sobie tamte zdarzenia: tysiące ludzi wśród
olbrzymich stosów kamieni zaangażowanych w wielkie



..- ..'
dzieło. CZ\· powstaloby ono bez planu') W tej lckcj i dow iesz
się o Bożym planie, więcej, poznasz. co Bóg zaplanował dla
ciebie.

W lej lekcji będziesz się LIczyć o tym, że:
Bóg działa według planu.
Bóg ma plan dla ludzi.
Inni poznali plan BoZ\·.
Tv możesz poznać plan BoŻ\.

Lekcja ta pomoże ci:
* Wvjaśnić koncepcje .Plauu Bożego".
* Opisać cechy charakterystyczne planu Bożego dla ludzi.
* Zrozumieć wnioski wynikające z planu Bożego, które mo-

zesz wyciągnąć obserwując doświadczenia postaci biblij-
11\ ch.
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BOG DZIAł.,\ WEDLlJG PLANU

Cel I. (}pIS~ p"~yk/a'(\' p/allil Bożevo.

Bóg ma plan na wszystko. Powiedział Jobowi. ŻC zapla-
nowa I. jak glebokic będą occanv, kiedy wzejdzie slońcc i jak
wielka będzie ziemia Zaplanował gwiazdv i stworzvl świat lo.
Bóg zaplanował nawet, jak będą się rodzić zwierzęta' Dal
sil, wolowi i sylwetkę koniow i. SIwowi orla, aby mógl
sięgać najwvższvch gór (Job :;X-:;9)

Bóg zaplanował wszystko, a ludzkość jestnajwspanialszą
częścią Jego planu. Wiele uwagi poświccil pianoli i dla ludzi.
ponieważ przcw idzia! dla nich specjalne przeznaczenie.

I3óg stworzvl człowieka na podobieństwo Swoje. Bóg
stworzyl nas, abyśmy cicszvli się społecznością z Nim. I3óg
mvśli, planuje. Stworzvl nas lak. abvśmv mogli mvślcć, pla-
nować i swobodnie dccvdować.

Bóg ma plan dla ludzkości. lecz nie każdy człowiek zde-
cydował. aby czynić tak, jak Bóg znplanowal dla niego żvcic.
Biblia mówi, że ludzie postanowili czynić co chcą (Rzvmian
:; :2:;). Lecz la S) tuacja nie zmieniła planu Bożego' Wiesz, że
Bóg dał tobie i wszvstkim ludziom możliwość wvkonywania
części Jego II lelkiego planu poprzez swoje zbaw icnic. Mo-
żerny z nim wspólpracować i pewnego dnia stać się podobni
do Niego,
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ł~r~
~------- ZADANIE DLA CIEBIE

W każdej części .. Zadant« d/a ciebie" pytania pomogą
ci przejrzeć i zastosować to, co właśnie przestudiowałeś.
Postępuj zgodnie ze wskazów karni i staraj się je wykonać.
Tam, gdzie jest to wskazane, napisz swoje odpowiedzi
II' notatniku. Na początku tej książki możesz przejrzeć cześć
zatytułowaną "Jak odpowiadać na pytania".

1 Przeczytaj I Mojżeszową I w swojej Biblii. Nazwij dwa
dzieła stworzenia, które Bóg zaplanował. opisane II' 11m
rozdziale.

2 Wicmv, ze Bóg ma możliwość wvboru. Opisz wvbór.
jakiego dokonaleś. którv potwierdza, że masz, podobnie
jak Bóg, możliwość dokonywania wvboru.

Sprawdź swoje odpowiedzi.

BOG MA PLAN DLA LUDZI

Cel 2. l'odai glownc ccchv charokterystyczne Bożego planu
d/a ludzi.

Plan zawsze ma pewne charakterystyczne cechy. Na
przykład plan domu zawiera plan ścian, okien, drzwi i pokoi.
Powicdzicliśmv, że Bóg ma plan dla ludzi. Jakie są charak-
terystyczne cechy Jego planu"



Plan Boży oparty jest na Jego wszechwiedzy

Dawid był jednym z przywódców narodu izraelskiego.
Napisał wiele Psalmów znąjdującvch się w Biblii, W Psalrnic
I~9 powiedział, li; Bóg zna zarówno jego czynv jak i jego
myśli. Bóg wic nawet, co On zamierzał powiedzieć, zanim
On lo powiedział. Bóg stworzyl Dawida. Ufounowal go
w łonie jego maiki.

ł~'-'::·--
3

ZAD ..\NIE DLA CIEIlIE

Przeczytaj każdy z podanych w odsyłaczach poniżej wer-
setów w Biblii. Obok każdego odsyłacza zapisz, co dane
osoby powicdzialy na lemat II icdzy Boga o nich. Bóg
wic to takli; o tobie.
a) Job n: 10.............................. .. ..
b) Psalm~ 1:7..
cj Psalm IO~:14.
d) Psalm Dl): 16 ......

Sprawdź swoje odpowiedzi.

Bóg stworzyl nic tvlko Dawida. Stworzyl także ciebie.
On kochal Dawida chociaż wicdziel o wszystkich jego wa-
dach. W ten sam sposób On kocha ciebie, chociaż wic
o tobie wszystko. Zaplanował twoje narodziny, twoje zba-
wienie, twoje życie i nawet twoją wieczność. Jeżcli będziesz
z nim współpracował i wybierzesz postępowanic zgodnie
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z Jego planem. On poprowadzi cię skutecznie i aktywnie
(Fili pian 2: 13)

Plan Boży przewiduje różnorodność

Ludzie na świecie należą do różnych ras i narodowości.
Pomyśl o różnorodności tyPÓWwłosów, kształtu oczu i koloru
skóry. W obrębie każdej rasy różnimy się między sobą Mamy
różne koncepcje na wiele tematów. lubimy inny rodzaj żyw-
ności. Czy to nie dobrze. że Bóg stworzy I nas indywidualnoś-
ciami '?

Nawet w rodzinic dzieci nie są zupełnie identyczne.
Niektóre są szczupłe. inne tęgie. Niektóre mają eiemne włosy.
inne jasne. Lecz te różnice są bez znaczenia dla rodziców.
którzy kochają swoje dzieci. Dla rodziców ważne jest. że są
to ich dzieci.

Prawdą jest. że Bóg. znplanowal różnice. które widzimy.
Zaplanował. abyśmy bvli odmienni w swej różnorodności
i indvwidualności. Jest to jedna z cudownych rzeczy w Jego
planie. Zauważamy. że nikt nie jest dokładnie taki jak my
i jest to prawdą'

,~ą_

~I~:':;C~
~ ------- ZADAi\'IE DLA CIEBIE

4 Podaj sposób. w jaki różnisz się od któregoś z twoich
przyjaciół.
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Plan Boży stanowi idealny wzorzec

Czy możemy wrócić mysią do piramid. o których mó-
wiliśmy? W czasie ich budowy nic bvlo ważnym. aby
wszystkie kamienic by'ly jednakowe. Moglv różnić się
ksztaltcm i rozmiarem. Ważnvm bvlo. abv do siebie pasali a-
Iy. Musialv być tak obrobione. aby nadawalv się do użycia.
Oznacza to. że każdy muslal być uksztalrowanv zgodnie
z planem architekta.

W ten sam sposób i my musimy być uksztaltowani zgod-
nie z planem Bożym. który stanowi uniwersalny wzorzec.
List do Efezjan 4: 1:1 mówi nam. że wzorcem dla naszego
życiajcsr.wvnuar pclni Chrystusowej". Jest to cel. do którego
prowadzi nas Bóg poprzez nauki wynikające z Jego Słowa.
Gdy pozwalamy M u działać w nas, to On zmienia nas
stosownie do wzorca jakim jest Jego Syn. Przecież jesteśmy
Jego dziećmi. Powinniśmv pragnąć bvć podobnymi do Niego.

Nic oznacza to. że przestajemy wtcdv być indvwidual-
nościami. Bóg nic czyni każdego z nas bliźniaktem Chrvstusa,
Iccz Jego "bratem" (Rzymian X:29) Gdy dzieci dorastają.
dojrzewają tak. jak ich rodzice i nawet wiedzą tvlc co oni.
Zdarza się, że mvślą tak jak ich rodzice. Mogą nawet zacząć
rozumieć. dlaczego je rodzice utrzymywal i w karności. uczvli
ic i często pozwalali pozostawać ze swoimi wlasnvmi prob-
lemami. Lecz nadal są indvwidualnościnmi.

Jeżcli szczerze nauczyml' się słuchać Jezusa Chrystusa.
pewnego dnia bcdzicmv podobni do Niego. Znaczy to,
że znikną wszystkie 1111SZC obecne ograniczenia. Poznamv
Boga w pchli. Doskonale zrozumicmv Jego cel. Pokochamy



( ';\'/łt,,t! Jla/H'olt'd\, działn lt'('{lIug planu? t:

Go milością doskonalą. Cliwala Chrystusa będzie naszą
chwałą (Rzymian S::10).

Gdy będziemy podobni do Niego. gdy poznamy Go. tak
jak On zna nas. gdy naszą bcdzic Jego dm ala. wtedy be-
dzicmy pozostawali II doskonałej społeczności z Nim.

~";;;-:~

~ ------ Z.-\IlA:'I'IE DLA cusm E

5 Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem o Chrystusie
potwicrdzającvm, iI: On jest Icorcm dla naszego życia.
bo:
a) wvkonal wolę Bożą.
b) bvl z rasy zydowskicj.
c) mówił prawdę.
d) spędził dziecilistwo w malej wiosce,

Plan Boży wprowadza nas w społeczność l. Nim

Bóg przewidział, abyśmy pasowali do siebie zgodnie
z Jego planem. Możemy wykazywać slabość tam. gdzie
inni są mocni, inni zaś mogą być słabi tam, gdzie my
jesteśmy silni. W Biblii przedstawione są ilustracje związku
pomiędzy ludżmi. Jako rodzina Boża przvjmujcnn
ccchv naszego Ojca i cieszymy się wzajemną społecznością
(Efezjan 2: 11-19). Razem IIznosimy blc.i świątvni. II kto-
rej Bóg mieszka przez Swego Ducha (Efczjau 2: 211-22)
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Razem jesteśmy oblubienicą Chrystusa (2Koryntinn II: 2;
Objawienic 21: 9) Razem pozostajemy w armii (Efczjan
(,: lO-IX). Jest jasne, u: w Bożym planie istotna jest spo-
łeczność z Nim i wzajemna spolcczność z innymi ludźmi.
DInlego rozsądnie jest oczekiwać, n: plan indvwidualny, któ-
rv Bóg ma din każdego nas, nic będzie sprzeczny z tym, co
zaplanował On din innvch i din reszty stworzenia. Gdy' ucz-
niemy odkrywać, co Bóg zamierza uczynić przez nas, za-
uważymy. iJ::, zawsze ma On na myśli dwie sprawy:

I) msz indywidua In)' rozwój na wzorzec Chrystusa
2) rozwój własciwych relacji z tnnymi, którzy wspólpra-

cują zgodnie z planem Bożym

:ł(.~·~y--------ZADANIE DLA CIEBIE

6 Który z podanych przykladów ukazuje, że plan Boży
din nas, obejmuje także cnią społeczność?

n) Jan zdaje sobie sprawę, że Bóg wic wszvstko o nim
lącznic z tym, co jest złe i co jest dobre

b) Mikołaj i Barbara są osobami wierzącymi, chociaż na-
JCŻ<l do różnvch ras.

c) Piotr zrozumiał, jak może poslużyć się swoimi wia-
domościami. abv pomóc Joannie w studiowaniu Słowa
Bożego.
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7 Przeczytaj każdy werset Biblii podany w odsyłaczach
poniżej (strona lewa). Następnie skojarz go z tym
aspektem planu Bożego, który najlepiej wyraża strona
prawa. Napisz numer przed kaźdym odsyłaczem .

.... a Jan 10:14-15 I) wiedza Boża

.... b Jan 17:21 2) różnorodność
c I Korvntian 12: 14 3) wzorzec

.... d Filipian 2:5 4) społeczność

.... eJan3:16

8 Przypuśćmy. że przyjaciel zadalby ci pytanie: Jaki
fest Boży plan dla ludzi'! W swoim notatniku podaj opis
cztcrech charaktcrvstycznvch cech planu Bożego. które
mógłbyś podać jako swoją odpowiedź.

INNI POZNALI PLAN BaZY

CcI J. Zapoznajsię z wnioskami dotyczącymi planu Bożego.
które !no::no 11)·ciągnqc.\ obserwując tycie ludzi. ktorz»
go poznali.

Biblia mówi nam o wielu ludziach. którzy odkryli plan
Boży w swoim życiu. Rozważmy relacje o nicktórych z nich
i nauczmy się czegoś z ich doświadczeń.

Uczniowie Jezusa

Gdy JCZllS przebywał na ziemi. wybrał ze wszystkich
swoich uczniów dwunastu apostołów. aby z Nim byli
(Marek 3: 13-15) Byl to glówny punkt Jego planu - wspólne
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przebywanic z nimi. i nauczanic ich. Wvbrał ich z rozwagą.
po spędzeniu lin modlilwie całej nocy (Łukasz (,:12-16) .

. On rakze realizował plan: wykonanic dzieła, do którego po-
sini Go Ojciec (Jan 17~)

Ostatccznvm celem planu Chrvstusa względem Jego
uczniów bvla doskonal n jedność z nimi (Jan 17:2(J-2~)
G,I\ czvtam. II Bihlii historie tvch ludzi. natvchmiast
spostrzegamy. że nie b~ li oni do siebie podobni.

Ci mcżczvżni pochodzi Ii z róznvch środowisk i zawodów:
od rvbaków do poborców podatkowych. Zachowali oni swo-
je mdywidualnc osobowosci. Jednak przcbywnnic z Chrvs-
rusem pm blin lo ich do siebie. O wszystkich IlIÓII i sic jako
o ..dwunastu apostołach". W Księdze Objawienia czvtaruy.
że imiona ich zestal. \\\p'sanc na kanucniach węgiclnvd:
miasta 1307.cgO (Obja« icruc 21: I -l],

DII unastu apostu;(," doświadczvlo II iele z Chrystu-
scm ,'l.lscm b~lo lin larwo. czasem bvli jednak zmęczcni
By\\ali cudownie karnucni, innvm 7..aS razem kupowali ~'\\-
ność. Odnosili II iclkic zwvcicstwa. lecz przcżvwali także frus-
tracje. PozosIJ\\;:II1lC L Chrystusem bylo \\ ~pełnieniem planu
B01Cgt) określonego dla nich
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ZADANIE DLA CIEBIE

9 Doświadczenie uczniów Jezusa uczy nas, te w celu poz-
nania planu Bożego najważniejsze do zrobienia jest:
a) przetrwanic trudów i niepowodzeń.
b) zobaczenie wielkich cudów i zwycięstw.
c) pozostawanie z Chrystusem.

10 Piotr nic reagowal na Jezusa. tak jak Jan. Biorąc pod
uwagę ten fakt dowiadujemy srę o:
a) różnorodności apostołów,
b) ich wiedzy.
cl ich społeczności.

Apostol Paweł

Paweł to wielki mąż Boży. który był wcześniej znany
jako Saul z Tarsu. W pewnym okresie nienawidzi I on Jezusa
Chrystusa i każdego. kto za nim podążał Był nawet odpo-
wicdzialnv za mordowanie chrześcijan. ponieważ mvślal,
ze bluźnili oni Bogu Gdv pewnego razu podążał on do miasta
z listami zczwalającvmi mu na aresztowanie zwolenników
Chrvstusa. Bóg przemówi I do niego osobiście.

Po latach. gdv Paweł patrzył na swe wcześniejsze
żvcic. nazwał siebie nojwiększym z grzeszników (l Tymotcusza
1:15). Jeżcli metoda Boża byla skuteczna w jego życiu. to
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może ona działać także w każdym, kto jej się podda.
W 2 Tymotcusza 4: 7-X Pawel pisze swemu młodemu
przyjacielowi O wierze, jaką mial przy końcu swego życia.
Powiedział. że kończy bieg i dochowuje wiary. Paweł byl
pewien, żc dzięki temu nagroda czeka nie tylko dla niego.
lecz dla każdego, kto będzie żyl w laki sposób.

DuD

ł~---~-----~ ZADA:'iIE DLA CIEBIE

11 Oto trzy wypowiedzi o życiu Pawia. Wybierz tę, któ-
ra najlepiej mówi o tym, co prezentuje nam życie Pawia
odnośnie planu Bożego.
a) Niektórzy chrześcijanie spędzają większość swego

żvcia w opozycji do planu Bożego.
b) Doskonała wola Boża może być wykonana pomimo

przcszlych nicpowodzeń człowieka.

c) Każdy wierzący musi zdawać sobie sprawę, żc może
przeżyć niepowodzenie.
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MOZESZ POZNAC PLAN BOZY

Cel 4. Przedstaw sytuację. w ktorej Bóg zrealizowal Swój
plan li-" twoim życiu.

Bóg ma plan dla twojego życia, tak jak mial dla każdego
z dwunastu apostołów On chce mieć taką samą społeczność
z tobą, jaką mial z nimi (Jan 17:21). On działa w ten sam
sposób w tobie i twojej sytuacji, jak działał w nich i w ich
sytuacji. Jak ukazuje życic Pawia. może On wypełnić Swój
cel w twoim życiu, niezależnie od niepowodzeń, jakie
przeżyłeś.

Gdy tylko uświadomisz sobie, że Bóg ma dla ciebie plan,
twój pogląd na świat zmieni Si9. Zaczniesz inaczej patrzeć
na niektóre zdarzenia w twoim życiu.

Stolarz zmienia kształt drzewa dlutem i pilą, wygładza
je papierem ściernym. Diament nic osiągnie swojej pelnej
wartości. dopóki mistrz jubilerski nic odetnie bezwar-
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teściowej części dłutem. Bóg pracuje nad tobą ze szczególną
uwagą! Czasami czujemy podobnie jak drzewo czy diament.
re jesteśmy lIuczeni miotem. obrabiani dlutcm. piłowani
i wygladzani papierem ściernym. Zwvklc myślimy. re zdarza
się to z powodu .,szczęścia". ludzi lub sytuacji w jakich się
znaleźliśmy. Nasza reakcja byłaby bez wątpienia inna.
gdybyśmy wierzyli, re te fakty są częścią Borego dzialania
w naszym życiu.

List do Rzymian 8: 29-)0 mówi nam o tym dzialaniu, do
którego pasują wydarzenia naszego życia. Parniętasz. gdy
mówiliśmy. że Bóg wie o nas wszystko? Jego plan dla
naszego zycia zaczyna się tam:

..Bo rych. ktorych przedtem znal. przeznaczył wlasnie.
aby stę stali podobni do obrazu Syna jego. a On żeby byl
pierworodnym poirod WIe/U braci. A ktotych przeznaczył.tych
Ipowolał. a kuirych powolał tych i usprawtedłiwil. {/ktotych
usprawiedliwil, tych i uwiełbtl",

Gdy będziesz studiowal następne lekcje, poznasz spo-
soby. które Bóg stosuje, aby nas zmienić. W szczególności
będziesz mógl zauważyć, jak niektóre sytuacje pomagają nam
poznać Bożą 1'01,. Od samego początku pamiętaj: Bóg jest
ponad wszelkimi okolicznościami. Jeżeli będziesz z Nim
wspólpracowal. On wykorzysta wszystkie twoje doś-
wiadczenia. abyś osiągnął Jego ostatecznv cel (Rzymian
8:28).
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12 Przeczytaj list do Rzymian X:2X. W swoim notatniku
opisz okolicmości lub svtuacjc ze swojego życia.
Następnic zadaj sobie pytanie: Jak móglby Bóg wyko-
rżystać tę okolicznosć. aby przeprowadzić Swój plan
w mOim życiu'l Spróbuj napisać odpowiedź na to py-
tanie.

W lekcji drugiej rozważymy następnv sposób Bożego
działania oraz dowiemy się, jak On chce mówić do ciebie.
Zanim będziesz kontvnuowal studiowanie. przeczytaj cały
Psalrn 1J9 i zastanów się nad cudowną prawdą. jaką on
wyraźa o Boskim planie w twoim życiu.
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~,
, ,."W'~~f~L.---SPRAWDŻ SWOJE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania do zadań nic są podane w zwyklej
kolejności, Zrobione jest to w tym celu, abyś nic spostrzegl
ZJ wcześnie odpowiedzi JW następne pyranic. Poszukaj
numeru, który potrzebujesz i staraj się nic przeglądać innych
odpowiedzi,

7 a I) Boska wiedza
b 4) Społeczność
c 2) Różnorodność
d 3) Wzorzec
e 3) Wzorzec
Twoja odpowiedź' I Mojżeszowa I wvmicnia kilka
rzeczy. które Bóg zaplanował takich jak: światło
i ciemność (w, 3-4). morza i ląd (w 9-1(1). istoty ludz-
kie (w, 26-27)

8 W twojej odpowiedzi powinny znaleźć się aspe-
kty wiedzy. różnorodności, wzorca i społeczności
tak jak są przedstawione w tej lekcji,

2 Twoja odpowiedź, Twoja decyzja studiowania tego
kursu wskazuje. że możesz dokonywać wyboru,
Możliwość dokonywania wyboru jest jedną z dziedzin,
II' której Bóg stworzył ci, na Swoje podobieństwo,

9 c) pozostawanic z Chrvstuscm.
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3 (napisz własnymi slowami)
a Jego kroki Inb drogę
b Jego kłopoty
c Z czego jest stworzony. jak jest uformowany
li Liczbę jego dni

10 a) różnorodność
~ Twoja odpow iedź.

II b) Doskonała wola Boża może dokonać Si9 nieza-
leżnie od przeszłych niepowodzeń człowieka.

5 a) czvnil wolę Bożą
c) mówił prawdę

12 Twoja odpowiedź. Postarai się być świadomv, tego
co Bóg czyni w twoim życiu.

6 c) Piotr poznał. jak może posługiwać się swoimi
wiadomościami. abv pomóc Joannie w studiowaniu
Słowa Bożego



Czy Bóg chce
objawić nam, co

mamy czynić?

Często myślisz: nic jestem pewien, jaki jest Boży plan
din mnie.

Może już przvjąlcś Chrystusa jako swojego Zbawiciela
I stwierdzileś. że Bóg rzeczywiście ma plan dIn twego
życia. Jestem pewien, że chcesz postępować zgodnie
z Jego wolą.

Lecz może zastanawiasz się nad swoim związkiem
z planem Bożym II' obecnej svtuacji. Możesz nic mieć
pewności, że jesteś objęty tym planem i że Bóg chce ci go
objawić.

W lekcji tej poznasz, CZY twoja obecna svtuacja i czy
twoje postępowanic Jest zgodne z planem Bożvm Pownsz
ki lka faktów, które wskażą ci. dinczego możesz ufać, ze
Bóg chce do eicbie mówić. Dowiesz sic także o obietnicach
i warunkach, jakie postawil Bóg, aby doprowadzić cię do
wypclnicnia Jego planu



W lej lekcji będziesz się LIczyć o tym, że:

Twoje żvcic jest objęte planem Bożym.
Bóg chce. abyś postępowal zgodnie z Jego planem.
Bóg chce objawić ci Swój plan

Ta lekcja pomoże ci:

* LJZYSKllC pewność, że \\ życiu swoim wykonujesz plan
Boż,

• Wvjaśnić, dlaczego Bóg chce. abyś nadal postępowal
zgodnie z Jego planem .

• Podać przyczyny. dlaczego możesz być pewien. że Bóg
chce objawić ci Swój plan.
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TWOJE ZYCIE JEST OBJĘTE PLANEM
BOŻY)\I

CcI I. Przedstaw Slł'ÓJ obecny stosunek do planu Boiego.

Jako wierzący masz pewność. że przvjąlcś Chrvstusa
i że jesteś dzieckiem Bożvm. Jest to ta sama pCIIność, któ-
rej potrzebujesz. aby zrozumieć wolę Bożą i plan przez-
naćzony dla ciebie. Przeanalizujmy twoje przeżycie przy-
jęcia Chrystusa. aby umocnić twoją ufność. Chociaż było
to przeżycic osobiste i jedyne w swoim rodzaju, miało ono
kilka zasadniczych punktów wspólnych dla wszystkich.
którzy przyjmują Chrystusa.

Uwierzyłeś w Chrystusa

Twoje przeżycie przyjęcia Chrvstusa nic wvdarzvlo
się przez przypadek czy też przez zbieg okoliczności. Nic
wszedłeś w ten II iclki Z\\ iązck z Bogiem przypadkowo.
ponieważ zbawienie nic jest przypadkiem. \V pewien spo-
sób Bóg oznajmił ci SIIÓI plan. Co więcej. powiedział
ci zapewne o Swoim szczcgólnvm wzorcu dla twojego
życia Ufność w łask, Bożą sama w sobie nic byla zba-
wieniem. Zbawienie przvszlo. gdy okazaleś posluszcń-
siwo Bogu.

Zewnętrzne działanie nic bylo elementem zasadni-
czym. Było nim pOSłUS1.cI\Stwo. Jest jeden wspólny element
we WSkaZÓIIkach, odnośnie zbawienia które daje Pismo.
to jest wiara. Więc posluszcństwo, którego zawsze żąda
się od nawracającego się jest koniecmością uwierzenia
Bogu.



Zauważ, na przykład. jak Pawcl i Sylas odpowiedzieli
na pytanie strażnika więzicnnego w Filippi: ..Co mam ey-
nić. abym był zbawiony?" (Dzieje Apostolskie 16: 30).
Odpowiedzią bvla najprostsza z możliwych instrukcja
zbawienia: .. Uwier: u: 1'0110 .lezusa. a będziesz zbawio-
ny' (Dziele Apostolskie 16: 31) Strażnik więzienny musiał
posłuchać polecenia. abv uwierzyć w Chrystusa.

W ten sam sposób. w odpowiedzi na twoje poslu-
szcństwo, Chrystus przychodzi do twego serca.

~~.",-T__" _
~ ZADANIE DLA CIEBIE

l Przeczytaj [ragmcntv Pisma podane w odsviaczach
poniżej. Zakreśl liter, przed każdvm. którv mówi
o kimś. kto zareagował pos luszcństwcm wierząc
l\' Chrvstusa
al Marek 15:13
b) Łukasz 1:45
e) Jan 17:8
d) Dzieje Apostolskie 18:8

2 Dlaczego prawdą jest. że zbawienie lo wynik poslu-
szcnstwa?
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Byleś posluszny 510wu

Stając się chrześcijaninem byleś posłuszny Słowu Bo-
zcrnu, Biblii. To właśnie z Biblii dowiadujemy się o Bogu,
Jego świętości i o Jego Synu - Jezusie Chrystusie. To
właśnie Biblia mówi nam, żc Chrystus przyszedł na świat,
zmarł i zrnartwvchwstal oraz, że przebacza grzechy. In-
nymi słowy, gdy przyjąłeś Chrystusa, byleś posluszny woli
Bożej objawionej w Biblii, Dowiedziałeś się wystarczająco
o woli Bożej, aby być jej posłusznym i stać się synem
Bożym.

Byleś posluszny Duchowi

Jednocześnie stanąłeś przed faktami, o których naucza
Słowo Boże. Bez wątpienia otrzymałeś wewnętrzne pr:e-
konanie O zbawieniu. Dowiedziałeś się, na przykład, nie
tyłka o fakcie zmartwychwstania. Byłeś naprawdę prze-
konany, że Chrystus zmarł i zmartwychwstał i jest żywy.
Przekonanie to pochodzi z Ducha Świętego, który prowa-
dzi cię do prawdy. Byleś Mu posłuszny odpowiadając na
Jego przekonywanie.

Byleś posłuszny zarówno Słowu jak i Duchowi. Plan
Boży dla ciebie me zaczyna się w przyszłości. Realizacja
jego zacząła się, gdy Bóg uczynił cię Swoim dzieckiem
Mogło się zdarzyć, ze On przekazywal ci Swój plan nawet
wtedy, gdy byłeś jeszcze daleki od Niego. Teraz, jako
Jego dziecko możesz być pewny, żc On wciąż będzie mó-
wi ł do ciebie.
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3 \V notatniku II \jJśnij swój obccnx stosunek do planu
Bożego. Zrób to \I dwóch lub trzech zdaniach

BOG CHCE, ABYS POSTĘI'OW AL ZGODNIE
Z.IEGO PLANEM

CcI 2. Wynna» le)' fJO\I'o,(\'. dla ktorych Róy, chce.abys
postępnw«! zgodm« z .Jego planem.

Bóg chce. abvśmv jako jego dzieci bvli Mu posłuszni.
Wówczas postępujemy zgodnie z Jego planem. Zadanie
to powtarzane jest wielokrotnie \I Piśmie (patrz 5 Mojzc-
szowa 27: 10. I Samuela 12: 14 i Mateusz 1'.1:17). Główną
myślą Psalmu 119 jest bliski Z\\ iązck pomiędzy milością
i posłuszeństwem Panu, prawu i Slowu Bożemu (patrz
wersety 47. 97 i J(,7). Chrvsius uważa także poslu-
szcństwo za najważniejszy wvraz milości (Jan 14: 15).

DDD
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Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo

Jednym z najważniejszych powodów, dla których Bóg
chce, abyśmy byli Mu posłuszni. jest fakt. że przynosi to
blogoslawicństwo naszemu życiu.

Lud Izraela został bardzo doświadczony, gdy był
w niewoli egipskiej, łecz Bóg go wyprowadzil. Musiał się
jednak uczyć posłuszeństwa na pustyni przez całe pokole-
nie.

~~
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4 Przeczytaj w 2 Mojżeszowej 15: 26 wstrząsającą
obietnicę, którą Bóg dał swemu ludowi. Następnie
odpowiedz na następujące pytania w swoim notatniku.
a Jakich czynów oczekuj c Bóg od ludzi?
b Co stałoby się, gdyby uczynili tak, jak Bóg im po-

wiedział?

Psalrn J mówi o człowieku, który' znajduje "upodoba-
nie w zakonie Pana" (w. 2). Człowiek len otrzymuje
wiele błogosławieństw. Jego życic jest jak drzewo owocu-
jące, którego liście nic więdną, a on sam odnosi sukces.

łnny fragment Pisma także przedstawia błogosła-
wieństwa, które przychodzą, gdy jesteśmy posłuszni
woli Bożej W "Kazaniu na górze'{Mateusz 5 - 7) Chrys-
tus obiecuje szczęście tym. którzy' mają taki jak On charak-
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ter. czyste serca, są miłosierni i czyniący pokój. W Liście
do Rzymian 2:7 czytamy, że ci, którzy czynią to, co prawe,
otrzymają życic wieczne.

Twoje posłuszeństwo przyczynia się do budowy Kró-
lestwa Bożego

Wzrost Królestwa Bożego zależy często od naszego
posłuszeństwa. Natychmiast uznamy tę prawdę, gdy roz-
ważamy słowa modlitwy, której uczył Jezus swoich ucz-
niów: ..Przyjdź królestwo Twoje. bqd: wola Twoja jako
w niebie lak i na :ienll"(Mateusz 6: 10). Nasze posłu-
szeństwo jest zasadnicze dla sprawy Królestwa Boże-
go.

W Biblii czytamy o czasach, gdy postępowano zgodnie
z planem Bożym i budowano Jego Królestwo. Czytamy tak-
że o innych czasach, gdy nieposłuszeństwo dzieci Bożych
udaremni lo Jego plan

W ogrodzie Eden. na przykład, Adam zjadł owoc
z drzewa wiadomości dobrego i zlego (I Mojżeszowa 3:6).
Czv świat zastal pobłogosławiony, czy przeklęty czvncm
Adama" Zanim Adam zgrzcszyl, wszędzie panowal pokój.
Nic ma nawet wzmianki. abv zwierzęta zabijały się nawza-
Jem. Nic było cierni. Adam mial możliwość zapełniania
spokojnej ziemi swvm potomstwem. Spójrz jednak, co stało
się przez jego nicposłuszeństwo.

Wvobrażcnic Boże w Adamie zostało przyćmione. Za-
czął on oskarżać swoją żon e i ukrywać się przed Bogiem.
Wtedy ziemia, Boży' twór. została przeklęta. Wszystkie
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ziemskie stworzenia gleba, zwierzęta i człowiek. doznały'
następstwa grzechu. N icposluszcństwo dotkncło króles-
two, które stworzvl Bóg (I Mojżeszowa ł: X-19)

Tak. jak nicposluszcnstwo Adama drastvczuic ne-
gatywnie wplynęlo na królestwo. tak doskonale posłu-
szcństwo Chrvstusa wplvnclo na królestwo II' sposób
pozytywny. W rzeczywistości cale królestwo ziemskie
bylo zarówno pod II' plywcm Adama. jak i Chrvstusa Ich
czyny mialv najbardziej ekstremalne skutki ze wszystkich.
W Adamie cale stworzenie zostało przeklęte. II' Chrystusie
zaś cale stworzenie zostało zbawione.

~~r.
~,--------

5 Przeczytaj List do Rzymian 5 I )-2 I Zapisz pod imie-
niem wskazanej osoby każdy wvmicnionv skutek .leJ
czynu.
a Przebaczenie jest dostępne dla wszystkich.
b Zaczela panować śmierć
c Ludzkość została uwolniona.
d Dane zostalo życic.
e Na wszvstkich przyszlo potępienic.

I) Posluszcństwo Chrystusa 2) Nicposłuszeństwo Adama

Z.\D.\i\IE DL\ CIEBIE



Inni ludzie mieli także znaczny \\ph\\ na Królesiwo
Boże. W Biblii czvtamv o Abrahamie. Mojżeszu, Jozuern,
Eliaszu i Da" idzie, Wszvscv oni mieli wielki \\ply\\ na
Królestwo Boże poprzez swoje posłuszeństwo.

Twoje posłuszeństwo jest mile Bogu

Bóg pragnie. abv Jego dzieci były Mu poslusznc dla
ich blogoslawieństwa i dla dobra Jego królestwa. Ich po-
sluszcństwo spraw ia Mu przyjemność.

Chrvstus nic dążvl do realizowania swojej własnej woli.
lecz woli OJca Oświadczvl, ŻC czyni tvlko to co. zadowala
Jego Ojca (Jan ~: 29). Jego posłuszeństwo ukazuje pelnic
stosunku pomiędzy OJcem i Svncm.

Jakież UCZUCICzadowolenia musiał mieć Ojciec, gdy
zobaczvl Swego jedynego S, na tak II' pełni POSIUSZ11CgOI

III róć uwagę. jak " Matcusza J: 17 i 17: :i Ojciec odpowiada
na poslusznc żvcic Swego Svna. Mówi On z nieba. ŻC ma
\I Nim upodobanic. TI także. jako Jego dziecko. możesz
spraw ić ~111 przvjcmność swoim posluszcństwcm.

6 W swoim notatniku wvmicń trzy przyczyny. dla
których Bóg chce. ab, ś postepowal zgodnie z Jego
planem. bvł Mu postuszny.
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BOG CHCE OBJA WIC CI SWOJ PLAN

Cel 3. Podaj dowód na lo. że Bóg chce objawić ci Swój
plan.

Jeżeli Bóg może przekazać nam Swoją 11'01<;, zanim
staniemy sili Jego dziećmi i jeżeli znajduje zadowolenie
w posłuszeństwie Swoich dzieci, lo czy nic ujawni nam tak-
że Swojej woli tak, abyśmy mogli być jej posłuszni?

Nicktórzy podchodzą do Boga tak, jakby musieli Go
urzekonać . aby objawił im On Swoją 11'01<;. Trudzą sili
w modlitwie i nawet działają jak gdyby usilowali "znaleźć
11'01<; Bożą". Czy lak przedstawia nam sprawę Bóg')

Pomyśl o przypowieściach, którymi Chrystus nauczał
o odpowiedzialności człowieka, takich jak podane przez
Mateusza 25: ł4-3IJ i Łukasza 12: 42-4X, W żadnym przy-
padku nic nauczał. że człowiek miałby mieć problem,
z rozpoznaniem woli Bożej, co do postępowania człowieka.
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Bóg chce objawić człowiekowi Swój plan! Jakie fakty
wskazują, że Bóg chce to uczynić?

On obiecal prowadzić cię

Wiemy, że Bóg chce objawić Swój plan, ponieważ
obiecał nas prowadzić. Nic zostawiłby nas bez przewod-
nictwa.

Gdy Chrystus przebywał na ziemi, Jego uczniowie
nic mieli problemów z odczytaniem Jego woli, On oznajmiał
im swoją wolę. Wysłał ich, aby dawali świadectwo tam,
gdzie On chciał i oni to robili. Gdy karmił pięć tysięcy lu-
dzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma rvbami, powie-
dzial im, jak mają służyć ludziom (Łukasz 9, 14).

Nic tylko uczyli się oni z tego, co Chrystus powiedział.
lecz także z Jego przykładnego postępowania. Bez wątpie-
nia był On ich duszpasterzem.

Lecz Chrystus wiedział, że nie zawsze będzie z nimi
fizycznie. Jak będą wiedzieli, co czynić, gdy odejdzie do
Nieba? Czy stracą orientację'? Jak objawi im Swoję wolę?

Jan 14 -16 podaje, czym Chrystus podzielił się ze swoimi
uczniami, aby przygotować ich na ten czas, gdy Jego już
z nimi nie będzie. Powiedział im, ts: nic powinni się nawet
martwić Jego odejściem. W rzeczywistości, stwierdził,
że Jego odejście do Nieba będzie dła nich korzystne. Do-
piero, gdy On odejdzie, przyjdzie Duch Święty, który
pomoże im w zrozumieniu woli Bożej (Jan ł6: 7).
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W tych trzech rozdziałach z Jana znajdujemy wicie
zapewnień, które dał Chrystus swoim nczniom. że nic w-
staną sami. W następrmn ćwiczeniu poznasz niektóre z nich.

/~<:.
~)l/ _
~ ZADA\IE DL.\ CIEBIE

7 Jezus opisał dziabnie i charakter Ducha Swiętcgo
we fragmentach Pisma podanych II' poniższych
wersetach. Skojarz każdy opis (strona lewa) z odsvia-
czem do Pisma, II' którym sic znajduje (strona prawa)
..... a On ich nauczy. l j Jan l-ł: 16
..... b Da chwalę Chrystusowi. 2) Jan 1-1: 17

.. c Zostanie z nimi na zawsze. :;) Jan 1-1: 26
..... d Sprawi. ze będą pamiętali wszvstko. -I) Jan 16: "

co powiedział im Chrystus. :i) Jan 16: 1-1
... e Powie im o rzeczach przyszlych .

..... f Weźmie to co mówi Chrystus
I powie Im .

..... g Powstanie II' nich.
Pomyśl o tych obietnicach. Bóg naprawdę chce obja-

wić ci Swoją WOI~'

On zabezpieczył warunki, aby cię prowadzić

Jak Bóg zabczpicczvl warunki, aby cię prowadzić')
Czy obietnice. które właśnie studiowaliśmy. odnoszą się
do przyszłości, czy już zostalv spełnione?
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W Dziejach Apostolskich 2 czytamv, żc posłany został
Duch Świętv tak, jak obiecał Chrystus. Chrystus wrócił
do nieba i poprosił Ojca, "by poslal Duch" Świętego.
Kościól rzeczywiście otrzymał to, co miał przyrzeczone.

Księga Dziejów nic tvlko pisze o spełnieniu obiet-
nicy Chrystus" odnośnie posłania Ducha Świętego Jego
uczniom. Podajc także, że bvlo to zabezpieczeniem, aby
mogli pelnić swoją przywódczą rolę. W rzeczywistości
mogli zrobić więcej dla Boga po zesłaniu Ducha Świętego,
niż wtedy, gdy Chrvstus bvl na ziemi. Jego odejście
przynioslo im korzyść, tak jak obiecał'

Tak więc Biblia mówi nam, że Duch Swiet" zastą-
pil Chrystusa w prowadzeniu nas do poznania woli
Bożej. Co więcej. Biblia podaje nam także wyraźne przy-
kladv tego, jak Duch Świętv działa i wskazuje, jak moźcmy
wspólpracować z Nim.

Duch modli się u' nas

Pvtając: "C.:y B(),I!, pOU,'IC mi. co mam czynić" bez
wątpienia sinjem. przed problemem: lak lOCO powinie-
nem się modlić' Bóg dal wyjaśnienie tego problemu: Dueh
Świctv objawia nam 11'01<;Bożą, możc się nawet modlić
za nami i uczvui to doskonale, według woli Ojca. Twoja
modlitwa może być zgodna z pragnieniem Ojca
(Rzymian X: 26-27)
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8 Przeczytaj Rzymian S: 26-27. Zgodnie z tvrui werseta-
mi. nasze modlitwy mogą być doskonałym wzorem
Bożego pragnienia. ponieważ:
a) Duch mówi nam. eo czynić,
b) sam Duch modli się w nas.
c) wiemy. eo powinniśmy powiedzieć.

Duch daje dary

. Innym sposobem przekazywania nam przez Ducha
Swictcgo wiedzy o Bożej 1I0li są jego dary. Opisane zosta-
lI' one w I Liście do Korvntiau 12 i 14. Darv Ducha
Świętego otrzvmujcmy w tym celu. abv slużvlv do
wzmacniania i zbudowania kościola Jezusa Chrystusa.
Poprzez słowo mądrości lub wiedzy otrzymujemy szcze-
gólny wgląd w osobę i umvsl BoŻ)'. Ten wgląd przekracza
to. co mogtibvśmy poznać naszą naturalną inteligencją.

Duch zamieszkuje w nas

Duch Święty zamieszkuje w nas - dzieciach Bożych.
Stajesz się kanalem. przez który mówi Bóg. Duch prowa-
dzil Chrvstusa na pustynię (Mateusz 4: I). Duch zaprowa-
dził Filipa. aby dal świadectwo urzędnikowi etiopskiemu
(Dzieje Apostolskie S: 29) Paweł cbcial udać się do Azji,
lecz Dueh zaprowadził go do Europy (Dzieje Apostolskie
16: 6-10). W ten sam sposób Dueh Święty, który mieszka
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IV tobie, jest darem Bożym umożliwiającym poznanie Jego
woli.

Dl/ch przekazuje Slowo

Jest jeszcze jeden szczególny sposób, w który Duch
Świętv nas prowadzi. Jest to przekazywanie Jego Słowa
zawartego w Biblii. W innej lekcji dowiemy się lak Bóg
posługuje sil' Słowem. aby mówić do nas. Jest ważne, abyś
parniętal. że Słowo Boże to dzielo powstałe z inspiracji Ducha
(2 Piotra I: 21). Jest to sposób w który Duch Święr, mówi
także obecnie. Wszystkie inne przesłania od Boga muszą być
zgodne ze Słowem Bożym

~~~~~~iJ~!'~ ------- ZADA"IiIE DLA CIEBIE

9 Przypuśćmy, że przyjaciel zadałby ci to pytanie: "Skąd
wiesz. że BIIg chce objawić mi Swo] plan"" Najpierw
przejrzyj ostatnią część lekcji. Następnic napisz według
tych propozycji odpowiedź w swoim notatniku:
a) Przedstaw obietnicę, którą dał Chrystus, mówiący

o prowadzeniu nas do poznania Jego woli.
b) Powiedz, jak zestala wypełniona obietnica Chrystusa.
c) Przedstaw cztery sposoby działania Ducha Świę-

tego sprawiające, że poznajemy plan BoŻ)'.

Jesteś dzieckiem Bożym Czy On przekaże ci, co masz
czvnić? Tak' Możesz być pewien, że Bóg chce, abyś znał
Jego wolę i stwarzał możliwości, aby nam ją przekazać.



·11 U().i:l' Plat Tu-o]« Docyzja

,1~
. !.j:i'21

1~~~.J..,--SPRAWDŹ SWOJE OBPOWIEDZI

5 Pod I) Posluszcństwo Chrystusa powinieneś wv-
mienić te:
a Przebaczenie jest dostępne din wszystkich.
c Ludzkość została uwolniona.
d Dane zostało życic.
Pod 2) Nicposłuszeństwo Adama powinieneś wymienić
te:
b Zaczela panować śmierć.
e Na wszvstkich przyszlo potępienic

I c) Jan 17X
d) Dzicjc IXX

6 Bóg chce, abyś postępowal zgodnie z Jego planem.
ponieważ twoje posłuszeństwo przynosi ci błogo-
slawicństwo, buduje Jcgo królestwo i sprawia Mu
przyjemność.

2 Ponieważ zbawienie przychodzi. gdy człowiek stosuje
się do instrukcji: "Wicrz w Chrystusa" (Twoja odpo-
wiedź pOWiI1l1n być podobna).
7 a :1) Jan 14: 26

b 5)Jan l(,: 14
c I) Jan 14: 16
d :1) Jan 14: 26
e 4) Jan 16: J:1
f 5) Jan I(, 14
g 2) Jan 14: 17
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3 Twoja odpowiedź. Jeżeli wierzysz w Chrystusa. już
zostałeś objęty planem Bożym dzieki swojemu po-
sluszcństwu, Byłeś posłuszny Bogu wierząc w Chrys-
tusa i wierząc w Świadectwo Jego Słowa i Jego Ducha.

8 b) Sam Duch modli się przez nas.

4 a Powiedział im. aby byli posłuszni wszystkim Jego
przykazaniom.

b Nic cierpieliby z powodu chorób. które nawiedziły
Egipcjan.
(Twoja odpowiedź powinna być podobna).

9 Twoja odpowiedź powinna być podobna do tej:
a) Chrystus powiedział. że Duch Swięty przyjdzie,
aby prowadzić Jego uczniów.

b) Obietnica Chrystusa dotycząca Ducha Świętego
zestala wypclniona w dniu Zcslania Ducha Świętego

c) Duch Świct.: dal nam Slowo Boże: Biblię, modli
sic przez nas. daje nam darv wiedzy i mądrości. za-
mieszkuje w nJS.



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
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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
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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 ..



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



7] /30:'v Plan - Twoja Decyzja

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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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.



80 no=.,,'Plan - Twoja /)ecy::ja

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



Co to
znaczy być

chrześcijaninem?

Być może powinienem zastanowić sic nad swoim poste-
powarucm.

Przedsiębiorstwo Toma Watson'a rozrastalo się pomyśl-
nie, On sam ciężko pracowal i tego sarnego oczekiwał od
swoich pracowników. Nie tolerowal lenistwa i nic wahał
się udzielać nagany pracownikowi, który nic bvl wystarcza-
jąco wydajny. Tom byl chrześcijaninem.

Aktywnic działał w swoim kościele i wkladal ten sam
zapal w służbę, jak i w prace w przedsiębiorstwie. Wiele
razy odczuwał. żc jego sposób postępowania oburza in-
nych chrześcijan Często wydawalo mu się. ŻC nicktóre
kazania godzily w pewne jego czyny. Jednocześnie zaś
uważał. żc innc są pochwalą \\)"ników jego działania. Tom
zmuszony byl przyznać, że chociaż bvl w stanic obronić
swoje czyny jako prawe, to wewnętrznic nic czul zadowo-
lenia z nich. Jednego bvl pewien: przeżywa konflikt wcw-
nętrznv, na który nic znajduje rozwiązania.

Możc ty także pytasz siebie: ..Jakt naprawdę jestem?":
..C~yjestem laki. jak okresla mnte Bib/w. e)' te takim.
:0 jakiego się 1H1Yf::am?" Nawet gdy studiujemy Pismo,



moźcmy z trudem zrozumieć jakimi jesteśmy: Wojownika-
mi. czy pokój czyniącymi'! Szorstkimi. czy łagodnymi?
Cierpliwymi czv agresvwnvmi? W tej lekcji porów nomy
to, co Biblio mówi o nos, z naszymi własnymi odczuciami
no len temat oraz z czynami. Zrozumiemy, no co Bóg
zwraca uwagę. Nostępnie przestudiujemy, jak możemy
stać się takimi, jakimi chce nos widzieć Bóg i jak spełniać
Jego oczekiwania. To jest naszym celem.

W tej lekcji będziesz się uczyć o tym:
Kim jesteśmy w Jezusie.
Co jest istotne dla Boga
Jak wypclniać oczekiwania Boże

Ta lekcja pomoże ci:

* Zrozumieć spojrzenie Boga no człowieka.
* Wyjaśnić znaczenie procy chrześcijańskiej i naszego sto-

sunku do niej.
* Podać przyczyny, dlaczego możemy spełnić to, czego Bóg

od nos oczekuje
* Jak nos widzi Bóg.
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KIM JESTESMY W .IEZUSIE

CcI I. Wyoier: z Biblii fragmcn: mowiqcy () tym, IaIl1.JeSIe.i'-
my w Jezusie,

Ponieważ próbujemy zrozumieć, jak widzi nas Bóg. 7.1CZ-

nijmy od wyjaśnienia tego, co mówi Biblia na temat: kim
icstcśrnv'

Co mów; Biblia?

Często możemy slyszcć, co niektórzy chrześcijanie mó-
wią O tym, kim są "w Chrystusie". Przypomina to jęzvk
powieści lub fantazji. Biblia opisujejednak naszą rzeczywistą
sytuację.

W liście do Efezjan I czytamy, że Bóg ublogoslawił nJS
wszelkim blogoslawicństwcm (w. :1), jesteśmy święci i bez
skazy (w. 4). Z Boskiego przeznaczenia i postanowienia
zostaliśmy wybrani ludem Bożym (w. II). W rozdziale 2
czytamy. że jesteśmy ożywieni w Chrystusie i podniesieni
m lIyżyny niebios razem z Nim (w. 5 - 6). Bóg uczyni I nJS
takimi, jakimi jesteśmy (w. 10), nalczyru; do ludu Bożego
i jesteśmy członkami Bożej rodziny (w. 19).

Te same myśli znajdujemy w I liście św. Piotra 2:9. CZ)'-
tamv tam, że jesteśmy rodem wvbranym, królewskimi kap-
łanami i narodem świętym. Znajdujemy tam także wiele in-
nych obietnic. Jak jeszcze można nazwać odrodzonych
chrzcścij an?
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Przeczytaj każdv z podanvch niżej wersetów. Zakreśl htc-
rę przed odsvlaczcm do wersetu. który daje opis tego,
kim jesteśmy ..w Chrvstusic".
a) Efezjan 2: 11

b) Efezjan -I: I
c) Efezjan -I: 17

Co przeżywamy

W naszym obccnvm żvciu pozostajemy w stanic walki.
przcźywamv zmęczenie. glód. pragnienic. Spalamy się wam-
brejach i marzcniach. Oddzialywują na nas wewnętrzne prag-
nicnia i hcznc atrakcje z zewnątrz. Nic jesteśmy uwolnicni
od pokus do grzechu. Gdy sądzimy, ŻC zwyciężyliśmy
wjednej dziedzinie, stwierdzamy. żc walka toczy się w innej.

N icktórzv z nas. jako dzieci Boże, nic żyją w doskonalej
harmonii z innvmi wierzącymi. Przeżywamy strach. wrogość,
zniechęcenia. Wydaj c się. że Bóg dal nam pozycje. którvch
znaczenie sięga nieba. Jednak równocześnic dobrze znamy
nasze ograniczenia i bardziej idcntvfikujcmy się z ziemią,
niż z niebem.

W dodatku. nasze CZYl1\' wydają się bardziej związane
z naszą ziemską naturą niż z naturą niebiańską. Byłoby zbyt
łatwvm, gdyby jedna modlitwa wvstarczyla do rozwiązania
naszych problemów. Często stwicrdzamv. ŻC nasze modlitwy
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IICJIc nie rozwiązat, jeszcze naszvch problemów. WC/q: na-
poh bmy na pokusy i zniechęcenie.

JJk te wszystkie trudności II plvwają na poznanic planu
Bożego dla naszego żvcia? Stosunkowo IJllIO jest dokomwać
decyzji ..zyciowvch". takich jak: czy zostać nauczycielem.
pastorem czv lekarzem. Leez wola BOŻJ obejmuje coś więcej,
niż dokonvwanic tylko prostych decyzji życiowych. Obejmuje
ona wszystkie nasze działania. Prawdziwa trudność polega
IW tym. jak zrobić lo. co jest lIolą Bożą

Dodajemy znaczenia temu, co jest nicważne i trnktujcmv
lo, co IIJŻne, jakby ważnym nie bylo. Nasze relacje kompl iku-
ją się. Postępowanic ZJS ukazuje, że jesteśmy niczdccvdowani.
Gdv mamv klopoty z podejmowaniem życiowvch decyzji. to
dlatego. żc nasze codzienne deCYZJe nie są dobre.

Z tego jasno "' nika. żc nie IIvstarcza znajomość naszego
miejsca II Chrystusie. gdy ma to mało wspólnego z naszymi
pOSlJIIJmi. cZ\11Jmi. celami lub pragnieniami.

~~;L~
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2 Bvć może zdaleś sobie sprawę, żc II niektórych dzicdzi-
nach życia mJSZ lrudności z postępowaniem zgodnym
z tym. kim jesteś II Chrystusie. Naprzeciw każdej dziedzi-
ny wymienionej (strona lewa) Z.11l1JCZX pod Zadnc, jeżcli
nie masz trudności. lub Wiele: gdy mJSZ mnóstwo trudnoś-
ci. Gdy będziesz studiowal dalej. oczekuj. że Bóg IIskJŻC
ci sposoby rozwiązania problemów. które II skazaleś.
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ladnc Trochę Wiclc
Podąźanic do celów
Pokonywanic egoistycznych moty-
wacu

Podejmowanic prawidlowych decyzji

Radzenic sobie z pokusami

Dobre odnoszenie się do innych

Koncentrowanie siQ na sprawach
ważnych

Jak nas widzi Bóg

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

Bóg dysponuje ustalouvm, absolutnvm wzorcem pra-
wości. Nazvwa nas .święrvm:". ..Swoimi dziećmi". .ka-
planami", Co On widzi. gd\ na nas patrzy?

Gdy Bóg patrzv na nas. widzi nas dokladnic takimi.
jakimi jesteśmy. Widzi nasze naturalne pragnienia. które
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nie są grzechem, lecz widzi także naszą dawną. grzeszną
naturę, z pokonywaniem której mamy problem w calvm
naszym życiu. Widzi egoizm przejawiający się w różny
sposób. Widzi dobre początki kończące się często wyni-
kami słabszymi. niż się tego spodziewaliśmy.

Bóg widział Noego i jego wiarę, w której była sila do
przetrwania potopu (l Mojżeszowa 7: 6 - 10) Widzial go
jednak także pijanym (I Mojżeszowa 9 20 - 21). Widzlal
wiar, Mojżesza (2 Mojżeszowa 14: 1:1 - 14) oraz jego
gniew i niecierpliwość, gdy udcrzal \\ skal, (4 Mojże-
szowa 20 II - 12). Widzial Dawida piszącego glebokic
psalmy czy pieśni sławiące i wielbiące (2 Samuela 22.
Psalm IX) a także widzial go z Batszcbą (2 Samuela II).
Widzial Piotra z jego niekonsekwencjami (Mateusza 16: 17.
Lukasza 22: 54 - (2) i Pawła z jego niecierpliwością
w stosunku do Marka (Dzieje Apostolskie 15: :17 - 40)
Czy którvs z dwunastu apostolów bvl wicrnv Chrystusowi
II' czasie Jego cierpienia" Żaden I W godzinie próby po-
został On sam (Mateusza 2(,: 56)

Tacy są ludzie: nicdoskonali. upadający. Lecz nadal
świeci I

Bóg widzi nas tak wvraźnic, jak widzial ludzi. o których
czytamy II' Biblii. Gdybv nasze żvcic opisać tak szcze-
gółowo. jak zostało ukazane ich życie. to można by dos-
trzec te same problemy z jakimi borykali sic inni.



93

ZADA.:"IE DLA CIEBIE

3 Zakreśl liter, przed każdvm poniższym punktem, który
II najpclnicjszy sposób opisuje, jak widzi nas Bóg.
a) Powstaliśmv z Chrystusem i jesteśmy dziećmi Bo-

żymi. Zajmujemy miejsce kaplanów i wspólobvwa-
leli \\ jego rodzinie.

b) Jcstcśmv narodem świętvm. wybrauym przez Boga,
abv do N icgo należeć. Jednak mamy chili Ic porażek
i braku konsekwencji

e) Jako ludzi spotykaja nas nicpowodzenia. Marnv okrc-
sv ZII ątpicuia i często nasze relacje z inuvmi nic Sa

właści we.

CO.JEST ISTOTNE DLA BOGA

Ccl 2. l'rzcanalizn] OpIS IC,t:O. co }](Jg /lWU::O :a najważ-
ntcjs:c li' naszyn: ::.1'('111.

Rozwaźylism.'. co mówi Biblia na lemat. kim jcstcśmv
I przy bliżvliśmv raklI z naszet codziennej cgzvstcncji. Co
[cdnak jest ważne dl" Boga') Czy ceni On większą war-
tość naszej pozycji Jako świętvch, czy 1I1,ksza uwagę
zwraca na nasze zacho« anic?

Na lo pvtanic można jasno odpowiedzieć. Odpowiedź
la zawiera dwa aspekty. które należy rozważyć,
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Dzieło Chrystusa

Bóg daje najllyższą wartość dzielu Jezusa Chrystusa
- Jego prawości, Jego doskonalości. Jego posłuszeństwu.
Zarówno Pismo jak i intelekt wskazują na to wvraźnic.

Przesianie zbawienia mówi o tym. że gdy byliśmy
grzesznikami, Chrystus umarł za nas, poniósl śmierć spra-
wiedliwy za nicsprawiedliwych. aby' doprowadzić nas do
Boga. On jest przyczyną, dzięki której możliwy stal sil'
skutek - nasze przyjście do Boga. Jego prawość umożliwia
nam dojście do prawości.

Gdy więc Bóg nazywa nas świętymi (a my nic czujemy
tego, czy też nic zachowujemy sil' jak święci), nic widzi
On naszego falszywcgo obrazu. Bóg widzi ostateczny wy-
nik procesu, którego przyczyna zaistniała już dawno i osiąg-
nęla pchli" dzięki której wynik jest już w pełni zapcwnio-
ny. Bóg nic jest ograniczonv w czasie. Dla niego wszystko
jest wiadome od początku. On widzi proces i Jego zakon-
czcnic - końcowv efekt. od samego początku.

l_!~~~.';l:_'~ _
~ ZAD·\l"IE DLA CIEBIE

4 Bóg naprawdę może nazywać nas .,swiC;lymi", ponie-
waż On:
a) wic, że chccmv Mu sluźyć.
b) nic widzi naszych wad i upadków.
c) widzi, kim stanicmv sil' w przyszłości.
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Warto zastanowić się nad źródłem naszego zbawienia.
List do Kolosan I: 15 - 27 wvraźnic podkreśla zasadnicze
znaczenie. jakie dziclo i osoba Chrystusa mają w planie
Bożym. Chrvstus nas uwolnił. Nasze odkupienic jest w Nim.
Jest On widzialnym obrazcni nicwidzialnego Boga. jest
stwórcą wszystkiego. Zajmuje On pierwsze miejsce po-
nad wszystkim. co dostrzega Bóg. Jest On źródłem zba-
wicma: .,('hIJ;\"l/IS jest \\' \I'(IS ... nadzieją chwały" (Kolosan
l: 27)

Twoja reakcja

Wynik Jego odkupienia (Chrystus i Jego dzieło) jest
zapcwnionv. W Nim objawiła Si9 świętość i chwała Syna
Bożego (Rzymian X: 19. I Jana r: I - 2). W spojrzeniu
Boga nie ma ograniczeń czasowvch. On Jest ponadczaso-
\\Y. dlatego początek zbawienia i jego dokończenie wvs-
tepują jednocześnic. Dlatego też w oczach Bożych już je-
steśmy \\ stanie. jaki osiągniemy \\ przyszłości.

Urność nasza jest niczachwiana. jednak ważna jest
też rola. jaką mann odegrać. Nic możcmv nic dodać do
dzieła Chrvstusa, lecz powinniśmv poddać się procesowi,
którego On chce « nas dokonać (Kolosan I: 2~).

000
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5 Przypuśćmv, że wierzący. którego znasz, zadalbv ci
pytanie: Co Róg wI'{ca =a natwazniejs:c - w, co (I11YS-
fus uczynil dla mnie. c:)' lo. w jaki sposób reagu-
lę na Jego dziek»? Zakreśl liter, przed najlepszą odpo-
wiedzią:

a) Bóg uważa dziclo Chrystusa "1 ważniejsze, ponie-
waż wic, ze nasza ludzka slabość uniemożliwia nam
uczestnictwo w procesie zbawienia. To znaczv, że
Bóg nic uważa, aby nasze reakcje bvlv istotne.

b) Bóg uważa, li:; oba czynniki są ważne, jednak II' rÓŻ-
ny sposób. Uważa. że dziclo Chrystusa ma najważ-
niejsze znaczenie, gdyż jest źródłem zbawienia. Na-
sza zaś reakcja jest ważna, ponieważ abv osiągnąc
zbawienie, musimy ufać Chrystusowi.

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

Cel :1. Poznaj pro)'co)'n)'. dlaczego możemy stać się ta-
kimi. jakimi chce nas widzieć Róg.

W żvciu naszym tOCZ\ll1\' walk, duchową z silarui
ciemności. Przcżvwamv nicpewność. napięcie, ponieważ
usilujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak poznawać
codziennie plan Boż» dla nas?

Większość nauk Nowego Testamentu nawiązuje do
lego pytania. O wiele mniej powiedziano tam. jak stać się
chrześcijaninem, 7.1Ś dużo więcej o tym, jak powinien żyć
chrześcijanin.

Zmiana naszej osobowości dokonuje się pod wpływem
dwóch Bożych sil. Pierwszą jest moc płynąca z dziel n
Chrystusa. pokonująca zakon grzechu i śmierci. Drugą
icst szczególna moc dobra, która pokonuje i zastępuje zlo.
Chrystus odniósl zwycięstwo nad grzechem.

Chrystus zwycięzcą nad grzechem

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

Jak rzeczywiste bvlo zwycięstwo i dzieło Chrystusa')
Dzido Chrvsiusa nic bvlo tvlko ideą ezy myślą. Bvlo
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prawdziwym wydarzeniem, które rozegrało się w okreś-
lonym czasie i miejscu. Było ono prawdziwą walką. Prze-
lała się rzeczywista krew, była prawdziwa śmierć, praw-
dziwe zmartwychwstanie, prawdziwe zwycięstwo. Bylo
to prawdziwe, ponieważ moc zła była prawdziwa.

W historii człowieka nikt nie uciekl od mocy zakonu
grzechu (Rzymian 3: 23). Jest to wystarczające potwier-
dzenie jego istnienia. Chociaż jest dowód istnienia zakonu,
jest także dowód zwycięstwa, jakie odniósł nad nim Chrys-
tus. Prawdziwość zmartwychwstania była badana w ciągu
czterdziestu dni przez różnych ludzi (Dzieje Apostolskie
I: 3, I Koryntiau 15: 3 - 8) Ustąpiły jednak wszelkie
wątpliwości, stwierdzono, że Chrystus rzeczywiście zmar-
twychwstał.

Moc grzechu miała swoje źródlo w upadku Adama.
Zwycięstwo nad grzechem dokonało się poprzez poslu-
szcństwo Jezusa Chrystusa (Rzymian 5: 18 - 19). Zwy-
cięstwo jest "życiem" tryumfującym nad "zakonem", po-
tęgą nadziei nad beznadziejnością, przewagą miłości nad
nienawiścią.

Możesz uwolnić się od zakonu grzechu, ponieważ
Chrystus umarl za twój grzech. Umarł za nas. Szatan cię
kusi, by posiać zwątpienie w niepodważalną rzeczywistość
zwycięstwa. Zastrasza, oskarża, oszukuje. Lecz Iy jestes
wolny.
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6 Grzech nie panuje. nic rządzi już nami. ponieważ:
a) nieposłuszeństwo Adama sprowadziło grzech na

cały rodzaj ludzki.
b) prawdziwe zwycięstwo Chrystusa pokonało rzeczy-

wistą potęgę zla,
c) Biblia wyjaśnia nam. jak mają postępować chrześ-

cijarue.

Dobro zwycięża zlo

Drugą przyczyną. która umożliwia nam wypełnianie
planu Bożego jest fakt. że dobro (pochodzące od Boga)
triumfuje nad złem (pochodzącym od szatana). Pismo mó-
wi o tym. aby wskazać nam. jak pokonać dawną (grzeszną)
naturę. która sprawia nam tvlc kłopotu.

Grzeszne praktyki nic ustają tak po prostu. Są one
zastępowane innymi. Grzech nie jest twórczy. on jest prze-
wrotny. Powoduje nicwlaściwe spożytkowanie naszej
energii. umiejętności i możliwości. które można by wyko-
rzystać w sposób właściwy. Biblia podaje wiele przykła-
dów obrazujących. jak dobro zastępuje zlo. Dobre uczynki
nic są zewnętrznymi działaniami. ale pochodzą one z nowej
natury człowieka. która zastąpiła starą. W walce, która
toczy się międzv ciałem a duchem, do nas nalcźy zastą-
pienie zła dobrem.
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Dawna natura Z\II i sic fałszem (darem szatana. ojca
kłamstwa). Nowa zaś wvraza się w prawdzie. Wiec mu-
simv przesiać kłamać i 1:llsz zastąpić mÓII ieniem prawd.
(Efczjan 4: 25). \II nasrcpnym ćwiczeniu poznasz więcej
przvkladów don czących lego procesu
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7 Przeczytaj w swojej Biblii wskazane poniżej wersety.
Każdemu złemu postępowaniu przeciwstaw, pod spo-
dem. dobre postępowanie. jakie powinno je zastąpić.
a Efezjan 4: 2X. grabież i kradzież

b Efezjan 4: 29. używanie nicprzyzwoitych słów

c ł Piotr J: 'l. odpłacanic zlcm za dobro

d Galacjan 5: 1(, - 2(,. zle postępowaruc. którego żąda
nasza ludzka natura

l' ~ Jana II. naśladowanie lego. co zlc

Szatan Z.1WSZC próbowal zastąpić dobre uczynki zlymi.To
właśnie przvnioslo upadek człowieka (I Mojżeszowa :1).
Proces wvpicrania zla przez dobro stanowi wzór. który
możemy znaleźć \I calvm Piśmie. My także mamy zastą-
pić zlc uczynki dobrvmi.

Prawe postępowanic nic może być sianem obłudnym.
Potcncjal naszego umvslu i woli powinien zostać oddany
do dvspozvcji nO\\CI naturv, stworzonej do życia II' świę-
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tości. Gdy Bóg działa w tych dziedzinach. które są ponad
naszymi możliwościami. powinniśmy zaprzestać angażo-
wania naszych sil i zdolności do czynienia zła. n oddać jc
do dyspozycji dobra. dając tym samym "yTnz,.że "Chrystus
0jc w nas". Jcst to proces mszego rozwoju i życia z Chrys-
tusem.

Gdv zaakceptujemy takt, że przeźywamy ten proces.
lo pojawią się jego rezultaty. Stwierdzimy. że łatwiej ak-
ceptujemy innych. którzy są także w procesie rozwoju.
Lepiej zrozumiemy nasze wewnętrzne walki. Będziemy
mocniejsi w opieraniu się pokusie. będziemy wiedzieć. jak
zareagować na nią Będziemy mogl i się oprzeć m właści-
wych przyzwyczajeniach, które dotąd często wykorzysty-
wal szatan. Będziemy więc rozwijać dobre przyzwycza-
jcnia zastępując nimi zlc, pochodzące z naszej grzesznej
naturv.

~~.'T_.• __
~ z..\D.-\:\'IE OLI. CIEBIE

8 Zrozumiałeś już. dinczego możemy spełniać Boże ocze-
kiwania. Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem,
które podaje Jedną z tych przyczyn.
n) Bóg oczekuje. że będziemy całkowicie prawi i dos-

konali we wszystkim. co czynimy.
b) Grzech ma na nas wp In". Iccz nic panuje nad nami.
c) Dobro. które pochodzi od Boga. zwycięźa nad zjem.

które pochodzi od szatana.
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dl Żródlem walk wewnętrznych w życiu chrześcija-
nina są jego usiłowania. aby stać się takim, jakim
jest on w oczach Bożych.

c) Mamy swój udział w prawdziwym zwycięstwie, ja-
kie odniósl Chrvstus, gdv zatrvumfował nad grze-
chem.

Możemy spełnić Boże oczekiwania i możemy odnieść
sukces. ponieważ Chrystus odniósł zwycięstwo nad grze-
chem, a moc Jego życia w nas może dobrem pokonać
zlo.

~~.
~ ------ ZADA:"IE DLA CIEBIE

9 Gdy już skończysz studiowanie tej lekcji. znajdź kilka
chwil i przeczytaj w swojej Biblii l Jana J: l -:l. 9 - 10.
Następnic w notatniku zapisz odpowiedzi na następu-
jąee pytania:

a Jaką mamy nadzieję? (w. 2)

b Dlaczego nic grzeszymy nadal?
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5 b) Bóg uważa. że oba czynniki są ważne.

I a) Efezjan 2: n
(, b) prawdziwe zwycięstwo Chrystusa pokonało.

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

ciosrwa.

7 a Pracuj i dawaj innym. (Zauważ: związani jesteśmy
z rzeczami, albo przez kradzież albo przez prac,
i dawanie).

b Użvwa] słów pełnych nadziei. które czynią dobro.
(Zauważ: slowa będą uzvwanc, Pvtanicm jest.
które przyzwvczajcnia rozwinicmv).

c Odplać 7.1 zło blogoslawicństwcm.
d Spclniaj dobre uczynki. których chce Duch.
e Naśladuj to. co dohrc.
(Odpowiedz twoimi własnymi słowami)

3 b) Jcstcśmv narodem Śll iętym . (inne odpowiedzi
nie podają obu stron tego. co II idzi Bóg).

8 b) Grzech ma na nas wply«. lecz nic panuje nad
nann.

c) Dobro. które pochodzi od Boga ...
c) Mmm udział w prawdziwvm zwvcicstwic .
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~ e) widzi, kim się stanicmv.

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



Jak Bóg
mówi

do mnie

Myślę, że nigdy Go naprawdę nie słyszalem .
.. Wyjdź, nie dotyku] żadnej nieczystej r:ec:y". Glos

nalegał. był stanowczy, przekonywał. Marek był w drodze
do domu, gdy go usłyszał. Zajmował on ważne stanowisko
w przedsiębiorstwie, w którym dobrze zarabiał. ram jed-
nak nie liczono się z Bogiem. Głos przerwał jego myśli,
byl wyraźny. Wiedział. że to Bóg mówi do niego, lecz nie
był jednak pewien, czy słyszy go uszami, czy sercem. Już
wcześniej slyszal gdzieś te słowa.

Marek wyrósl w chrześcijańskim domu, pamiętał na-
uczania z klasy biblijnej, do której uczęszczał. gdy był
chłopcem. Wszyscy spośród jego rodzeń siwa. brai i sios-
try siużyli Panu, Marka pociągnęło jednak "wygodne" ży-
cic - duże pieniądze, dom z mnóstwem wygód. Życie jego
biegło w innym kierunku, niż reszty rodziny. Nic liczył się
z głosem sumienia. Byl mlody, mial wyznaczone określone
cele i znajdowal się na drodze do sukcesu. Wtedy właśnie
uslyszal len głos ... Skąd pochodził? Kto mowil?" - pytał
sam siebie.

Gdy się wsłuchiwał, był pewien, że głos len pochodzi
od Boga. Pamiętał te słowa z historii w Biblii, lecz to było



coś więcej. niż wspomnienie. Zatrzymał się zupełnie w środ-
ku drogi do domu. zwrócił swe myśli ku Bogu i odpowie-
dział głosowi wyrażając oddanic Mu swojego życia.

Bóg rzeczywiście rnówi do człowieka. Można Go usly-
SZCĆ. Czasem w taki sposób. w jaki ..usłyszał" Go Marek,
czasami 1~1Ś inaczej. Lekcja ta pomoże ci zrozumieć, w jaki
sposób Bóg mówi do ciebie.

W tej Ickcji będziesz się uczyć o:

Sposobach. jakimi Bóg przemawia do nas.
Powodach. dla których niektórzy nie słyszą głosu Bożego.
Zapewnieniu. że Bóg przemówi.
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Ta lekcja pomoże ci:

• Opisać kilka sposobów. jakimi Bóg do nas przemawia.

" Wyjaśnić. dlaczego niektórzy nic słyszą głosu Boga skie-
rowanego do nich.

* Zdobyć pewność. że 8óg do ciebie przemówi.

SPOSOBY,.JAKIMI HOC PRZEMA \VIA DO
i\'AS

Ccl I. I'oznuj przvkladv roźnvch .\po,HJ/J(ill'. jakimi l1(jg

do nas przvutuwiu.

Niektórzy ludzie martwią się, czy Bóg. skomunikuje
sic z nimi, zadaj ..\ sobie pytanie: (:::-r JJ(JJ.!, IJ/O:C do mnie l/ui-
wic',? .Jak l1UÓ! On mowie? To dziwne. że Bllg.. ktÓIY nas stwo-
rzył i dal nam zdolność słyszenia i komunikowania się
z innymi ludźmi, uważany jest często za kogoś. kto sam
ma trudności z mówieniem!

Bóg naprawdę przemawia. wybierając kilka sposobów
komunikowania sit; z nami.

Bóg mńwi popn:t.'z Bihli\'

Podsrawowym sposobem, w jaki Bóg przemawia do
nas. jest Jego slow» pisane - Hiblia. Wydaje si~ to nic-
prawdopodobne. i.cby ksi~sa zakończona prawic dwa t~-

.iące lat temu mogla przemawiać do człowieka dzisiaj
przedstawiać mu wole; Boga. LIX? Bihlia to ('oś \\ ięcej.
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niż zwykła księga. Jest to przesianie skierowane od sa-
mego Haga do człowieka. Fakt ten upewnia nas w tym,
że może ona przemawiać do nas dzisiaj i że możemy ją
zrozumieć.

Biblię inspirował Duch Święty. Jest On trzecią osobą
Trójcy. Jest tak samo Bogiem jak Ojciec i Syn. Posiada
On każdą cechę. którą posiada Ojciec i Syn. włączając
wszechwiedzę, On zna przeszłość. On zna także przysz-
łość. On znal ciebie, zanim się narodziłeś. zanim zaistnieli
Iwo i rodzice lub ktokolwiek inny.

On jest autorem Biblii. Kierowal jej pisaniem. On
strzegł całej jej zawartości (2 Piolr I: 19 - 21). Biblia jest
objawieniem 8ożcgo planu dla ludzkości. Może cię ona
prowadzić nic tylko do zbawienia, lecz także jest odpo-
wiednim drogowskazem \\' życiu człowieka. Duch Święty
zawarl \v Biblii wszyslko. co objaśnia wlaściwą drogę
ch rzcśc ij<inina.

t~.i<r:;-~-'"ft~~-,v { ,I

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

1 Przeczytaj \\ Biblii ~ Tymoteusza 3: 16 - 17 i napisz
w swoim notatniku odpowiedź na pytanie: Jakie zada-
nie spełnia l'ismo \\' życiu i służbie dziecka Bożego?

Cudem Pisma jest nie tylko to, jak zostało napisane.
lecz także. jak jest rozumiane. Ponieważ Duch Święty
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inspirator pisarzy ksiąg Biblii jest wciąż żywy, więc jest
też Osobą, która pozwoli je wlaściwie zrozumieć.

Pomyśl o nicktórych wersetach z Pisma, które stu-
diowałeś w lekcji 2 i które zapewniały, że Duch Święty
może nas poprowadzić. Na przykład, przypomnij sobie
naukę Chrystusa w Ew . .lana 14 i 16 dotyczącą Pornoc-
nika lub Pocieszyciela, który przyjdzie - Ducha Świętego
(Jan 14: 16, 16: 12 - 15). Przypomnij sobie też zapewnienie
dane w liście do Rzymian 8: 26 - 27. o tym że Duch
Święty zna Boże zamierzenia i będzie kierował naszą mod-
Iitwą. Chrystus powiedzial nawet, że Duch Święty przy-
pomni nam jego nauki (Jan 14: 26). W jaki sposób sprawia
to Duch Święty? Poprzez Slowo. którego jest autorem.

Czy czytałeś kiedyś Pismo i nagle jakiś werset lub
fragment w szczególny sposób zainteresował ciebie? Wte-
dy Duch Święty przemawiał do ciebie. stosownie do twojej
potrzeby. Nie byleś pewien dlaczego, lecz dał ci wska-
zówkę lub odpowiedź na twoje pytanie. \1ógł też pobudzić
cię do ufności. Nie przeżywamy tego, gdy szukamy
w Piśmie tylko potwierdzenia naszych idei, lecz gdy prag-
niemy poznać Boży zamiar.

Chrystus doskonale wiedział, że Duch Święty mówi
w taki sposób. gdyż często cytował ustępy Starego Testa-
mentu mówiąc, że odnoszą się do niego. Bcz pomocy Du-
cha Świętego niezrozumiałe bylyby prawdy lub wskazówki
(patrz np.: Lukasz 4: 18). Inni także przeżyli tego rodzaju
objawienia (np. Piotr w Dziejach Apostolskich 2: 14 - 21).
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Marek, o którym czytaleś na początku tej lekcj i, jest
moim bliskim przyjacielem. Głos, który słyszał, był głosem
mówiącym przez Izajasza 52: I I, chociaż pierwotnie słowa
te wypowiedziane zostały do innych osób. Jest to przykład,
jak Duch Święty wykorzystuje słowa Pisma, aby mówić
do wspólczesnego czlowieka i sprawia, aby ich przesłanie
było dla niego zrozumiale.

t:---
2

ZADANIE DLA CIEBIE

Przypuśćmy, że starałbyś się wyjaśnić komuś, jak Duch
Święty może wykorzystać slowa Pisma, aby do nas
przemówić. W swoim notatniku opisz przykład z włas-
nego życia lub życia kogoś innego, komu Duch Święty
ożywił słowa Pisrna Świętego.

Duch Święty pokieruje nami, abyśmy stosowali Pismo
zgodnie z zasadami, których ono jasno naucza. On nie
zaprzecza sam sobie.

Jeżeli zasady Pisma mają nam pomóc w postępowaniu
zgodnym z Bożym planem, powinniśmy je właściwie rozu-
mieć. Biblia nie jest zbiorem myśli na temat życia. Jest
zapisem o komunikowaniu się Boga z ludźmi oraz opisem
ich reakcji na Niego. Przedstawione są w niej zasady pos-
tępowania i wtedy możemy zrozumieć ich znaczenie, gdy
zbadamy, jak działały one w życiu innych ludzi. Zapis ten
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pokazuje nam. jakie zasad) są stosowane i chroni nas od
niewłaściwego ich zrozumienia.

Na przyklad: Chrystus uczyl zasady o ostatecznym
zwycięstwie łagodności i pokory (Mateusz 5:5). Lecz czym
jest pokora? Studiując życic Mojżesza zrozumiemy, jak
działa ona \V powiązaniu z innymi cechami osobowości
(patrz np.: 2 Mojżeszowa 12).

PatrL:1Cna życie Dawida i Saula. dwóch królów Izra-
ela, rozumiemy różnicę pomiędzy upamiętaniem i żalem.
To nic wielkość grzechu Saula sprawiła, że utracił króles-
two. To fakt. że zareagował żalem. lecz nigdy naprawdę
nic odczuwa I skruchy i nie zmienił swego postępowania,

Przeciwnie Dawid odczuwał skruchę całym swoim
sercem (Porównaj. na przykład. ł Samuela 13: 8 - 14.
2 Samuela 12 i Psalm 51).

=-

~-
~--
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3 PI7""Z!laj Dzieje Apostolskie 5: 40 - 4~ i wersety. o któ-
rych mowa poniżej. Wydarzenie opisane w Dziejach
Apostolskich jest przykładem zasady podanej w:

al Mateusza 5: 7.
hl Mateusza 5: II.
e) Lukasza 6: 37.

Możemy powiedzieć, że Duch Święty posługuje się
SIOWClll. aby prowadzić nas w ramach zasad, które stają
sit; dla nas zarówno logiczne jak i zrozumiałe, gdy obser-
wujemy. jak działają one w życiu ludzi.

~i~~·
~------- ZADANIE DLA CIEBIE

4 l'oznaliśmy trzy sposoby kierowania nami. jakie otrzy-
mujcmy poprzez Pismo, Przeczytaj fragment Pisrna.
n którym mowa poniżej i skojarz go z wyrażeniem opi-
sującym.jaki sposób kierownictwa reprezentuje. Zapisz
numer wyrażenia przed odsyłaczem.
I) Bezpośrednie polecenie dane osobie lub grupie osób.
2) Zasada zachowania się.
3) Przykład zasady w czyimś życiu.
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..... a Jozue G: 4
b Mateusz 5: 44
c Mateusz 19: 21

.....li Dzieje Apostolskie 7: 54 - (,0.

Bóg mńwi do nas Ilrzt':I.innych
,

Bóg posługuje się także innymi osobami. aby wyjaśnialy
nam jego wolę. Może wykorzystać do tego celu zarówno
chrześcijan jak i nie - chrześcijan. Pracujemy i tyjemy
w ramach struktur i relacj i opartych na autorytecie. takim
jak rząd, rodzina. przedsiębiorstwo, Kościół. Każdy z nich
odpowiedzialny jest za pewną dziedzin, życia. Każdy jest
uznany przez Pismo jako środek. przez który mówi Bóg.
Na przykład. rodzice dają wskazówki swoim dzieciom.
510\1.'0 Boże mówi, że Jego wolą jest. aby słuchać wład-
ców (Rzymian 1]: I).

Poza tymi rodzajami związków istnieją struktury usta-
nowione przez Boga \\1 Kościele. gdzie są pasterze i starsi.
Są oni mądrzy. ponieważ od dawna żyją w społeczności
z Bogiem. Często ich rada jest bardzo cenna. ponieważ
znają oni drogi Boże.

000
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5 Przeczytaj w Biblii I Mojżeszową 18: 13 - 26. W swo-
im notatniku zapisz odpowiedź na następujące pytania:
a Jaki problem mial Mojżesz (w. 13 - 17)?
h Jaka była rada Jetro udzielona Mojżeszowi

(w. 18 - 2:;)?
c Jaki hyl jej skutek (w 24 - 26)?

Król Dawid popadl \V grzech z powodu liczenia ludu
lzracla. Zignorował 011 rad, Joaba (2 Samuela 24: :; - 4. 10).
Jetro i Joab nic mieli ..władzy" nad Mojżeszem i Dawi-
dem. \V rzeczywistości Mojżesz był przywódcą. a Dawid
królem. Lecz rada ich przyjaciół była wartościowa.

Bóg może w:lol"zyslać nawet test lub egzamin. jakie
bywają w twojej szkole. aby wskazać. że dal ci pewne
zdolności i możliwości. Może On przemawiać przez nau-
czycieli. którzy czcst« rozpoznają twoje szczególne uz-
dolnienia.

Co dzieje xię, gdy rada. jaką otrzymujesz. nic jest wlaś-
ciwa. Niektóre rady należy zignorować, ponieważ są one
przeciwne wskazaniom Pisma. Czasami należy zastano-
wić się nad osobą, która jej udziela, jakie są jej intencje
odnośnie naszej osoby'! Mając na uwadze przestrogi prze-
ciw działaniom przynoszqcym zamęt, pamiętaj, że mamy
pewność. iż Bóg mówi jasno.
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6 Karol pracuje ciężko w swojej pracy i czuje, i.e płacą
mu za malo. Pyta przyjaciół. co robić. Przeczytaj Efez-
jan 6: 5 - S i zadecyduj, jaką radę powinien on odrzu-
cić opierając sit; na tych wskazówkach.
a) Krystyna radzi mu, żeby nadrobił 11iską płacę \VCZCŚ-

niejszym wychodzeniem z pracy wówczas. gdy nic
ma pracodawcy.

b) Jerzy mówi mu, aby porozmawia! z pracodawcą
i wyjaśni] swoje żale.

c) Józef radzi mu, aby tak intensywnie nic pracowal.
ponieważ nic otrzymuje sprawiedliwej zapłaty.

Bóg mówi przez doświadczenia

Nabyte doświadczenia w postępowaniu zgodnym ze
wskazaniami Bożymi pomogą ci nauczyć się rozpoznawać
Boga. niezależnie od tego. jakim sposobem On do ciebie
przemawia. Gdy rozmyślasz o swoim dotychczasowym
życiu. zrozumiesz. że Bóg zawsze byl wierny i przemawiał
do ciebie. (idy coraz częściej słuchasz Jego glosu lub po-
szukujesz prowadzenia w swoim życiu. coraz lepiej mozcs>
go rozpoznać.

W len sam sposób, jak Bóg działa! IV życiu ludzi przed-
stawionych w Piśmie Świętym, będzie także dzialal \V two-
im życiu. zgodnie z biblijnymi zasadami. Na początku bę-
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dziesz wid/in! dzido Boże w twoim życiu jako serię nic-
powiązanych wydarzeń. ZarJZCI1l będziesz już może w sta-
llic rozpoznać sposób Jego działania. Wreszcie, na pod-
stawie własnych doświadczeń, w podążaniu za Bogiem.
odkryjesz zasady. według których On działa. Następująca
ilustracja jest tego przykładem.

Gdy Jim ukończył szkolę biblijną. dwa różne kościoły
poprosilv go. aby został ich pastorem. Modlił się. czytał
Biblię i szuka I porady u przywódców duchowych. ale nie
otrzymul odpowiedzi. Nic naruszyłby żadnych zasad Biblii.
gdyby. według swojego rozeznania. wybrał jeden z tych
kościołów . Jego nau, ..'zyciell: w szkole radzili mu wybrać
[eden z niell. doradca zaś radzil mu wybrać inny. \V końcu
Jirn nic IlH')gljuż dlużej czekać i musiał dokonać wyboru.
Nicomalic re strachem podj'lł decyzję i oznajmił o tym
kościolom. Prly}'! na siebie zobowiązanie. Zrobil wszyst-
ko. co uważul. I.C !laki: przy takiej okazji uczynić.

Zadzi\\iaj<lce jest. że jego strach zwi,vany z wyborem
został lastqpiony wiarą we właściwość podjętej decyzji.
Był pewien, re była to wola Boża.

CI} Jim mial sZl.'/~sl.'ic i dokonał właściwego wyboru?
Nic. Jcg.n wybór nic byl I.wii.vany ze szczęściem. lecz wy-
nik! ze \vsK<lz()\vki I\ni.ej. Ponieważ, szukając rady. Jim
naprawdę chciał wykonać wolę Bożą. Szcdl za Duchem.
po s ł ugiw a l sic oduuwionvm. zmicniouvm umysłem
(Rz) mian 12: I - 2). Jego decyzja została podjęta. jako
odpowiedź na prowadzenie przez Ducha Świętego.
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Kilka lat później Jirn został wezwany do podjęcia innej
ważnej decyzji. I znów szukał Boga. modli! się. sluchal
rad. rozpatrywał różne możliwości. Znóv ..' nic było głosu
z nieba. Znów nadszedł czas. gdy nic mogqe już dłużej
czekać. musiał podjąć decyzję. I znów strach zastąpiła
ufność. że podąża za Bogiem.

Jim zaczął uświadamiać sobie. że jest jedna zasada.
która pozostaje stałą \V jego dążeniu do poznania Bożej
woli. Gdy szczerze szuka Boga. Bóg prowadzi go za każ-
dym razem i dopomaga lllU w podjęciu właściwej decyzji.
Ta zasada stała się podstawą jego ufności. Przekonał się.
że zasada podana w l'salmie l7: 23: .Pun kieruje kro-
kami 11I~=1l. wspiera lego, k/(Jrego droga lilII siC(.podoba";
została zrealizowana w jego życiu. Mógł na niej polegać.
Nigdy nic było głosu. który mógłhy rozpoznać. a jednak
Bóg przemawiał na różne sposoby. Decyzja Jima była
w rzeczywistości odpowiedzi" Boga.

ZADANIE DLA CIElIlE

7 Przestudiowaliśmy właśnie przykład. jak Bllg prowa-
dził człowieka. który chciał wykonać jego wolę Po-
myśl. jak Bóg prowadził cię w twoim życiu. Następnie
napisz krótką odpowiedź w swoim notatniku na nas-
tępuj ące pytan ia:
a Jak Bóg prowadził cię do zbawienia')
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b Jakich ludzi Bóg postawił na twojej drodze. aby cię
prowadzili?

c Jakie przesianie w Słowie Bożym dało ci specjalną
wskazówkę?

d Jakich sytuacji użył l3ó,:. aby cię ukształtować?

c Czy zauważvlcś wzór lub sposób kierowania twoim
życiem'? Wskaż je?

Bóg muże mńwić bezpośrednio

Poza użyciem Swego Słowa. innych ludzi lub przeży-
tych doświadczeń. Bóg może także w niektórych wypad-
kach mówić bezpośrednio. Jak często Bóg wybiera tę dro-
gę? Jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze sumienia. możemy
zauważyć. że reprezentują one glos Boga. Gdy mamy na
myśli tylko słowa fizycznie odbieralne. moglibyśmy po-
wiedzieć. że Bóg mówi przez Biblię. Lecz On przemawia
także bezpośrednio. Parniętai. przesianie l1ig(~I' nie będzie
przeciwne ternu. co już Bóg wcześniej powiedział w Swym
Słowie.

Skąd wiesz. że glos. który słyszysz. jest głosem Boga?
Biblia podaje dwa sposoby sprawdzenia tego głosu. Pierw-
szy jest subiektywny. Tak jak owce znają glos pasterza
(Jan 10: 4). tal fY będziesz znal glos twojego l'asterza
(Jan 10: 14 - 15). Gdy szubleś Boga. wypełni leś swój
umysł Jego Słowem i podążałeś za Duchem Świętym.
więc rozpoznajesz w pewnej chwili. że to Bóg mówi do
ciebie.
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Drugi sposób sprawdzenia to przestrzeganie zasady.
że wskazówka noża za\VS7.C będzie zgadzała sit; z Jego
zapisanym Słowem (Izajasz 8: 20 I.

~~ ..
~)}~.i".
~ -------ZADANIE DLACIEBIE

8 Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10: 9 . :n i napisz odpo-
wiedź na następujące pytania w swoim notatniku:

:t Jakimi dwoma sposobami Bóg mówil bezpośrednio
do Piotra (w. 9 . 26. 19 - 20)?

h Jak zostało potwierdzone przesianie Boże (w. 1·1.
17· 18.22)'1

c Jak odpowiedział Piotr (w. 21 . 23. 28)':

PRZYCZYNY, DLA KTO RYGI NlEKTORZY
NIE SLYSZt\ GLOSU HO(;A

Cel 2. Skojar: p,.:ykla(~\·ludzi, kl(jr=." uie zrozumieli prze-
siania 1J(J~a,z przvczvnami. dluc:l!)!.o rak si<; stało.

Zwykle występują dwie główne przyczyny. dla których
ludzie nie rozumiej'] głosu lub wskazówki Bożej. Jedną
jest fakt. że nic mogą zaakceptować Bożej metody prze-
mawiania. drugą że nic byli posłuszni temu. co Bóg już
wcześniej powiedział.
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Odrzucenie metody Bożej

Niektórzy ludzie już określili sposób, w jaki Bóg musi
przemawiać. Gdy wybiera On inny sposób, oni nie są przy-
gotowani na zaakceptowanie go. Czasami w ogóle nie ro-
zumieją Jego głosu, czasami odrzucają przesianie z po-
wodu sposobu przekazu.

List do Hebrajczyków I:\-3 mówi nam, że Bóg zmie-
niał sposób przemawiania do człowieka. Przed przyjściem
Chrystusa przemawiał On przez ojców lub przodków
i proroków. Lecz potem zastąpił ten sposób przemawiania
przez Swojego Syna. Przesianie, kim jest Bóg, zostało
doskonale przekazane przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ
jednak niektórzy ludzie nie akceptowali środka przekazu
(Jezusa), nie zrozumieli samego przekazu, tego, kim jest
Bóg.

Naarnan był wielkim wodzem, odnoszącym duże suk-
cesy (2 Królewska S). Lecz na jego życiu ciążyło niesz-
częście: chorował na trąd, straszną chorobę skóry. Bóg
poslugiwał się różnymi metodami przemawiania do niego
i w końcu przywiódl go do proroka Elizeusza. Naaman
oczekiwał, że sam Elizeusz będzie z nim rozmawiał, lecz
zamiast tego wiadomość przyniósł jego sluga (w. 9 - 12).
Naaman bez wątpienia mial problem z przyjęciem Bożego
przesiania, ponieważ nie podobał mu się sam posłaniec.
Lecz gdy potem usluchal go, zostal wyleczony (w. 13-14).

Czasami Bóg może wybrać sposób przemawiania. do
jakiego nie przywykliśmy. Jest to Jego przywilej i prawo.
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Nie zaprzepaść Jego przesiania. z powodu sposobu, jakim
może się poslużyć,

Nieposłuszeństwo

Niektórzy ludzie nie rozumieją prowadzenia i glosu
Boga z powodu nieposłuszeństwa. Aby usłyszeć glos Bo-
ży. konieczne jest posłuszeństwo (patrz lekcja 2). Pow-
tarzam tę zasadę. ponieważ ma ona wielkie znaczenie.
Bóg wiele spraw objawia nam stopniowo. krok po kroku.
Nie odkrywa nam całego planu od początku.

Na przykład Gedeon przygotował armię. aby uwolnić
lzrael, Od Boga uslyszal polecenie, jak to uczynić . Jeżeli
byłby nieposłuszny w jakimś momencie, nie mógłby OCze-
kiwać, że Bóg nadal będzie odsłania] Swój plan działania.
Ponieważ jednak Gedeon podążal krok za krokiem. według
woli Bożej. każdy następny krok był mu wyraźnie ko-
munikowany. Ostatecznie dysponował siłą trzystu wy-
branych wojowników, którzy pobili tysiące Midiańczyków
(Sędziów 7: I - 25).

Z doświadczenia Gedeona wypływa taka rada: jeżeli
masz trudności ze słyszeniem Boga, zacznij szukać w Sło-
wie Bożym stwierdzenia, czego nie udało ci się uczynić
z tego, co Bóg już ci objawił, że jest jego wolą.

000
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ł~-·--ZADANIE DLA CIEBIE

9 Skojarz każdy opis osoby. która nie zrozumiała prowa-
dzenia Bożego, z wyrażeniem podającym przyczynę.
tego stanu rzeczy.
l ) Odrzucenie metody
2) Nicpostuszcństwo
.... a Olaf wie. że Bóg chce, aby wybaczył koledze,

który go skrzywdzi], lecz Olaf tego nic uczynil.
Teraz stwierdza. że jego modlirwy o dalsze wska-
zówki wydają się pozostawać bez odpowiedzi .

.... h Dan szuka przewodnictwa Bożego. Jego rodzice
także modlą się o to. co powinien on robić. Radzą
mu. aby przez rok pracował i odłożył pieniądze
na dalszą naukę. Lecz Dan odrzuca ich radę. nic
uważa. że przemawia przez nich Bóg .

.._. c l.iuda chciałaby wiedzieć. co ma zrobić zgodnie
z wolą Bożą. Czuje. że Bóg chce. aby pomogła te-
raz w liczeniu klasy biblijnej. lecz jeszcze narazic
lego nic uczyniła.

000
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PEWNOSC, ZE nOG PRZEMÓWI

Cel 3. Rozwa: [aktv, kton: dają ci pewnosć, :" fJ,,1' prze-
mowi do ciehie.

Nikt, kto pragnie czynić wolę Bożą, nie musi się bać,
że nie usłyszy głosu Bożego. Moc komunikowania nic
zależy tylko od nas, ale przede wszystkim od Niego.

Bóg naprawdę przemawia, więc przemówi także do
ciebie. Możesz Mu ufać. Biblia podaje niezliczone przy-
kłady Boga przemawiającego i słyszanego nawet wtedy.
gdy ludzie nie wsłuchiwali się w .lego glos (patrz: .Ionasz
ł: 3, Saul w Dziejach Apostolskich 9: I - 6). On z pew-
nością przemówi do tego, kto go słucha.

~- ZADANIE DLA CIEBIE

10 Przeczytaj i rozważ podane niżej ustępy z Pisma.
W swoim notatniku zapisz odpowiedź na pytanie do-
tyczące każdego z nich.
a Psalm 19: 7 - II: Co daje nam prawo Boże lub

Słowo?

h Psalm 23: l - 3: Dlaczego Bóg nas prowadzi (w. 3)?
C Psalm 25: 8 - 10: Dlaczego Bóg nas uczy (w. 8)'1
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~~."'~1.--- SPRA WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

6 Powinien odrzucić
a) radę Krystyny
b) radę Józefa. Czy możesz wyjaśnić dlaczego?

Pozwoli mu to na czynienie wszelkich dobrych uczyn-
ków (lub podobna odpowiedź).

7 Twoje odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedź na
te pytania pomoże ci w poszukiwaniu pełniejszego
zrozumienia prowadzenia Bożego w twoim życiu.

2 Twoja odpowiedź. Mogłeś opisać przykład Marka
lub moment. gdy coś podobnego zdarzyło się tobie
lub komuś irinemu o kim wiedziałeś.

S a Poprzez wizję (w. 10 - 16) i głos (w.13, 15, 19).
b Piotr rozpozna! głos Boży (w. 14), a okoliczności

to potwierdzily (w. 17 - 18. 22).
c Posluszny byl glosowi Bożemu (w. 23) i przyjął

tych, których Bóg kazał mu przyjąć (w. 28).
(Twoje odpowiedzi powinny być podobne. Wyda-
rzcnie to jest dobrym przykładem na to. jak Bóg prze-
mawia bezpośrednio).

3 b) Mateusz 5: II

9 a 2) Nicposłuszeństwo.
b I) Odrzucenie metody.
c 2) Nieposluszeństwo,
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-ł a I) Bezpośrednie polecenie dane osobie lub grupie
osób.

b 2) Zasada zachowania się.
c l) Polccenie dane bezpośrednio osobie lub grupie.
d 3) Przykład zasady w czyimś życiu.

10 a Daje nam to wiedzę lub ostrzeżenie.
b On prowadzi nas dla dobra Swego imienia lub

spelnicuia Swojej obietnicy.
c On uczy nas. ponieważ jest dobry i prawy (lub

podobne odpowiedzi).

5 a On sądzi wszystkich ludzi sam. a ta praca prze-
kraczała możliwości jego samego.

h .Jetrn poradzi! mu, aby wyznaczy] zdolnych do
pomocy ludzi.

e Wyznaczono ludzi i problem z05t31 rozwiązany.
Mojżesz mógł prowadzić właściwie Izraela.

(Twoja odpowiedź powinna być podobna),
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TWÓJ NOTATNIK



Czy Jezus
Chrystus znał

Boży plan?

Jezus Chrystus to Syn [loży.
Na drzwiach zakładu stolarskiego widnieje tablica

"Otwarte". Jest to rodzinne przedsiębiorstwo prowadzone
przez ojca i jego syna. który jest uczniem. Zakład ma dobrą
opinię, ponieważ stolarz i syn dokladnie wykonują meble wy-
brane przez klientów.

Uczeń jest zdyscyplinowany i bardzo obiecujący. Jedy-
nymjcgo ograniczeniem wydaje się być młodość. To. co robi,
robi właściwie, chociaż jeszcze wiele ma się nauczyć. UCZCll

ten ma dobrą opinię, ponieważ wkłada w pracę całą swoją
energię. Gdy innych pociąga grzech, syn stolarza stara się
czynić to, co właściwie, a wynika to z jego wewnętrznej
postawy.

Czy ten opis mógłby odnosić się do Chrystusa jako
młodzieńca?

Oczywiście to ja wymyśliłem, ponieważ niewiele wiemy
o Jego młodości. Jedno jest jednak pewne: jego dzieciństwo
i młodość są faktami i zawierają się w określonej rzeczy-
wistości.

Gdy Syn Boży stal się człowiekiem, podda I się ogra-
niczeniom życia ziemskiego. W dzieciństwie. życie Jego



znalazlo się w niebezpieczeństwie. rodzice Jego musieli
uciekać z miejsca zamieszkania, aby Go ochronić. Chociaż
był odwiecznym Synem Bożym. Ilerod chciał Go zabić. Jako
Syn Boży - Chrystus z pewnością znal plan wieczności. Lecz,
gdy stal się człowiekiem, doświadczal tego. czego doświadcza
każdy człowiek i uczył się komunikowania z Bogiem przez
modlitwę.

Gdy poznajemy Jego życie. uczymy się, co to znaczy
poznać i realizować Boży plan.

W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, że:

Chrystus uczył się przez ograniczenia.
Chrystus uczył się w okresie dorastania.
Chrystus uczył się poprzez modlitwę.
Chrystus uczył się poprzez doświadczenia.

Ta lekcja pomoże ci...

* Wyjaśnić. jak Chrystus poznawał Boży plan i postępował
według niego.

* Podać sposoby i możliwości naśladowania Jego przykładu.
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CIIRYSTUS UCZYł~SIĘ POPRZEZ OGRA-
NICZENIA

Cel I. Rozpozna". c:eRo nauczy! się Chr)'SIIIS przez Swoje
ograniczenia.

Chrystus podlegal ograniczeniom. Bóg Stworzyciel
(Jan I: 3) ograniczył Siebie do ziemskiego ciała, które Sam
stworzył! On z własnej woli ograniczyi Swą boską obecność,
wiedzę i moc. Zgodził się przejść przez doświadczenia.
którym podlega w życiu człowiek.

Poznał ograniczenia i niepokoje dzieciństwa. musiał być
posłuszny rodzicom. Jego dzieciństwo przebiegało lak samo,
jak wczesny okres życia innych ludzi. Bez wątpienia. od
wczesnych lat Jezus podlegal dyscyplinie. Gdy dorastal.
stopniowo znikały ograniczenia związane z dzieciństwem.

Zrezygnował z pozycji całkowitej równości z Ojcem
i przyjął pozycję pełnego posłuszeństwa (Filipian 2: (, - 8).
Nie robił tej:o, co chciał. lecz to. czego chcial Ojciec
(Jan 5: 19. 30). Doświadczył w swoim życiu, że człowiek
poddany jest różnorodnym presjom. Naturalnie (niegrzesz-
ne) pragnienia mogły dyktować jedno, jednak wola Ojca
prowadzi la Go do odmiennego postępowania.

W czasie kuszenia przez szatana, jako człowiek odczu-
wal ludzkie słabości. Byl jednak świadomy. że wybrana przez
Niego droga zobowiązuje Go. aby nic zamieniać kamieni
w chleb. ponieważ to nic bylo wolą Ojca Niebieskiego
[Łukasz 4: 14). Co za przeżycie dla Stwórcy życia'
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ZADANIE DLA CIEBIE

1 Wybierz prawidłowe uzupełnienie zdania:
Chrystus dobrowolnie ograniczył Siebie tak. aby mógł
dzielić nasze doświadczenia
a) grzechu.
h) niepowodzenia.
c) człowieczeństwa.

CHRYSTUS UCZYł. SIt<;W OKRESIE DO-
RASTANIA

Cel 2, Zonoznaj się : wnioskami dotvczacvmi woli Bożej
lI~l'citL"!,lIil(I,l'111 i z biblijnych ornsow dziccinstwa ("U:\'S-

f liSa.

Chryslu",; w/.rastal \\ poznaniu i zrozumieniu. Biblia
p()d~l.iekilka S/CIi..'~l')ln: ch d/il'dzin Jego iycia. \\' których In
miało miejsce,

\\" Lukasza ~: ·Hl przedstawione jest Jego życie mło-
dzit..'11C/.L.Było to oC/ywistc. że SP()czy\va na Nim laska Boża.
ponieważ Hiblia podkreśla. że we wczesnym wieku byl pełen
mądrości. Jednak nie czynił cudów. dopóki nie rozpoczął
Swej działalności w Galilei (Jan 2: I I).

\V wieku d« unastu lat Jezus zostal wzięty przez rodzi-
ców do świątyni na święto Paschy (Lukasz 2: 41 - 42).
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w społeczeństwie żydowskim osiągnął On wiek. kiedy
\\' sprawach religijnych mógł być uważany za doroslego.
Jednak wciąż był poddany Swoim rodzicom.

Może w tym czasie Jezus odczuwał rodzaj próby. której
także doświadczamy, gdy dorastamy. Często pada wówczas
pytanie: kiedy człowiek ma prawo samodzielnego decy-
dowania o swoim życiu i brania odpowiedzialności za S\VC

decyzje?

Chrystus musiał przejawiać niczwykłą świadomość du-
chową, być może przerastającą Jego wiek. Musiało to 11OWO-

dować w Jego życiu niezwykłe napięcie. Pragnął pozostać
w świątyni. chociaż wciąż jeszcze był poddany rodzicom
(Łukasz 2: 43 - 51).

t-·-------ZADANIE DLACIEBIE

2 Przeczytaj Łukasz 2: 41 - 51. W opisanym przypadku
swoim zachowaniem Jezus pokazał. że:

a) może podejmować decyzje sam. ponieważ nikt nie
sprawuje nad nim władzy.

h) jest ograniczony władz<\ rodzicielską a jednak może
doskonale służyć Bogu.

c) nic musi postępować zgodnie z radami i kierownic-
lwem rodziców.
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Interesujące jest. żt: w Lukasza 2: 40 czytamy, iż Chrystus
był pdelllllądrości. a w Lukasza 2: 52, że nabierał mądrości.
Na podstawie tego wydaje się, że nawet mądrość, jako dar.
związana jest ze stopniem dojrzałości i rozwoju człowieka.
Mądrość. która napclniala Chrystusa jako dziecko, musiała
rozwinąć się wraz z Jego rozwojem umysłowym. a nawet
duchowym.

\V tym czasie. bez wątpienia, Chrystus dowiedział się
czegoś o planie Bożym lub woli Bożej wobec Niego. Gdy
zaczął rozumieć swoje Synostwo Boże, odczuwał. że Jego
miejsce jest w świątyni. Jednakże wiedział, że wola Boża
obejmowala także Marię i Józefa oraz konieczność Jego
poddaństwa, aby się uczyć. Jezus nie widział jeszcze calego
obrazu swego powolania. lecz reagował w sposób dwu-
nastolatka. Proces Jego uczenia si~ nic był jeszcze zakończo-
ny. Chrystus nie byl jeszcze przygotowany do podjęcia Swej
publicznej dzialalunści.

Tak jak i my' wzrastamv w zrozumieniu faktów. tak też
dorastał Chrystus. Zrozumial wcześnie Swe powolanie i do-
rastal do jego zrozumienia.

111111
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t-··~---ZADANIE DLA CIEBIE

3 Zakreśl literę przed wnioskiem dotyczącym wuli Bożej.
jaki można wyciągnąć I biblijnego opisu dzieciństwa
Jezusa li LUKasza 2: 39 - 51.
a) Czlowick. którv widzi wolę Bożą. stule powinien

wzrastać \\1 zrnzumicniu jej.
b) Czlowick nic może realizować woli Boicj i byćjedno-

cześnie poddanym ograniczeniom.
c) Mądrość, którą daje: Bóg. odnośnie Swo.il'j woli. nic

jest związana z rozwojem CI: dojrzałością

ClllłYSTlJS UCZY L SII~ POPRZEZ ;\1(1)-
LITWI~

Cd ,1. Wska=. e:l'go lU1l1C:.\"/(','1- sil( z modli/wy Chrvst usa.

Chrystus LIC/.: I się. nic ': 11\0 \\ procesic dorastania. !cI.:'Z

także popr/cl. modlitwy. Modlitwa hyla kgll świadomym
komunikowaniem <.;il.,' I Ojcem. Biblia nic mówi nic n Jego
zwyczaju 1l111dICIlI,1 "i~'\\' latach mlodości (dn wieku trzy-
dzicstu I:n) .. lcdnak I llllltlliIL'\\ IlL'g{)i.~cia \\ (/a~iL' .kgn 11"/y-

IL·llliL'.id/iablllllścl ·)(l/ ...·il)\ \\\\\111 Jn\\ ilO Il'h~ll, 11\\\:

rozwinit;ly wczcśurcj, C/I.:gn nlOgl sit; dowiedzieć Jezus
o planie Bożym poprzez modlitwę?



(',:y Jezus Chrvstus znal Bozv plun? 135

Dyscyplina

Chrystus podda I się dyscyplinie modlitwy. która nic jest
łatwym ćwiczeniem. Podczas niej często pojawiają się. prze-
szkody wynikające z pragnień ciala. \V istocie zwycięstwa
duchowe. przychodzące poprzez walk, w duchu są odnoszone
za CCIl~ opanowania iwyrzeczeń. Nasze ciało zwykle usiłuje
unikać uczestnictwa \\' wyczerpującej walce. Zasada ta jest
wyraźnie przedstawiona w modlitewnej walce Chrystusa
w Getscmanc. Widzimy Go tam w trakcie wyczerpującego
procesu poddawania się niczmiennej woli Ojca. Chrystus 1110-

dlił sic tam: "q/CI.' 1}/(~i,ji.'.,:1iIJ/O:J1t1. niech mnie len kielich
ntinie " (Mateusz 26:,~9) . Jego wołanie było głosem człowieka
poznającego drogi Bo/c. \V trakcie napięcia. towarzyszącego
lej modlitwie. Jego ludzkie ciało osiągnęło punkt wyczerpania
i pokryło się krwawym polem (Łukasz 22: 44).

j~~~~'"

'Ił,.))YJ~, ','~ ------- ZADANIE DLA CIEBIE

4 Przeczytaj Malcusza 26: -10 - -I l, Uzupełnij zdanie:
Uczniowie nie modlili się, ponieważ
al nic byli pewni. jak majq się modlić,
b) nic odczuwali pragnienia modlitwy w tym czasie.
c) pozwolili. ahy rządziły nimi ich cielesne pragnienia.
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Ciało ludzkie zawsze szuka komfortu fizycznego. Prag-
nienia ciała przeszkadzają w modlitwie i wstawiennictwie.
Chrystus dobrze znal tę prawdę, Jego ludzka natura była dos-
konała i nic została skażona grzechem Adama.

Zależność

W czasie modlitwy Chrystus nauczył się polegać na
Ojcu. Każdy nowy kierunek Jego działalności poprzedzony
był długą modlitwą. Gdy wybiera! Swoich dwunastu ucz-
niów, spędzi! noc na modlitwie. Chociaż nie znamy słów tej
modlitwy, widzimy, że następnego dnia wykazał zdecy-
dowanie, gdy powoływał dwunastu, których wybrał (Łukasz
6: 12 - 16).

Znanajest modlitwa, którą kierował do Ojca, gdy zbliżal
się czas Jego cierpienia i śmierci (Jan 17). Widzimy w niej
wielkość Jego osobistego związku z Ojcem. Modlitwa Jezusa
była tak oczywista. tak osobista. że możemy w niej zoba-
czyć Ojca. Chrystus przypomniał Ojcu o ich związku i o tym,
jak ufa tym, których da! Mu Ojciec. Była to modlitwa, wy-
rażająca całkowite zaufanie do Ojca.
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Skuteczne porozumiewanie się

Chrystus wicdział. że modlitwa jest skutecznym i wys-
tarczającym sposobem porozumiewania się z Bogiem. Często
w czasie Jego modl itwy III ialy miejsce ważne zdarzenia. Gdy
byl chrzczony w wodzie. modlił się i wówczas Duch Święty
zstąpił na Niego w postaci gołębicy (Łukasz o: 21 - 22).
Strofował swoich uczniów za to, że mało się modlą, gdy nic
mogli uwolnić młodego chlopca od złego ducha. który go
dręczył (Marek 9: 19. 28 - 29). Powiedział, że zwycięstwo
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przychodzi przez modlitwę. Moc Jezusa świadczy o wartości
Jego modlitw.

Chrystus modlił się przy wskrzeszaniu Lazarza (Jan
11: 38 - 44 l. Nieustannie w modlitwie szukał On mocy
i wskazówki Ojca.

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

S Poznaliśmy trzy wartości, które poznał Chrystus dzięki
modlitwie. Pomyśl, czego ty nauczyleś się przez mod-
litwę. W swoim notatniku napisz krótki opis przeżyć
doznanych lub wskaż. czego jeszcze musisz się nauczyć:
a Dyscypliny.
b Zależności
c Skutecznego porozumiewania się.

CHRYSTUS UCZYł" SIĘ POPRZEZ DOS-
WIADCZENIA

Cel 4. Wybierz opisy tego. czego nauczył się Chrystus po-
przez doswiadczenie.

Chrystus uczył się poprzez doświadczenie. Inny rodzaj
wiedzy posiada ten, kto czegoś doświadczyl, niż ten, który
posiada znajomość sprawy tylko przez intelektualną wiedzę.

Świętość Boga charakteryzuje się oddzieleniem. Chrys-
tus, jako Syn Boży, nienawidził grzechu ale milował ludzi.
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Jego celem było dzielenie doświadczeń ludzkich przy rów-
noczesnym zachowaniu świętości.

Czego mógł się nauczyć Chrystus poprzez doświad-
czenic. gdy stal się człowiekiem?

Zwycięstwo nad pokusą

Dzięki Swoim doświadczeniom Chrystus nauczy I się
walki z pokusami. Pokusa nic była czymś, co obserwował.
Była to moc. której presję odczuwał, zmuszała Go do czy-
nienia zla. Przypatrzmy się, jak doświadczał pokusy na
pustyni (Łukasz 4: I - 13).

Duch zawiódł Chrystusa na pustynię, gdzie przez czter-
dzieści dni nie miał On żadnego pożywienia. \V tym czasie
stawił czoła różnym pokusom szatana. Do czasu, gdy stawił
czoła trzem pokusom odnotowanym w Biblii (które były
prawdopodobnie ostatnimi i ostatecznymi) cierpiał głód,
zmęczenie i fizyczną słabość. Czul Swe ograniczenia. Niek-
tóre czyny. do których był kuszony, nie wydająsię szczególnie
zlc, jak na przykład przemienienie kamieni w chleb.

Cala nadzieja świata na wieczność zależała od tego. czy
Chrystus będzie w stanie postępować zgodnie z wolą Ojca,
pomimo głodu, zmęczenia, wyczerpania i innych trudnych
okoliczności. Ten rodzaj doświadczonego konfliktu byl do-
wodem przeżycia pokusy.

Porównaj zwycięstwo Chrystusa z porażkami innych.
Ezaw polował kilka godzin i nie mógł się oprzeć zapachowi
zupy Jakuba (I Mojżeszowa. 25: 27 - 34). Lud Izraela byI na
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pustyni zaledwie kilka dni. gdy przyszla pokusa i chciał
wrócić do Egiptu. aby tylko mieć dostęp do żywności takiej.
jaką spożywał dawniej (I Możeszowa. 16: I -]).

Jezus liczył się poprzez doświadczenie. Poznal kruchość
ziemskiego ciała i umysłu. Poznał także. że Słowo ma \vys-
tarczającą moc, aby pokonać pokusę. Miał współczucie dla
słabości. lecz nie miał pobłażliwości dla grzechu ( l Ie-
brąjczyków 4: 15).

ł-·---- ZADANIE DLA CIEBIE

6 Doświadczenie przeżytych przez Chrystusa pokus
ukazuje nam, że:
a) pokusy przychodzą. gdy jesteśmy zbyt słabi. aby je

pokonać.
h) On nie stawiał czoła pokusom w taki sam sposób,

jak my.
c) możliwe jest zwyciężenie pokus. nawet gdy jesteśmy

słabi i wyczerpani. wówczas gdy właściwie posłu-
gujemy się Słowem Bożym.

POSIUSlCiist\\'o

Poprzez doświadczenie cierpienia Chrystus nauczył się
POShISZCIlstwa. Gdy przebywa! w niebie. posłuszeństwo Ojcu
było dla Niego naturalne. Zupełnie inną wagę ma poslu-
szeństwo człowieka na ziemi. Posluszeństwo człowieka po-
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lega na poddaniu się Bogu. nawet gdy wszystkie siły
naturalnego świata i siły upadłego stworzenia oraz cała moc
szatana są przeciwko temu.

Ten rodzaj posłuszeństwa prowadzi nas przez cierpienie
(Hebrajczyków 5: 8). Nic ma innego sposobu. Nie jest lo
błędna interpretacja Biblii. gdy mówimy. że Chrystus musiał
stać się człowiekiem, aby poznać to. co przeżywa człowiek.
On byl posłusznym i my powinniśmy żyć w posłuszeństwie.

Czy jakiekolwiek znaczenie mógł mieć sprzeciw wobec
Wszechmogącego? Czy mogla coś znaczyć śmierć dla źró-
dla Życia? Czy mógl coś znaczyć ból dla Jahwe - Lekarza?
Co mogla znaczyć jakakolwiek potrzeba dla Tego. którego
możliwości są nieograniczone? Czy można zmierzyć. jaki
wpływ na poziom morza ma szklanka wody zaczerpnięta
z oceanu?

Chrystus wcielając się w człowieka sam przeżył ogra-
niczenia. Jako człowiek nauczył się być posłusznym woli
Bożej.

~~.";-. ZADANIE DLA CIEBIE

7 Poprzcz Swoje doświadczenie cierpienia Chrystus na-
uczył się posłuszeństwa, ponieważ:
a) nic znal przedtem cierpienia ani bólu.
b) czynil wolę Bożąjako człowiek, a nie jako Syn Boży

\\' niebie.
c) nie podlegał woli Ojca. zanim nie stał się człowiekiem.
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8 Poznaliśmy kilka sposobów liczenia się i wykonywania
przez Chrystusa, Bożego planu. Przeczytaj każde zdanic
opisujące jeden z tych sposobów. Następnic w swoim
notatniku uzupclnij następujące zdania opisując, jak
możesz postępować w swoim życiu zgodnie z Jego przy-
kładem.
a Chrystus wykonywał doskonale wolę Bożą, pomimo

ograniczeń, które były częścią Jcgo ludzkich przeżyć.
Aloge czynić wolę Boźi; pomimo ograniczeń. ktor« są
częscu, moich przeżyć .. .tuzupelni] lo \t' swoim notat-
niku).

h Chrystus pOlna I wolę Bożą poprzez oliarę modlitwy.
A1o}!.l/. poznać wole Bożą poprze: ofian; modlitwy
/ll'oeo ... (uzupełni] to).

c Chrystus wypełniał wolę Bożą pomimo pokus, gło-
du. zmęczenia. bólu czy cierpienia. Afogę wypelniać
wolI./. Bożą pomimo następujocvch rodzajow kuszenia,
g/ol/u, zmęczeniu, bólu czy cierpienia: ... (11::/1-
pelni] /(1).

Chrystus był Synem Bożym. zanim przyszedlna ziemię.
Wiedział o wszystkich doświadczeniach i ograniczeniach.
zanim przyszedł jako człowiek. On przeszcdł tą drogę przcd
nami i pozostal zwycięzcą. Jaki wspanialy przykład' Jaka
zachęta! On poznal i wypclnil doskonale plan Boży.

Chrystus - Syn Boi.y wrócil do nieba, aby być naszym
najwyższym kuplanem i reprezentuje nas przed Ojcem
(Hebrajczyków 12: 2).
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.I~,
;I;t'f?'
l~,:1., --- SI'RA WDŹ SWOJE ODł'OWIEDZI

5 Twoje odpowiedzi. Czy widzisz jakieś reguly w życiu
modlitewnym Chrystusa. które mógłbyś zastosować,
aby pomogły ci poznać i wypełnić plan Boży?

I c) ludzkość.

6 c) możemy pokonać pokusy używając wlaściwic Słowa
Bożego.

d) można pokonać pokusy. nawet gdy jesteśmy słabi
lub wyczerpani.

2 h) ograniczony był władzą rodzicielską. ajednak mógł
doskonałe służyć Bogu.

7 b) czynił wołę Bożąjako człowiek. niejako Syn Boży
w niebie.

3 a) Człowiek. który widzi wolę Bożą, stałe powinien
wzrastać w zrozumieniu jej.

8 Twoje odpowiedzi. Mam nadzieję, że umiałeś dostrzec
kilka sposobów, jak możesz naśladować przykład
Chrystusa w swoim życiu.

4 c) pozwolili, aby rządziły nimi ich pragnienia cielesne.



Jak poznać
Boży plan?

Przcdsicbiorstwo pana Robinsona dotknęlv niepowodzc-
nia i po raz pierwszy od lat odnotowało stratv. Problem pole-
gał na tym. u: właściciel nic wicdział. dlaczego tak sil' stało.
Ktoś zaoferował, iJ:. może odkupić od niego firmę. Czy jcd-
nak powinien ją sprzedać. aby uzyskać natychmiast gotów-
kę, czy też wytrwać mając nadziei I' na przyszle zyski? Gdvbv
tylko znał przyszłość i wicdział. jak postępować teraz'

Pan Robinson zrobi I to. co robią inni Poszedl do wróż-
bity' Gdvbv znal przyszłość. wiedziałby. jak dziulać. Wróż-
bita powiedział, źc .widzi" nieuczciwego pracownika
i zaufaną osobę obok niego, która wkrótce będzie usilowala
przejąć przedsiębiorstwo W rzeczywistości. według wróż-
bity, ta osoba jest odpowiedzialna za aktualne problcmv
II' przedsiębiorstwie.

Pan Robinson dziala! szybko. Zwolnił pana Cascy. do-
tychczasowego wiernego współpracownika. Ulalon panu
Cascy od lal. Iccz czul. n: wrózbita nie mógł Si9 mylić.

Tego wieczoru pan Robinson poszcdł tcz do kościola
Tam jednak zostal przekonany przez Ducha Świętego. ze
postąpi I nicwłaściwic



Żalował tego, ie poszedl do wróżbity i postanowi I prze-
prosić pana Casey. Ku jego przerażeniu, pan Casey popełni I
już wcześniej samobójstwo! Później, okazało się, że panu'
Casey nie można było zarzucić jakichkolwiek uchybień, byl
całkowicie niewinny.

Dlaczego człowiek, zawsze dąży do poznania przyszłości?
Czy to źle') W lekcji tej dowiesz się czy Bóg chce, abyśmy

znali naszą przyszłość i co objawił On na ten temat.

W lekcji tej dowiesz się o:

Planie Bożym na przyszłość.
Przyczynic dla której Bóg ogranicza Swoje objawienie.
Planie Bożym na dzisiaj.

W tej lekcji nauczysz się:

* Odpowiedniego podejścia do sprawy przyszlości.
* Dlaczego Bóg czasami odkrywa przed nami przyszłość

a czasami me.
* Codziennego wypełniania Bożego planu.
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PLAN BOZY NA PRZYSZŁOSC

Cel I. Podaj cel i tresć Bożego objawienia przyszloset.

Ważnym jest, aby zrozumieć, że człowiek jest jedynym
stworzeniem przejawiającym zdolność myślenia o przy-
szlości, Zwierzęta zbierając żywność na przyszłość, działają
instynktownie, lecz człowiek myśli o przyszłości i nawet usi-
lujc ksztaltować ją dla swojego dobra. Źródłem zdolności do
myślenia o przyszłości nie jcst ludzka wyobraźnia. To Bóg
darowal ją człowiekowi Stanowi ona część jego osobowości
stworzonej na podobieństwo Boże.

Nicbezpieczeństwo jednak nie leży w ludzkim pragnieniu
poznania przyszłości, lecz w fakcie, że czasami wiedza o przy-
szlości może prowadzić do nierozsądnych dziulań człowieka.

Jest różnica pomiędzy modlitwą o poznanie przyszłości,
a modlitwą o poznanie woli Bożej. Często chcemy znać przy-
szlość, abyśmy mogli zadccvdować jakie podejmować de-
cyzje. Lecz gdy chcemy poznać wolę Bożą to dlatego, abyśmy
wiedzieli, jakie nasze czyny' są zgodne z wolą Bożą.

~r_"__
~ ZADA1'\IE DLA CIEBIE

l Które z następujących stwierdzeń wyraża prawidłową
postawę wobec przyszlości?
a) Chcę znać przyszłość. aby wiedzieć. jakie mam pod-

[ąć działania.
b) Chciałbym znać plan Bozy, aby wiedzieć, jakie czyny

są zgodne z Jego wolą.



tak poznać Boży plan?

Co objawił Bóg

Bóg zechciał objawić nam nieco przyszłości. Nadcho-
dzące wydarzenia zostali' ujęte jak panorama lub seria
obrazów w Objawieniu Sw. Jana. ostatniej księdze Biblii.

Jan opisał szczegółowo co widział. Jednak pomimo to.
wielu badaczy Biblii nic może uzgodnić chronologii przy-
szłych wydarzeń. Być może. gdy Bóg ukazuje przyszłość,
z powodu naszych ludzkich ograniczeń nic jesteśmy jej
w stanic zrozumieć.

Jak możemv wvobrazić sobie rzeczywisty. osobisty po-
wrót Jezusa Chrystusa na ziemię łub Jego tysiącletnie prawe
rządy (Objawienie Jana I: 7. 20: I - G)"

Nic dziwnego. żc wiele z opisów Jana wydaje się tak
trudnvmi do zrozumienia. Ponieważ nic jesteśmy w stanie
ujrzeć przyszlości w nieznanym nam kontekście. trudno nam
też zinterpretować prawidłowo przesłanie Jana.

Chociaz istnieją trudności \\ zinterpretowaniu wizji Jana.
to jednak pewne dane na temat przyszłości są bezsporne. GdY
nadejdzie czas PI1\\Totu Chrystusa na ziemię. świat się zmieni.
Dotychczasowa cvw ilizacja ulegnie zniszczeniu. Iccz czło-
wiek przetrwa. Chrystus ustanowi swoje królestwo na ziemi
i będzie ingerowal w przyszłe zdarzenia.

Zło zostanie osądzone. a blizny po nim będą z ziemi usu-
niętc. Szatan. autor zła. zostanie uwięziony na wieki i ukarany.

My zmienimy się: Nasze ciała będą niebiańskie. a wiedza
doskonała. Zbawienie dopełni się. Będziemy doskonałymi
istotami. rozumiejqcymi \\ pełni wolę BożąChrystus jako
\\ iclki Budowniczy - ukończv Swoje dzieło. Jego królestwo
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zostanie dopełnione. Łatwo jest zrozumieć, dlaczego Bóg nic
powiedział 113mwięcej na temat przyszłych wydarzeń. Trudno
byłoby nam zrozumieć sprawy przyszle.

C.):';;;_'::-. __
~ ZADANIE DLA CIEBIE

2 Zakrcśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzcnicm:

a Opis przyszłości dokonany przez Jana jest niczro-
zumialv, ponieważ jest nicrealny.

b Księga Objawienia mówi. żc Jezus Chrystus osobiście
wróci na ziemię.

c Ponieważ moglibyśmy w zlym ccłu wykorzystywać
wiedzę o przyszłości. Bóg nic mówi nam wszystkiego
o me]

d Plan Boży dla nas zakłada całkowitą doskonalość.

Boży cel w księdze Objawienia

Wiedząc tak nicwiele o przyszlości, wciąż .usiłujcmy"
pomóc BOb'U. W ł Mojżeszowej 16 przedstawiona jest historia
Abrahama i Hagar którzy chcieli pomóc Bogu IV zrcali-
zowaniu planu na przyszłość. Nasze usiłowania, aby pomóc
w zrealizowaniu obietnicy Bożej. prowadzą do żałosnvch
rezultatów, zamiast do blogoslawieństwa. Bóg podziclił Si9
z nami wiedzą, odkrywając cząstkę przyszłości. Uczynil tak,
abyśmy micłi nadzieję na wieczne życic.
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Jezus widzial ostatccznv, radosny wynik działania planu
Ojca, Ta radość przeznaczona dla Niego sprawiła, że wycier-
piał krzyż i nic baczy I na jego hańbę (Hebrajczyków 12: 2).
W planie szatana było wykorzystanie wiedzy o przyszłości.
którą posiadał Chrystus. Szatan chciał aby Chrystus zapragnął
uzyskać panowanie w latwv sposób - aby tylko oddal mu
hold i uczcił go (Łukasz ~: :i - 8). Lecz Chrystus odrzucił tę
propozycję podążając drogą Bożą.

Bóg ukazał przyszłość, aby pomóc nam w uporaniu się
z teraźniejszymi trudnościami. Niemożność osiągnięcia
doskonal ości ludzkimi środkami powinna mobilizować nas,
do zwracania Si9 do Niego o codzienną pomoc, Pan pragnie,
abyśmy czerpali od Niego silę i korzestali z Jego laski. Chce,
abyśmy posłusznie wykonywali Jego wolę.

ł~-------Z-\DANIE DLA CIEBIE

3 Uzupełnij następujące zdanie. Bóg ukazuje nam przy-
szłość, abyśmy ..

000
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DLACZEGO BOG OGRANICZA SWOJE
OB.JAWIENIE ODNOŚNIE PRZYSZLOŚCI?

Cel 2. Poda] wyjasnienia. dluczego Róg ogral1lca Swoje
objawienie odnosnie przyszloic).

DInczego Bóg od razu nic ujawnił nam wszystkiego? Czy
nam nic ufa' Problemem nic jest Jego wiara II' nas, lecz nasza
wiara II' Niego.

Gdybyśmy ujrzeli wszystkie szczegóły. prowadzące do
osiągnięcia przyszłego celu. moglibyśmy sil' starać szybciej
przejść niektóre etapy n inne ominąć. Nasze ewentualne
opóźnianic przyszłych zdarzeń, nic byłoby zgodne z planem
Bożym. Widzimy przyklady pośpiechu i unikania pCII'11ych
przeżyć w żvcru nicktórych ludzi przedstawionych w Biblii.

Jozuc zakończyl podbój Jerycha. Aj byle następnym
miastem, które mini zdobyć. On jednak śpieszył sil' abv za-
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kończyć walkę. gdyż bardzo chciał odnieść kolejne zwycię-
stwo" Bohater pośpieszył więc do Aj bez wskazówki Pana.
Wynikiem tego była klęska (Jozue 7: 2 - 5).

Daw id próbowal przvśpicszyć powrót arki (świętej
skrzvni zawierającej dekalog) do Jerozolimy. Cel był za-
chęcający. Polecił wlożyć arkę na wóz. zamiast nakazać ją
nieść. jak to bvlo ustalone w zakonie (2 Mojżeszowa 25: 12
- 14. JOZlle:1: 2 - 4) Skutkiem tego nie bylo przyśpieszenie
sprawy królestwa Bożego. lecz kara Boża (Samuel 6: (, - 8).

Piotr stwierdził, że oliara Jezusa. jaką zlożv na krzyżu.
jest krokiem nicwlaściwym, którego nie mógł zaakceptować
(Mateusz 16: 22). Chcial walczyć raczej mieczem, niż przejść
z Chrystusem to doświadczenie (Jan 18: I () -II).

Czasami nasze mvśli wyrażone następująco: chcę znać
wolę Boża dotycząca inojej osoby. znaczą: chcę znać plan
Boży. abym mógl sam zadecydować. co dalej czynić, \lusimy
rozumieć przyczyny. dlaczego Bóg objawił nam tylko część
przyszłości i mieć pewność. że nasze motywy zmierzające
do poznania Jego woli są właściwe.

~f~_L.__
~ ZADA~IE DLA CIEBIE

4 Przcczvtąj 2 Piotra :1: l () - I l. W swoim notatniku opisz.
co mówi ten werset na tematnaszej reakcji na wiadomość,
że niebiosa i ziemia zostaną zniszczone.
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5 Najważniejszą przyczyną, dla której Bóg ogranicza swoje
objawienia dotyczące przyszłości jest to, n:
a) naS7.1 wiedza o przyszłości nie zmieni jej.
b) często spieszylibyśmy się lub próbowali uniknąć

nicktórych przeżyć.
c) czasami trudno zrozumieć nam konieczność pewnycli

mających się zdarzyć faktów.

PLAN BOZY NA DZISIAJ

Ccl J. Opisz. Jak codziennie możesz wypełniać Boży plan.

Jaka jest wola Boźa dotycząca obecnej chwili" Co On
chce, abyś w nil"

Istnieją różne rodzaje doświadczeń duchowvch. Niektóre
z przeżyć doznanych w Chrystusie są jednorazowe i mają
wieczną wartość. Nowe narodzenie jest jednym z przeżyć
mających znaczenie na zawsze, ponieważ Bóg ofiaruje zba-
wienie wieczne.

Inne przeżycia mają charakter okresowy. Takjak w stwo-
rzeniu naturalnym istnieją pewne cykle, tak pewne przeżycia
pojawiają Si9 w określonym czasie lub okresach naszego życia
duchowego, Przebudzenie - odnowa duchowa jest jednym
z nich. Nie żyjemy w ciągłym sianie przebudzenia Szukamy
"deszczu duchowego" w odpowiedniej porze, Bóg wyjaśnia
naturę tych pór poprzez Swoje Słowa i Ducha Zwykle
występują znaki wskazujące zarówno potrzebę przebudzenia
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oraz Boże pragnienic wypclnicnia go. Dzieje się to podobnie
jak w naturze. kiedy można zauważyć oznaki nadchodzącego
nowego sezonu.

t·--·----
6

ZADANIE DLA CIEBIE

Przeżycic duchowe, które jest okresowe występuje:
a) w pewnych okresach czasu.
b) tylko raz.
c) ciągle.

Poza przeżyciami ..na Z.lII'SZC" i okresowymi istnieją
takie, które mogą IIvstępować codziennie. Żyjemyw świecie.
w którym istnicjc cykl dzienny. Ponieważ źyjcmy dzień po
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dniu, istnieją pewne zasady duchowe. które według Jego woli,
mamy spełniać codziennie. Spclnianic Jego woli oznacza CIJ-

dzienne realizowanie tego, co uznajemy za Jego wolę na dany
dzień

Przyjr~jm\' się, czego Bóg oczekuje od nas codziennie
i co On nam obiecuje.

Gdv świątynia izraelska lub namiot obecności Pańskicj
byly ecntrum kultu w czasach Starego Testamentu, istninly
pewne obowiązki przypisane ludziom powolanvm na kap-
łanów lub zadania wyznaczane dla lewitów. Te obowiązki
mialv być wykonywane codziennie. Bez codziennego poslu-
szcństwa obchodv wielkich corocznvch świąt byłvbv absur-
dalnc.

W czasie codziennej slużby zdnrzały się niczwykle faktv
w życiu tvch, którzv ją pelnili. Gdy Zachariasz wvkonvwal
swe codzienne obowiązki kapłańskie. aniel Gabriel objawił
mu się i powiedział, że będzie mial syna. który przygotuje
ludzi na przyjście Pana (Łukasz I: X - 17). To wtcdv. gdy'
Anna. wiekowa prorokini. odbvwala swe codzienne modlitwy
w świątyni - dostąpiła wielkiego przywileju. Stała się świad-
kiem poświecenia Sarnego Chrystusa - Zbawiciela Świata
(Łukasz 2: :;(, - :;X)

Co należy do naszych codziennych obowiązków'!
Po Dniu Zesłania Ducha Świętego Kościół odniósł wielki

sukces (Dzieje Apostolskie 2: 40 - 4 I). Zwyczajne zacho-
warne II ierzących nacechowane bvlo codzicnnvm działaniem.
które sprawiło, że blogoslawicństwo Boże bylo z nimi. To
tak, jakbv duchowe praktyki kontynuowali przez swoje
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codzienne ceremonie kaplanów Starego Testamentu. Jak one
\\)gl~dal\') Opisane to jest II Dziciach Apostolskich 2: +l- 47.

ludzie. gromadzili S)~ codziennie. żyli II bliskiej spolecz-
ności (II 44.4(».

Nicwłaściwe relacje z kimś spośród ludu Bożego zakló-
cają słuchanic Głosu Bożego Rozgorvczcnic, uraza. zazdrość
lub inne ucgatvwnc uczucia z pewnością oslabią wrażliwość
na Boga. Najlepiej codziennie kontrolować jakość moich
relacji z bliźnimi Biblia UCZY.żcjcźcli wciągu dnia te stosunki
7-CpSUj~się lub zostaną zerwane, ro koniec dnia ma być końccm
gniewu (Efczjan 4: 26).

,:I.!l."" .',.'~({~~·'';'L..
'ii',~~-

~. ,.l
~ Zr\D.\\IE DLA CIEBIE

7 \V swouu notatuiku sporządź list, ludzi. którzy stanowią
ważną część twego codzicnncgo życia. CZy twoje relacje
z każdy m z nich są praw idlowc? Nicch codzienne spraw-
dzanic tych relacji stanic sic twoim zwvczajcm. Postępuj
zawsze \\ laściwic.

Społeczność opisana II Dziejach Apostolskich 2: 46. bez
wątpienia, jest wzorem i napomnicniem dla nas. Hcbrąj-
czyków :;: 1:1 bezpośrednio poleca nam. abvśmv pomagali
sobie i zachccali sic nawzajem.
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Słowo Bon: uczy nas, abvśmv każdego dnia upewniali
się, czy nasze relacje są prawidłowe. Wtedy na bazie tych
prawidłowych relacji mamy doradzać sobie, służyć i pomagać
nawzajem. Odrodzonym umyslcm, który posiadasz według
listu do Rzymian 12: I - 2, możesz dostrzegać okazje do
realizacji tej sluźby

P,erWSI chrzescijanie coJ:Jł!JUlU! chwalili Hoga (Dzieje
Ap. 2: 46 - 47)Uwiclbianie ma być wyraźanc przez dziecko
Boże w każdym dniu życia. Początkowo może być ofiarą po-
sluszcństwa, leez osiągnie z czasem wyraz zadowolenia
z dobroci Bożej.

Przykład podany w Dziejach Apostolskich 2 ukazuje jak
wierzqcy codziennie na IWlł"O trwali \li nauc:amu. Chrystus po-
wiedział, żc każdy, kto ehee pójść 7.1 Nim, musi ..brać .\'\nij
krzy: codziennie" (Łukasz 9: 2:1). To znaczy, żc codziennie
musimy przypominać sobie, żc należymy do Boga. Przy takiej
postawie i ukierunkowaniu umyslu wszystko będzie wy-
konywane na chwalę Bożą

Dawid nauczył się, żc poświęcenie obejmuje eodzienne
ofiarowanie Bogu tego, co przyrzckl lub obiecal zrobić
(Psalrn 61: X)

W czasach apostolskich wierzący, bez wątpienia Z\\ raca li
się do Boga z prośbą o codzienne zaspokojenic ich potrzeb.
To także powinno bvć dla nas wzorem. Sam Pan we wzorco-
wej modlitwie powiedział: ..Chleba l1as:ego powszedniego
daj nam dzisiaj" (Mateusz 6: II).
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ł"-":-·------- ZADANIE DLA CIEBIE

8 Zakreśl literę przed każdym opisem działania. które jest
częścią codziennego posłuszeństwa

al poszczenie,
b) wielbienie i dziękowanie Bogu,
c) poświęcenie siebie Bogu,
d) utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi,
c) przeżycie nowo narodzenia.
f) ufanie Bogu, że zabezpieczy nasze codzienne potrzeby.

Pclnicnic woli Bożej nie jest więc trudne. Zamęt może
powstać wtedy, gdv sami nic rozumiemy prowadzenia Boże-
go. W naszym codziennym posłuszeństwie On poprowadzi
nas. abyśmy podejmowali właściwe decyzje, zmieniające
nasze żvcic.

Co przyrzekł Bóg? Powiedział. że codziennie będzie oka-
zvwal Swoje dobrodziejstwo, laskę i pomoc (Psalm 6X: 19).
Nic wyczcrpujcmv Jego zasobów przeznaczonych na jutro
korzystając z Jego zaopatrzenia dziś. Bóg ustanowił cykl dzie-
nny, w którym żyl już Adam, pierwszy człowiek. Kształtowal
też przeżycia narodu izraelskiego. Dzialal w kościele Nowego
Testamentu. Bóg prowadzi nas w każdym dniu.
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_ ZADA:"IE DU CIEBIE

9 Może uświadomileś sobie. że musisz wvkazywać po-
sluszcństwo 130gu. podobnie jak II' czterech opisanych
przykładach. W swoim notatniku uzupełnij każde
z następujących zdań o tvch dziedzinach codziennego
posłuszeństwa:

a) (Powróć do pytania 7) Muszę codziennie sprawdzać
moje relacje z innymi hulimi.

b) Jednym :e sposobow. wjaki m()x~codziennie po.<·wfę-
cić c::as na wielbienie noga, [cst..

c) l'oswtęcanie się Bogu kużdeg» linio oznaczaź« 1111(-

C(...

d) Muszę zoufo«. że Hog zaspokin moje codzienne po-
trzebv ..

Skończyleś studiowanie książki .. Ho:y 1'1011 - Twoja
Decyzja', Mam nadzieją. że lekcje te pomogli' ci zrozumieć
wolą 1307.1i plan dla twojego żvcia. Niech Bóg blogoslawi cię,
gdy każdego dnia będziesz rcnlizowal Jego plan i wdraźal to.
czego się o Nim nauczyłeś.

Teraz jesteś gOIO\I'). aby wypełnić drugą część Sil ojcgo.
sprawozdania studenckiego dla lekcji.' - X. Przejrzyj te lekcje,
następnic postępuj II' swoim sprawozdaniu studenta zgodnie
z instrukcjami. Gdv prześlesz arkusze odpowiedzi twemu
instruktorowi, poproś go o nastcpnv kurs do studiowania.
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5 Powinniśmy prowadzić Śll iętc życic poświęcone Pa-
nu. (Twoja odpowiedź powinna być podobna)
b) Chcialbvm znać plan Boży. aby wiedzieć, co On

chce, abym czynil.
6 al w okresach C711SU

2 a Ialszvwc
h prawdziwe
c Ialszywc
d prawdziwe

7 Twoja odpowiedź. Czy jcst ktoś, kom n powinieneś
wvbaczyć? CZy powinieneś prosić kogoś o przeba-
czcnic' Poproś Pana. aby pomógł ci zrozumieć, CO
należy zrobić. gdvjakiś kontakt z ludźmi zostanie zer-
w311\".

3 Twoja odpowiedź. Powicdziałbvrn. że będziemy się
radować i będziemy II icdzicli, jak reagować na tcraź-
niejsześć.

8 b) Wielbiąc i dziękując Bogn
c) Poświęcając się Bogu.
dl Utrzymując prawidłowe relacje z innymi.
I) Ufając, że Bóg zaspokoi nasze codzienne potrzeby.

4 b) Często usilowaliśmv przvspicszyć lub uniknąć
nicktórych przczyć.

9 Twoja odpowiedź. Mam nadzieję. żc opisaleś prakty-
cznc sposobv postępowania, zgodnie z każdą zasadą



Slowo końcowe

Jest lO szczególny rodzaj książki, ponieważ napisana
została przez ludzi z troską o ciebie. Są to szczęśliwi Indzie,
którzy znaleźli odpowiedzi na pytania i problemy, które
nurtują prawie każdego z żyjących ludzi. Autorzv wierzą, że
Bóg chce, aby dzielili się oni z innymi wiedzą i odpowie-
dziami, które znaleźli. Wierzą też, że potrzebujesz pewnych
ważnych informacji, abyś mógl znaleźć odpowiedzi na własne
pytania i problemy oraz poznał najlepszą drogą twojego życia

Przygotowali oni t, książką w celu dostarczenia infor-
macji. Możesz stwierdzić, że książka przedstawia następujące
fundamentalne prawdy:

l. Potrzebujesz Zbawiciela. (Przeczytaj Rzymian 3: 23,
Ezechiel I~: 20).

2. Nie możesz się sam zbawić. (Przeczytaj I Tymotcusz 2: :i,
Jan 14: 6)

3. Bóg pragnie, aby świat byl zbawiony. (Przeczytaj
Jan 3: 16-17).

4. Bóg zestal Jezusa, który oddal Swe życie, aby zbawić
tych, którzy uwierzyli II Niego. (Przeczytaj Galacjan
4: 4 - 5, I Piotra 3: Ix),

5. Biblia wskazuje nam drogą zbawienia i nczy jak
wzrastać w życiu chrześcijańskim. (Przeczvtaj Jana
15: 5, Jan 10: 10,2 Piotr 3: IX).

6. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu.
(Przeczy tai Lukasza 13: I - 5. Mateusza 10: 32 - 33,
Jana 3: 35 - 36).



Ta książka powie ci. Jak decydować o swoim przez-
naczeniu i da ci okazję do WYrażenia swoich decyzji. Różni
się ona od innvch. ponieważ daje ci szansę skontaktowania
się z ludźmi, którzy ją przygotowali. Jeżeli chcesz zadać jakieś
pytania lub wyjaśnić swoje potrzeby i uczucia, możesz do
nich napisać.

Na końcu książki znajdziesz stron, zatytulowaną "Karla
deLJ':/i i prosby", Gdy podejmiesz dccvzję. wypcluij kartkę
i prześlij jak wskazano. Wtedy otrzymasz dalszą pomoc.
Możesz wykorzvstać tę kart, do zadawania pytań lub
poproszenia o modlitwę lub informację.

Jeżeli w twoim egzemplarzu książki nic ma tej karty,
napisz do swojego instruktora ICI, a otrzymasz osobistą
odpowiedź.





Boży Plan-
Twoj a Decyzj a

Adres biura la,
do którego powinno się wysłać

arkusz odpowiedzi:

Jeśli powyżej nie ma adresu,
wyślij arkusz odpowiedzi na adres:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUfE
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese

(BrusseIs)
BELGIA

mharris
Polish Office
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WSh:AZÓWKI

Po zapoznaniu się studenta z lekcjami I - 4, będziesz
gotowy do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w
pierwszej części lej wkładki "Wymagania dla lekcji I - 4"
Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi nr I.

Po zapoznaniu się z lekcjami 5 - R, będziesz gotowy
do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej
części lej wkładki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu
odpowiedzi nr 2.

I'o wypełnieniu arkusza odpowiedzi wytni] glJ wedlug
:a:l1ac:ol1ej IlI1u I przesli] do instruktora f CI.

Zapoznaj się z przykladami znajdującymi się na po-
czątku arkusza odpowiedzi. Przyklady te wyjaśniają, w ja-
ki sposób należy wypclniać arkusz.
Przykład
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa Wybierz wlaś-
ciwą i w arkuszu odpowiedzi zaczernij pole zawierające
odpowiednią liter,
1 "Narodzić się na nowo" oznacza

a) być młodym
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedzią jest b) 'JJI':):W' Jezusajako Zba-
wiciela", należy zatem zaczernić pole b, jak poniżej:
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Część I

Pytania do lekcji l - 4

Przy kaźdym pytaniu upewnij się. c:y numer znajdu-
il{c.J' się w po/u H' arkuszu odpowiedzi odpowiada nume-
rOH'1 pytama w Sprawozdaniu studenta.

PRA WDA LUB F'ALSZ
l'onizs:e stwierdzenia sq prawdziwe lub falszywe. Jesl:

stwierdzenie jest

PR-\ WDZIWE - zaczernij pole GiJ
f'ALSZYWE - zaczernij pole ~

Bóg zna I111SZC czyny, lecz nic zna myśli.
2 Plan Boży dla ludzi uwzględnia ich różnorodność.
3 Ludzie stają się chrześcijanami w większości przez przy-

padek.
4 Zostaniemy objęci planem Bożym po znalezieniu się w niebie.
5 Nie możemy oczekiwać. że Bóg będzie nam pomagał,

ieżcli wcześniej zawiedliśmy Go.
6 Trudności mogą być dowodem, że realizujemy plan Bo-

ży'

7 Doświadczenia mogą pomóc we wzrastaniu w wierze.



CI. 1310 - Sprawuzdanie studenta . struna -ł

WYBÓR

Każde o poniższych pytmi lila tylko Jedną prawidłowa odpo-
wiedz. Wybiero wlasciwą. II' arkuszu odpowiedzi zaczcrntj
pole zawierające odpowiednia ltterę.

8 Prawdziwym Bożym wzorcem jest, abyśnr,' bvli tac,'.
jak:
a) uczniowie Jezusa.
b) Jezus Chrystus.
c) duchowi ludzie. których podziwiamy.

9 Fakt, żc wszyscy uczniowi c Jezusa różnili SIC rmę-
dzy sobą ilustruje prali de o:
a) wicdzv.
b) różnorodności
c) wzorcu.

J O Zvcie apostola Paw la ukazuje nam. żc:
a) porażki nic uniemożliwiają wvkonvwania planu Bo-

żcgo.
b) tylko ci. którzy nigdy nic zawiedli mogą zadowolić

Boga.
c) nicwielka jest nadzieja żvcia z Bogiem dla tego. "to

juz Go zawiódl
II W rzcczvwistości zostajemy objęci planem Bożym przez:

a) posłuszeństwo Słowu Bożemu i Duchow i
b) odkrywaniu co Bóg chce, abyśmy uczynili.
c) wyjaśnianiu innvm 1I0li Bożej
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12 Jezus powiedział. żc Jego odejście będzie korzystne dla
uczniów. ponieważ:
a) inni wyznawcv będą ich bardziej poważali
b) muszą oni zacząć natychmiast głosić Ewangelię.
c) przyjdzie Duch Święty, aby ich prowadzić.

13 Wierny. że Bóg chce nas prowadzić. ponieważ:
a) dal nam Ducha.
b) jesteśmy szczerz, w szukaniu Go.
c) Jego wolę trudno zrozumieć.

I ~ List do Rzymian 12: I - 2 mówi, że mamy się przemie-
nić. Oznacza to. l~mamy:
a) zmieniać się całkowicie.
b) być informowani jak postępować.
c) różnić się od innych wyznawców.

15 Możcmv spełniać oczekiwania Boże. ponieważ:
a) możemy zrozumieć. CZ\n1 one są.
b) moc Boża naprawdę działa w nas.
c) nasza siła umożliwia ich spełnienie.

16 Jeremiasz nauczyl się II' domu garncarza następującej
lekcji:
a) gdy odnieśliśmy porażkę. Bóg przestaje działać przez

nas
b) porażki mogą ograniczyć laskę Bożą
c) laska Boża pokonuje porażki.

17 Bóg sprawdza naszą wiarę, ponieważ:
a) On musi wiedzieć, cr, Mu ufamy.
b) mv musimy poznać. jak daleko Mu ufamy.
c) On chce zobaczyć. CZ\' nasze postępowanic jcst za-

lcżnc od zewnętrznego wsparcia.
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18 Jezus prowadził swoich uczniów tak. aby napotykali na
trudności. ponieważ uczniowie musieli:
a) być ukarani za ich upadki.
b) nauczyć się całkowitego polegania na Nim.
c) udowodnić Mu, jacy są silni.

19 Gdy przeżywamy przeciwstawienie się naszej grzesz-
nej ludzkiej natury. oznacza to. że usilujemy zadowolić
Boga. ponieważ:
a) nasze ciało pragnie tego, co oferuje świat.
b) świat nienawidzi tych. którzy należą do Boga.
c) ciało i Dnch są sobie przeciwne.

PYTANIA OGÓLNE
Lekcje I--ł

lesli twoją odpowiedzią jest
T.-\ K . zaczernij pole C!J
N I E . zaczernij połe lliJ

20 Czv uważnie przeczyta leś Lekcje I - -ł?

21 Czy zrobiłeś wszystkie .zadania dla ciebie" II' lekcjach
I . 2"

22 Czy zrobi leś wszystkie .zadania dla ciebie" II' lekcjach
~ - 4?

23 CZy sprawdzaleś swoje odpowiedzi z odpowiedziami
znajdującymi się na końcu kaźdcj lckcj i?

2-ł Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane w lek-
cjach, aby sprawdzić, czy osiągnąłeś to. co one zakla-
dają?
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Część 2
Pytania do łekcji 5 - 8

Przy każdym pytamu upewl11J się. c~y numer znajdujący
się pr~y kólkach arkus:a odpowiedzi odpowiada nume-
rowi pyta/1 w tej "H/kładce.

PRA WDA - FALSZ
Poni:s:e stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe Jeżcli
stwierdzenie jest

PRo\.WDZIWE - zaczernij kółko GJ
FALSZYWE - zaczernij kółko rn

1 Biblia mówi, te "w Chrystusie" jesteśmy święci i bez skazy.

2 Bóg uważa. że nasze czyny są ważniejsze, niż nasza sy-
tuacja "w Chrystusie".

3 Bóg może do nas mówić przez niewierzących.

4 Możemy ufać, że Bóg nas prowadzi.

5 Ponieważ Chrystus był Syncm Bożym, nie musiał się
uczyć, tak jak każdy inny człowiek.

6 Bóg objawił nam niektóre sprawy dotyczące przyszłoś-
CI.

7 Nicktóre powody, dla których ludzie chcą poznać przysz-
lość. są niewłaściwe
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WYBÓR
Każde z poniższych pytali ma tylko jedna prawidlową

odpowiedź. Wybier: wlasciwą. Warleuszu odpowiedzi za-
kresl pole zawierające odpowiednia literę.

8 Patrząc na nas. Bóg ceni najwyżej:
a) nasze motywy i postawy.
b) to. jak zachowujemy się w codziennym życiu.
c) dzielo Jezusa Chrystusa w nas.

9 Aby wykonać plan Boży ważne jest:
a) ciągle zezwalanie, aby zmieniał nas Bóg.
b) realizowanie naszych zadań przy współpracy z Chrys-

tusem.
c) dążenie do osiągnięcia większego posłuszeństwa w mia-

rę poznawania Pana.
10 Możemy zwyciężać grzech. ponieważ:

a) mamy mocne pragnienie, aby czynić to, co jest właś-
ciwyrn.

b) Chrystus złamai panowanie grzechu nad nami.
c) grzech jest tylko myślą łub ideą

11 Bóg objawia nam swój plan głównie przez:
a) rady innych.
b) zalecenia przywódców.
e) Słowo Boże.

12 Przykładem relaeji opartych na właściwym autorytecie.
przez który może mówić Bóg. są relacje. jakie czlo-
wiek ma ze swoim:
aj rządem.
b) przyjaciółmi.
c) bliźnimi.
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13 Gdy mówimy. ŻC Bóg objawia nam Swój plan stopnio-
wo. lo znaczy. ŻC często odkrywa nam Swój plan:
a) krok po kroku.
b) taki. jaki będzie na końcu.
c) cały od razu.

1~ Biblijny opis dzieciństwa Jezusa uczy nas, że:
a) człowiek musi dorosnąć. zanim może w polni zado-

wolić Boga.
b) ludzie. którzy są dojrzali duchowo. nic muszą pod-

dawać się żadnej władzy ludzkiej,
c) ograniczenia są czasem częścią planu Bożego

15 Według listu do Hebrajczyków S: X. Chrystus uczyl się
posłuszeństwa przez:
a) zwycięstwo
b) cierpienie
c) sukces.

16 Pokonanic pokus można najlepiej opisać jako doświad-
CZCIlIC:

a) uczenia się, ŻC przeżywamy słabości i porażki.
b) podążanic za wolą Bożą niezależnic od okoliczności.
c) odkrvcia. żc nic zrozumieliśmy woli Bożej

17 Bóg nic pokazuj c nam wszystkich szczegółów na temat
przyszłości, ponieważ:
a) niełatwo zrozumieć opisy przyszłych wydarzeń,
b) dla codziennego życia wiedza o przyszłych wydarze-

niach jest bez wartości,
c) możemy próbować przyspieszvć lub unikać przejścia

stopni pośrednich.
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18 Bóg odkrył przed nami przyszłość tak że możemy:
al przechodzić z nadzieją przez obecne okoliczności.
b) decydować. jak sprawić. aby zaistniały przyszłe zda-

rzcrua.
c) unikać zdarzeń, które uważamy za nickonieczne.

19 Najbardziej zasadniczą formą czynienia woli Bożej jest:
al podejmowanie decyzji jaki wvkonywać zawód.
b) wvkonywanie jej, każdego dnia.
c) czekanie na objawienie przyszłości przez Boga.

PYT.-\:\J..\ OGÓL:\E
Lekcje 5 . 8

lezeh twoją odpowiedzią Jest:
TAK - zaczernij pole [iJ
1'\1E . zaczernij pole [B

20 Czy przeczytałeś uważnie lekcje 5 . X?

21 Czy wykonaleś wszystkie ..zadania dla ciebie" w lek-
cjaeh 5 . 6"

22 Czy wykonaleś wszystkie ..zadania dla ciebie" w lek-
cjach 7 . X'I

23 Czy sprawdzileś swoje odpowiedzi z odpowiedziami
na końcu każdej lekcji?

2~ Czy przejrzaleś ponownie wszystkie cele podane na
początku lckcj i. aby sprawdzić. ezy osiągnąłeś to. co
one zakładają')

Koniec pymn do lekcji. Przesli] arkusz odpowiedzi nr I I 2
do mstruktora ICI.



Boży Plan - Twoja Decyzja
Arkusz odpowiedzi lir l

Proszę wypełnić
Imię i nazwisko ..
Twój numer wiCI.

(=oslaw puste miejsce. jeśli nie w/es: co lOJesl)

o
-O

Adres ...
Miejscowość ..
Państwo ..
Wiek ...

Zawód ..
Ilu członków liczy twoja rodzina? ,
Jak szkolę ukonczvleś? ..
Jeśli Jesteś cz.lonkiem Jakiegoś kości ola. jakajest Jego nazwa?

. Województwo.

..... pleć ....

Jakle obowiązki pełnisz w swoim kościele? .

I
I
I
I
I:x
I
I
I

W Jaki sposób przerabiasz len kurs?
Samodziclrucv.... ...... " ...... w grupie? .
Jakie inne kursy ICI już przerobiłeś? ...

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arka".zodpowiedzi nr ]

Zaczernij właściwe pole przy każdej z ponumerowanych pozycji. I
~ wEJ ~wEJ

I1 9 17 ~WEJI
2 ~ wEJ 10 ~[I]EJ 18 ~WEJI
3 ~ wEJ II ~wEJ 19 ~WEJI
~ ~wEJ 12 [U [I] EJ 20 ~wEJI
5 ~ wEJ 13 ~wEJ 21 ~wEJI
6 ~ IIJEJ I~ [D[I] EJ 22 ~IIJEJI
7 0IIJEJ 15 [D[!]EJ 23 0IIJEJI
8 ~ wEJ 16 ~wEJ 2~ ~wEJI I
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu Jakie, być może, chciałbyś
zadać instruktorowi ICI.

o
'O

Przejrzyj teraz jeszcze raz niniejszy arkusz odpowiedzi i upewntj
się. te odpowiedzialei 1Ia wszystkie pytania. Następnie prześlij go
do instruktora lub do biura feJ H' twoim rejonie. Adres powinien
się znajdować Ha pierwszej stronie ".','prawowania studenta", Jeśli
nie ma tam pieczątki z adresem, to u]'.Uij swój arkusz odpowiedzi
Ha adres biura Jej w Brukseli, wydrukowany na pierwszej stronie
"Sprawozdania studenta".

D.
l(vlącznie do użytku biura Jef

SC

I
I
I
I
I
X
I
I

Cykl "Życic chrześcijanina"



Boży Plan - Twoja Decyzja
Arkusz odpowiedzi nr 2

Proszę wypełnić

Imię inazwisko

Twój numer ICI.
(zastaw puste mieJsce. jeśh me wies: co lo jest)

Adres
Miejscowość Województwo ..
Państwo .

PROŚBA O ["FORMACJE

Pracownik Międzynarodowego Instytutu BIblijnego lCI chętnie wyśle
ci informacje o innych dostępnych kursach i ich cenie. Możesz
wykorzystać miejsce poniżej. aby napisać Jaką informację chciałbyś
uzyskać.

Teraz przewróć stronę i odpowiedz mi wszystkie pytania.



Arku....z odpowiedz! nr 1.

Zaczernij wlasciwe pole przy każdej z ponumerowanych pozycji. I
I

I [iJ1!J[D 9 [OI!JEJ 17 [iJW~1
2 [iJ1!J[D 10 [OI!JEJ 18 [iJW~1
3 [iJ1!J[D II [OI!JEJ 19 [iJW~1
~ [iJ1!J[D 12 [OI!JEJ 20 [iJW~1
5 [iJ[D[D 13 [O [D EJ 21 [iJIIJ01
6 [iJ1!J[D I~ [OI!JEJ 22 [iJW~1
7 [iJ1!J[D 15 [OI!JEJ 23 [iJw~1
8 [iJ1!J[D 16 [OI!JEJ 2~ [iJW~i

g
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu. jakie. być może. chciałbyś ~
zadać instruktorowi lCI. o

.:<
2
.g
s

GRATlII,AC.1E

Ukończyłeś kurs "Bo0' Plan - Twoja Decyzja". CieSl.)111Ysię, że
chciałeś być naszym studentem i marny nadzieję, że weźmiesz udzial
także w innych kursach ICI. Prześlij niniejszy arkusz odpowiedzi
do biura ICI w twoim rejonie.

\Vylqcznie do użytku biura ICI
(J SC .

I
I
I
I
I
I

~
I

Cykl "Życic chrześcijanina"





MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIJNY ICI

SERIA "ŻYCIE CHRZEŚCIJANINA"
. Arkusz odpowiedzi nr 1 .

Tytul kursu
(d!lll..o\ton) IIJI filerami)

Proszę U vpełmc
lnuę Inazwisko
T\\oJ nurnerw ICI

( O$/I1W l" • t m PJStP J"/ t Ki,. co OjPsl)

Adres
Miqscowosc WOJcwOdA\\O
Panstwo
'''ek pice
La\\OO

Ilu czlonkow IJc-l) ł\\OJ l rodzina?
Ile latuc/v lessrew szkole?
Jcsh jcstcs czlonkicmjakrcgos koserola jakajest Jego nazwa?

JakJeObo\\l'17J<1 pclruszw SWOIIllkosciclc?

Wjaki sposob przerabiasz ten kurs?
samodziclruc? w grupie?
Jakicmnckursy JCIJuzprzcroblles?

Teraz prurlllroc stronę l odpowiedz na wszystkie Pl fama

1



\\'skaL.Owkl dOl) cząccw \ pelmama nllllcJsJ'..cgo arkuvza odpo" IcdJ'l

Pornzsze przvklady \\)Jclsmajq jak nalczv zaznaćzac OdPOWlCdL \\
arkuszu odpowrcdzi I') tama mogą byc dwojakiego tvpu PRA WDA-
FAŁSZ lub WYBOR

1',-/)IJ.d pvtamatvpu PR\ \\ J) \-F \I.V,
Poniżs:e SOI terdzemo sq prml d:1\1 e lub falszvv e Je\!J stv rerd.eme
test

PRAWDZIWE - zaczcrru] kolko@)
FAŁSZYWE -zac/crmj 1..011..012)

l Bibhajcst BOI) m przcslarucrn adresowane mdo nas
Powy IS/C stwicrd/cruc Btbha Je 'i! Bożvm przesloniem ad: evou anvm
do 110\ jest PRAWDZIWE nalcl) zatem zaczcrmc kolkO@)akjak
poru/ej'e®()
Prvvklad »)1.m.hp" \\ , nOR
Każde l. poruvszvch pvtan ma tylko Jedną prawidłową OdpO\\ICd/ Wybierz
\\ łaserwą odpow ILd7 W arkuszu odpow lcd7J 7.aic/crnIJ kolko /.3\\ rcrejącc
odpowiedmą litery
2 Narod/re SI, m 00\\0 oznacza
a) być mlodym
b) przyjąć k/u:xl JłlJ...OZbawu la
c) rovpocząc nowv rok

Prawidlowa odpow red/tąjest b) przv liC Jezusajako Zbaw reicła
nalery zatem zaczcrruc kolko@. jak POIlI/CJ

2@e()
Pr/.ccl) tdJ tera/ pytarua zczęsci pierwszej Sprawozdatna studenta

za/nać/ swoje odpow led/l poru/ej zgodruc 7 podany 1111pr 1\ kladarm
Wybicrz własctwą odpowrcd/r zac/cnuj kolkC@ ® lllb© zgodnie
7eSWOImW)borCIll

z



/nczermj u /a\Clll e /..0//..0 prl ka dl) z ponnmcr 0l1011\ ch Po=VCjI

I@®O 9@®O 17@®O
2 @®O lO GY®O 18 @@O
3 GY®O II @@O 19 @@\D
4 (!)@O 12 (!)@O 20 @@\D
5 @@O 13 @@\D 21 @@\D
6 @@O 14 CY@O 22 @@\D
7 @@O 15 @@\D 23 @@\D
8 @@O 16 @@\D 24 @@\D

Tcr dl krcdv zaznaczv lcsju/ S\\OjC odpowied/i mO/CS7 pomoc nam \\
udoskonalemu tegokursu odpow radaj lClld poruzszc pvtarua Chcemy

poznac twoją 0P1n190 1115/\ III kursic Obrvsuj kolkrcm lncrę n ulepiej
odpowradającą h\OjCJ opmn

I Matcnal zawartv w t\ m kursic Jest
a) bardzo ulJ..aW\
b) cn kawv
e) dosvc el",J..aW\
d) llIL1b\1. crckawy

nn. now 19O

2 Nauczv km Sil;

d) hard/o \\ rclc
h) tro.lu,
e) lllUh\ 1 JU/O

d) IIIL n IULI\ h.m sic

l) nudnv

... NIl1ll"'/\ kurs bvl
d) bard/o trudnv
b) trudnv
(,) latwv
d) bard/o IdIW\

5 JdJ..O(,dlo"'l ten kurs bv!
a) S\\ 1"'111\

b) dobry
c) mcvlv
d) slaby

3 lo l-/q.,o "lir nauczyłem JL",1

d) bard/o \\3711C

b) \Vd/TlC

e) n1C'\\a7nC'

d) -,tratą C/llSU



6 Napisz, proszę przy najmniej jedną konkretną uwago dotvczącą
kursu

Napisz poru/ej Pl lama dotyczące kursu jakie bvc mOIC chciałbyś
zadac mstruktorowr Kl

Przejrzyj ter az jevzc:e ra: ntmejsiv ark u \::odpow tedzt I upewnij !>Ię

że odpoviedzrotes na wszystkie pvtanta Nostępnie przesltj go do
tnstruktora lub do biura lej w nWIUI rejonie Al!Je\ powtnten ~Ię
znaje/owoc na ostatniej strome wJ../(J(11..1 Sprali ozdanie studenta
Jeslt me ma tam preczotla z adresem lo \1 vshj swoi ark us: odpowiedz,
na adres biuro leI u Brukset. H vdrul.owanv na ostatniej strome
wkladkt Sinowozdorne studenta

II vłqczme do u=vIAU biuro /C/

D sc

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Chnsuanl.ifcl'rograrn
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CL 1310 BOŻY PLVi· TWOJA DECYZ,L\

KARTA DECYZJI

Po przestudiowaniu lego kursu postanowileni przvjąć Jezusa Chrystusa. Jako
swojego Zbawiciela l Pana. Przesvlarn 19 kartę z moim podpisem i adresem do biura
ICI z dwóch powodów. Po pierwsze. aby 1I}T3zić fakt przyjęcia Cbrvstusa. Po drugie.
aby poprosić o informacje dotyczące innych materiałów. które pomogą mi II mOIl11
życiu duchom m.

lmię inazwisko

Adres

Podpis
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