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
stwierdzileś.
że Bóg rzeczywiście ma plan dIn twego
życia. Jestem pewien, że chcesz postępować zgodnie
z Jego wolą.
I

Lecz może zastanawiasz

z planem
pewności,

się nad swoim związkiem
Bożym II' obecnej svtuacji. Możesz nic mieć
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.

.lO
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, której potrzebujesz. aby zrozumieć wolę Bożą i plan przeznaćzony dla ciebie. Przeanalizujmy twoje przeżycie przyjęcia 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 sposób 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 zbawieniem. Zbawienie przvszlo. gdy okazaleś posluszcńsiwo Bogu.
Zewnętrzne działanie nic bylo elementem zasadniczym. 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 eynić. abym był zbawiony?" (Dzieje Apostolskie
16: 30).
Odpowiedzią
bvla najprostsza
z możliwych instrukcja
zbawienia: .. Uwier: u: 1'0110 .lezusa. a będziesz zbawiony' (Dziele Apostolskie 16: 31) Strażnik więzienny musiał
posłuchać polecenia. abv uwierzyć w Chrystusa.
W ten sam sposób. w odpowiedzi na twoje posluChrystus przychodzi do twego serca.

szcństwo,
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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
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Dlaczego prawdą jest. że zbawienie
szcnstwa?

lo wynik poslu-
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Byleś posluszny
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Stając się chrześcijaninem byleś posłuszny Słowu Bozcrnu, 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. Innymi 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:ekonanie O zbawieniu. Dowiedziałeś się, na przykład, nie
tyłka o fakcie zmartwychwstania. Byłeś naprawdę przekonany, że Chrystus zmarł i zmartwychwstał i jest żywy.
Przekonanie to pochodzi z Ducha Świętego, który prowadzi 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 mówi ł do ciebie.
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\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 Mojzcszowa 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 posluszcństwo za najważniejszy
wvraz milości (Jan 14: 15).

DDD
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Boży Pla n

Posłuszeństwo

przynosi

Tu-oja Dccyz]«

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 pokolenie.
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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 powiedział?

Psalrn J mówi o człowieku, który' znajduje "upodobanie w zakonie Pana" (w. 2). Człowiek len otrzymuje
wiele błogosławieństw. Jego życic jest jak drzewo owocujące, którego liście nic więdną, a on sam odnosi sukces.
łnny fragment Pisma także przedstawia błogosławieństwa, które przychodzą, gdy jesteśmy posłuszni
woli Bożej W "Kazaniu na górze'{Mateusz 5 - 7) Chrystus obiecuje szczęście tym. którzy' mają taki jak On charak-

Czy Bóg chce o!Jjau1(! nam, co mamy czynie?

35

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
lestwa Bożego

przyczynia się do budowy Kró-

Wzrost Królestwa Bożego zależy często od naszego
posłuszeństwa.
Natychmiast uznamy tę prawdę, gdy rozważamy słowa modlitwy, której uczył Jezus swoich uczniów: .. Przyjdź królestwo Twoje. bqd: wola Twoja jako
w niebie lak i na :ienll"(Mateusz
6: 10). Nasze posłuszeństwo jest zasadnicze
dla sprawy Królestwa
Bożego.
W Biblii czytamy o czasach, gdy postępowano zgodnie
z planem Bożym i budowano Jego Królestwo. Czytamy także 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 nawzaJem. 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. Zaczął on oskarżać swoją żon e i ukrywać się przed Bogiem.
Wtedy ziemia, Boży' twór. została przeklęta. Wszystkie

36
ziemskie stworzenia
gleba, zwierzęta i człowiek. doznały'
następstwa
grzechu. N icposluszcństwo
dotkncło królestwo, które stworzvl Bóg (I Mojżeszowa
ł: X-19)
Tak. jak nicposluszcnstwo
Adama drastvczuic
negatywnie wplynęlo na królestwo. tak doskonale posłuszcństwo 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.
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Przeczytaj List do Rzymian 5 I )-2 I Zapisz pod imieniem wskazanej osoby każdy wvmicnionv skutek .leJ
czynu.

a
b
c
d
e

Przebaczenie jest dostępne dla wszystkich.
Zaczela panować śmierć
Ludzkość została uwolniona.
Dane zostalo życic.
Na wszvstkich przyszlo potępienic.

I) Posluszcństwo Chrystusa

2) Nicposłuszeństwo Adama

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 posluszcństwo 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 także 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 przypadku nic nauczał. że człowiek miałby mieć problem,
z rozpoznaniem woli Bożej, co do postępowania człowieka.

Czy IMp.chce

o!Jj(IIu/(t

nam, co ntntuy czynie?
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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 przewodnictwa.
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 ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma rvbami, powiedzial 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 wątpienia 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. Dopiero, gdy On odejdzie, przyjdzie Duch Święty, który
pomoże im w zrozumieniu woli Bożej (Jan ł6: 7).

.to

Hoży Pta

n
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W tych trzech rozdziałach z Jana znajdujemy wicie
zapewnień, które dał Chrystus swoim nczniom. że nic wstaną sami. W następrmn ćwiczeniu poznasz niektóre z nich.
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Jezus opisał dziabnie
i
we fragmentach
Pisma
wersetach. Skojarz każdy
czem do Pisma, II' którym

DL.\ CIEBIE

charakter
Ducha Swiętcgo
podanych
II' poniższych
opis (strona lewa) z odsviasic 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.
wić ci Swoją WOI~'
On zabezpieczył

warunki,

Bóg naprawdę

chce obja-

aby cię prowadzić

Jak Bóg zabczpicczvl
warunki, aby cię prowadzić')
Czy obietnice. które właśnie studiowaliśmy.
odnoszą się
do przyszłości, czy już zostalv spełnione?

Czy IMg dni' o/4{/u /r'
1

fI{/W,

co

ntnmv czyn fe?

·i I

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 obietnicy 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" zastąpil Chrystusa
w prowadzeniu
nas do poznania
woli
Bożej. Co więcej. Biblia podaje nam także wyraźne przykladv 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
powinienem 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)

·L!
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Przeczytaj Rzymian S: 26-27. Zgodnie z tvrui wersetami. 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 zostalI' 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 szczególny 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 prowadzil Chrvstusa na pustynię (Mateusz 4: I). Duch zaprowadził 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

Czy Bóg, cbcc objasri? rtant, co marny czy"i6'
IV tobie, jest darem Bożym umożliwiającym
woli.

1-3

poznanie Jego

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

~~~~~
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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 Świętego 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.

U().i:l' Plat
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5 Pod I) Posluszcństwo
mienić te:

SWOJE OBPOWIEDZI
Chrystusa

a Przebaczenie jest dostępne
c Ludzkość została uwolniona.
d Dane zostało życic.

powinieneś

wv-

din wszystkich.

Pod 2) Nicposłuszeństwo
Adama powinieneś
te:
b Zaczela panować śmierć.
e Na wszvstkich przyszlo potępienic

wymienić

I c) Jan 17X

d) Dzicjc I XX
6 Bóg chce, abyś postępowal zgodnie z Jego planem.
ponieważ twoje posłuszeństwo
przynosi ci błogoslawicństwo, buduje Jcgo królestwo i sprawia Mu
przyjemność.
2 Ponieważ zbawienie przychodzi. gdy człowiek stosuje
się do instrukcji: "Wicrz w Chrystusa" (Twoja odpowiedź pOWiI1l1n być podobna).
7 a
b
c
d
e

:1) Jan 14: 26

5)Jan
I) Jan
:1) Jan
4) Jan
f 5) Jan
g 2) Jan

l(,: 14
14: 16

14: 26
16: J:1
I(, 14
14: 17

Czy Iklg chce o!Jjall'i/ nant,

(-O !/W!fI)'

cz..rni(?
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3 Twoja odpowiedź. Jeżeli wierzysz w Chrystusa. już
zostałeś objęty planem Bożym dzieki swojemu posluszcństwu, Byłeś posłuszny Bogu wierząc w Chrystusa 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. zamieszkuje w nJS.

