
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.
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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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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.






