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Dysponowanie
własnym życiem

W dwóch pierwszych lekcjach dowiedziałeś się o roli Boga i człowieka w pro-
cesie zarządzania. Wiesz również, że jesteśmy zarówno własnością Boga, jak
i ustanowionymi przez Niego zarządcami. W tej lekcji rozważymy. jak mamy
dysponować naszym życiem. zgodnie z pragnieniami naszego Boga - Właściciela.

Lekcja ta została napisana, aby pomóc ci w kierowaniu twoim życiem, zgodnie
z wolą Bożą. Część pierwsza dotyczy planu Boga dla twojego życia, część druga-
twojego udziału w realizacji tego planu.

Nie można pociąć kawałka drzewa używając gładkiej strony piły. Piła to na-
rzędzie, które tnie zębami. Jeśli piła ma być użyta skutecznie, musi być właściwie
użyta. Podobnie twoje życie będzie efektywne tylko wtedy, gdy będziesz je pro-
wadził zgodnie z Bożym planem.

Plan lekcji

Boży plan
Boży płan i wieczność
Boży plan i nasze narodzenie
Boży plan i nasze powołanie

Nasz udział w realizacji Bożego planu

Poznanie planu Bożego
Przygotowanie do wypełnienia planu Bożego

Życie zgodne z planem Bożym
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Boży
Plan

Cclc Ickcji
Po zakończeniu tej lekcji powinieneś:
• Znać działania, które należy poczynić. aby znaleźć iwypełnić plan Boży dla 5\\'0-

jego życia .

• Uświadomić sobie. że wykonanie planu Bożego przynosi radość.

Czynności Ickcyjne
I. Przeczytaj tę lekcję tak samo, jak przeczytaleś poprzednie: znajdź kluczowe

słowa w słowniku. zwróć uwagę na cele lekcji. przeczytaj treść lekcji i wymie-
nione wersety z Aiblii oraz odpowiedz na pytania.

2. Zwróć szczególną uwagę na wykresy. I'omoga ci one w zrozumieniu istotnych
myśli związanych z lekcją.

3. Odpowiedz na pytania kontrolne po przeczytaniu i ponownym przejrzeniu lekcji.
Porównaj swoje odpowiedzi z podanymi na końcu podręcznika.

Słowa kluczowe
cel
pośredni
priorytet

przeszkoda
prześladowca
rzeźbiarz

strategia
świecki
uprawiać
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Treść lekcji

PLAN BOŻY

Cel I. Zapoznać się: trzema aspektami Bo:=Cf!'oplanu.

Jest wicIe rzeczy. których nic można wykonać nic mając planu. Na przykład,
nic sposób złożyć zegara bez znajomości jego planu budowy. Gdy Bóg stwarzał
świat, czynił to \..'edług planu (I M 1:3-31). Wspaniały porządek świata potwierdza
ten fakt. Nade wszystko. Bóg ma także cudowny plan dotyczący każdego człowie-
ka. Przyjrzyjmy mu się punkt po punkcie.

Boży plan i wieczność

Biblia mówi. że Bóg uczynil człowieka na swoje podobieństwo i powierzył
mu panowanie nad ogrodem Eden (I M I :26-28; Ps 8:6-8). Bóg był właścicielem
ogrodu. a człowiek stal sit; Jego zarządcą. Parnietasz. że w pierwszej lekcji mówi-
liśmy. że człowiek został namówiony przeł. szatana. aby zbuntować się przeciwko
Bogu. Od tej pory człowiek utracił podobieństwo do Boga.

Szatan uważa, że zniszczył dzieło Boże i jest ono nic do naprawienia. Tak
jednak nie jest. gdyż Bóg był przygotowany na taką kolej rzeczy. ponieważ On wie
wszystko. nawet to. co ma wydarzyć się w przyszłości. Tak wiec, przed stworzeniem
świata Bóg wiedział, że człowiek me spclni jego oczekiwań. Z tego powodu zaw-
czasu ułożył plan odnowy przymierza z człowiekiem. Zwróć uwagę w Liście do
Rzymian (8:29-30) na Z3I)'S tego. co zawiera ten wspaniały plan:

l. Wybranie
2. Przeznaczenie
3. Powalanie
4. Usprawiedliwienie
5. Przebywanie w Bozej chwale.

Ty i ja. jako chrześcijanie, jesteśmy objęci tym planem. Apostoł Piotr mówi
nam. że zostaliśmy wybrani przez Boga. według z gól)' powziętego postanowienia
(I Pt I :2). Apostoł Paweł podkreśla tę samą prawdę. twierdząc. że Bóg wybrał nas
przed stworzeniem świata (Ef I :4). Bóg wybrał nas. ponieważ wiedział. że będziemy
Mu służyć.

Co Bóg zamierzał osiągnać stwarzojac taki plan? To, co najlepsze dla czło-
wieka. Po pierwsze, Bóg chce odbudować w człowieku swój obraz, Tak jak Jezus
jest obrazem Ojca (KI I: 15; libr 1:3), tak Bóg chce, abyśmy stali się podobni do
obrazu Jego Syna (Rz 8:29: Ef 4: 13: IJ 3:2). Po drugie. Bóg chce stworzyć wielką
rodzinę swoich dzieci. wśród których Jezus będzie pierworodnym (Rz 8:19).
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W końcu Bóg chce. aby wszystkie Jego dzieci panowały z Nim na wieki wieków
(Obj 22:5). Te cele są naprawdę wspaniale.

W planie tym. Bóg ma miejsce również dla siebie. Stworzył w świecie człowie-
ka dla swojej chwały (Obj 4: II: lz 43 :7). Po naszym odstępstwie realizowal plan
przywrócenia nas do życia. byśmy się przyczyniali do Jego uwielbienia (Ef l :6.12-
14: Obj 5:11-13).

I Dopasuj werset Pisma Świętego do każdego wyrażenia. które mówi nam. o czym
traktuje ten werset.

.... a Wyjaśnia Boże cele.

.•.. b Daje nam zarys planu Bożego.

.... c Mówi nam. ktojest obrazem Boga .

.... d Pozwala nam dowiedzieć się, że Bóg chce.
abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna.

l) Rz 8:29-30
2)Hbrl:3
3)Obj4:ll

Plan Boży i nasze narodzenie

Czy wydawało ci się kiedykolwiek, że twoje życie nie ma żadnego znaczenia.
że jesteś niepotrzebny na świecie. że byłoby lepiej. gdybyś się nigdy nie narodził?
Mogłeś tak myśleć. zanim przyjąłeś Jezusajako swego Zbawiciela. Wcześniej bo-
wiem nie wiedziałeś. że narodziłeś się, aby wykonywać Boży plan dla twojego życia.

Biblia podaje nam wiele przykładów ludzi. wobec których Bóg miał plan, za-
nim zostali narodzeni. Taki plan Bóg miał dla Mojżesza. Przez wiarę jego matka
poznala len plan i zapobiegla zabiciu dziecka przez egipskich żołnierzy (Hbr 11:23).

Bóg również miał plan dla życia Samsona (Sdz 13: l-S). Jeremiasza (Jr 1:4-5).
Jana Chrzciciela (Lk I :5-17) i innych.

Bóg rzekł do Abrahama: "Będę ci blogosluwił " (I M 12:2) przepowiadając.
że stanie się on błogosławieństwem dla świata.

Historia odnotowuje jednak ludzi. których życie było przekleństwem. a nie
błogosławieństwem dla ludzkości. Jednym z nich był Attyla, król Ilu nów. Chociaż
niektórzy historycy nazwali go ..Biczem Bożym", życie Attyli, związane z wojną
i mordem. nie jest przykładem tego. co Bóg zaplanował dla ludzi. Bóg chciałby.
aby każda istota ludzka. w swoim ziemskim życiu, była błogosławieństwem dla
innych. Ten świat staje się często miejscem nieszczęść i każdy z nas powinien po-
móc, aby życie w nim było łatwiejsze dla innych.

Być może czasami słyszysz. jak ktoś mówi: ..Biedak! Takie było jego prze-
znaczenie." Mówi się tak czasami, aby wyrazić współczucie dla przestępcy lub
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ofiary, którą spotkała tragiczna śmierć. Bóg nic zaplanował jednak takiego końca
dla tej osoby' Bóg nic chce. aby ktokolwiek zastal zgubiony; przeciwnie. chce On.
aby wszyscy zostali zbawieni (Ez 18:23; lTm 2:4; 2Pt 3:9). Bywa. że niektórzy
ludzie mylą plan Boży z tym, co sami uczynili ze swoim życiem.

2 Gdy chciałbyś pokazać komuś przykład osoby. dla której Bóg mial plan. przed
jej narodzeniem. Który fragment z Pisma Świętego będzie najlepszy do wyko-
rzystania?
a) Ps 8:6-8
b) Lk 1:5-17
c) Rz 8:29-30
d) 2Pt 3:9

Plan Boży i nasze powolanie

Boży plan staje się decydującym dla naszego życia. gdy odpowiadamy na Jego
wezwanie i przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela. Bóg wówczas zaczyna
odbudowywać w nas swoje podobieństwo do Niego (2Kor 3: 18; KI 3: IO). On tak
działa. aby osiągnąć cel. dla którego sprowadził nas na ten świat,

Bóg powala I Abrahama na założyciela ludu wybranego (I M 12: 1-2). Mojże-
sza na wyzwoliciela swojego ludu (2M 3: l-l O). Izajasza na proroka (lz 6:8-10)
i Saula na apostoła (Dz 26: I 5- 18). Bóg powołał także mnie w określonym celu.
Bez wątpienia ma również swój plan dla ciebie!

Doświadczenia są ważną częścią Bożego planu dotyczącego naszego życia na
ziemi. Jak rzeźbiarz uderza młotkiem i dłutem w kamień. aż ukształtuje go tak, jak
zechce, tak Bóg wykorzystujc doświadczenia, by nasze życie zostalo dopasowane
do Jego planu.

Zastanów się nad życiem Józefa (I M 37: 1-36; 39: I -23) i Pawła (2Kor I 1:23-
28), Byli oni wielkimi Bożymi sługami. którzy w swym życiu przeszli sporo doś-
wiadczeń. Sam Jezus był ..mężem boleset. doswiadczonym H' cierpieniu" (Iz 53:3).
Nauczył się posłuszeństwa dzięki cierpieniom (libr 5:8). Nic dziw się. jeśli twoje
tycie do tej chwili przypominało doświadczenia Jezusa idącego na Kalwarię. Bez
wątpienia. Bóg przygotowuje cię do wykorzystania w taki sposób. jaki zechce,
Później radość będzie odpłatą za doświadczenia. które były częścią twoich przy-
gotowań (Rz 8: 18).

J Dopasuj cel planu Bożego do każdego poniższego opisu .
. . . . a Bóg zaczyna upodabniać nas do siebie .
. .. . b Bóg chce. aby jego dzieci panowały z Nim.
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.... c Doświadczenia są częścią Bożego
planu.

.... d Bóg ma specyliczny plan dla każ-
dego.

.... e Bóg chce. aby Jego dzieci stały się
podobne do obrazu Jezusa .

.... f Urodziliśmy się. ponieważ Bóg
mial dla nas plan.
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I) Cel związany z wiecznością
2) Ccl określony przed naszym na-

rodzeniem
3) Cel dotyczący naszego powo-

łania

Poznanie Hożego planu

NASZ UDZIAŁ W REALlZAC.JI BOŻEGO PLANU

Cc12. Na podstawie hiblijnych przvkiadow zrozumieć. w jaki sposób 1ł10;;ł111

poznać plan Boży,

Wiesz już. że jesteśmy własnością Boga i w Jego imieniu mamy dysponować
naszym życiem. Wiesz także. że to właściciel robi plany dotyczące wykorzystania
jego dóbr i zarządzania nimi. \V związku z tym. że Bóg ma plan dla twojego życia.
ważnym jest poznanie go. Wtedy możesz kierować swoim życiem. tak jak On tego
chce. Dlatego jest konieczne. abyś uczynil następujące kroki:

1. Zanalizuj swoją sytuację. Być może do tej chwili myślałeś. że Bóg powołał
cię, abyś był zwykłym, biernym członkiem kościoła. Rozumiesz, że inni robią wiele
rzeczy dla Boga, lecz nic dotyczy to ciebie. Sądzisz, że chodzenie do kościolajest
głównym zadaniem twojego chrześcijańskiego tycia. Nie różnisz się zbytnio od
kogoś. kto rzadko odwiedza kościół. Pogodziłeś się z tą sytuacją, wraz z upływem
czasu nieraz czujesz się zmęczony, czasami zdarza ci się zasypiać \\0: czasie na-
bożeństwa! Pan ma jednak dla ciebie swój plan. rozpoznaj go.

Może ktoś uważać. że Bóg nie ma jut dla niego ważnego zadania. poniev ...aż
kiedyś zawiódł Go. Zmarnował swoje życie i czuje się jak rozbite naczynie. Bóg
jednak jest ekspertem w sklejaniu rozbitych naczyń (Jr 18:1-8). On ma do zreali-
zowania plan dla tych. którzy Go zawiedli. Spójrzmy na Jakuba. który oszukał
swojego prawie niewidomego ojca (1t\.1 27:1-35) lub na Mojżesza. który zabił
Egipcjanina (2M 2: 11-15) albo na Dawida, który popełnił cudzołóstwo (2Sm II: 1-27)
czy na Piotra. który wyparł się swojego Pana (Mt 26:69-75). Każdy z nich
w pewnym momencie swojego życia zawiódł, lecz Bóg im przebaczył i co więcej,
znowu wyznaczał im zadania do wykonania. Bóg może również wezwać ciebie do
działania!
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2. Zrezygnuj z własnych planów. Przed przemianą uważałeś, że jesteś właści-
cielem swojego życia; robiłeś, co chciałeś. Lecz teraz zacząłeś robić to. czego Bóg
chce. Zdarza się, że ktoś myśli. iż jego własne plany są planami Bożymi. Mojżesz
sądził, iż Bóg zaplanował. by uwolnilon lud Boży przemocą (Dz 7:23-25). Saul
uważał, że staje w obronie Boga prześladując chrześcijan [Dz 8:3; Flp 3:6). Obaj
mylili się. Dopóki nie zrezygnujesz ze swoich własnych planów. nie będziesz wie-
dział.jakie są płany Boże dotyczące twojego zycia.

3. Uznaj panowanie Chrystusa. Gdy Saul pad I na ziemię. zawolał - .Panie",
w odpowiedzi na głos, który mówił do niego (Dz 9:5-6). Był przekonany, że głos
i siła. która powaliła go na ziemię, należą do jednej i tej samej osoby. Dawny
prześladowca Chrystusa poddał się. Zrezygnował ze swoich planów prześladowa-
nia ludzi wierzących w Damaszku. Zapragnął być posłusznym nowemu Panu. Każ-
dy, kto chce znać plan Boży dla swego życia, musi dojść do takiego stanu. Nie
uznając panowania Chrystusa i nie poddając Mu się całkowicie, nic będziesz mógł
poznać Jego planu dla ciebie.

4 Wymień dwa warunki. które są konieczne. abyś mógł poznać Boży plan (zgodnie
z powyższymi rozważaniami).

4. Zapytaj Pana. co powinieneś czynić. Saul spytał: "Co mam czynić, I'unie?"
(Dz 22: 10) Jakież to ważne pytanie' Jeśli uczyni leś pierwsze trzy kroki, jesteś
gotowy postawić Bogu takie samo pytanie. Możesz Go zapytać w czasie modlitwy,
aby objawił ci plan dla twojego życia.

5. Bądź galOWy na przyjęcie Bożego 1'1011/1.Modląc się bądż gotowy na przy-
jęcie tego, co Bóg ma dla twojego życia. Bóg nie ma dla wszystkich tego samego
planu. Uczynił nas różnorodnymi, ma więc dla każdego z nas inny plan. Możemy go
realizować będąc robotnikiem, pracownikiem biurowym lub posiadając inny zawód.
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Wkonując plan Boży ktoś być może stanie się sławny. a ktoś inny może pozostać
nielllany . Bóg sprawił, że Saul stal się wielkim apostołem i pisarzem. lecz Ananiasz
był tylko skromnym uczniem zboru w Damaszku. Szymon Piotr stal się sławny. lecz
jego brat Andrzej pozostał bliżej nieznany. Andrzej przyprowadził jednak Szymona
do Jezusa (ln l :40-42). a Ananiasz wprowadził Saula w tajniki życia chrześcijańskie-
go(Dz9:1O-17l.

6. Słuchaj głosu Bozego. Gdy zapylał es już Pana o plan dotyczący twojego
zycia, czekaj na odpowiedź. Bóg 1110le dać ci ją różnymi sposobami. Oto niektóre
z nich:

a. Słyszalny dla licha głos [loty (Dz 22: IO)
b. Przez anioła (Dz 8:26)
c. Przez widzenie lub objawienie (2Mo 3: l-l O: Dz 16:9-10)
d. Przez sen (MI 1:20-21)
c. Proroctwo(Dz 13:1-2:22:15-16)
f. Przez głos Ducha Świętego w sercu wierzącego (Dz 8:29. 10-19).

Pan posługiwal się wyżej wymienionymi sposobami. aby objawiać swój plan.
Bóg stosuje również inne środki w poszukiwaniach. związanych z Jego planem dla
naszego zycia. Wśród tych środków należy wymienić Biblię. kazania. świadectwa
napisane przez innych wierzących. rady tych. którzy są dojrzali w kontaktach
z Bogiem. Biblia daje ogólne wskazówki dla wszystkich ludzi wierzących. a także dla
pełniących urzędy w zborze. co nic oznacza. że ty powinieneś być diakonem lub
przywódcą w twoim kościcle.

Jeśli nie otrzymasz natychmiastowej odpowiedzi na postawione Panu pytanie.
nic bądź niecierpliwy, Czekaj. Parniętuj. że jesteś wlnsnością Bożą i w Jego Imieniu
zarządzasz swoim życiem. Gdy zaś otrzymasz odpowiedź, upewnij się, czy nic jest
ona sprzeczna z Pismem Świętym lub ze zdrowym rozsądkiem (Gl I :8-9). Jeśli l'an dal
ci tylko kilka wskazówek odnośnie Jego planów dla ciebie. bądź Mu posłuszny.
a później objawi ci On dalsze dane na temat planu (Dz 9:6).

Być może słyszałeś proroctwo. które zawierało instrukcje dotyczące twojego
życia. Czekaj, aż Duch Święty potwierdzi ci to osobiście. Jeśli miałeś sen. który
wydaje ci się być objawieniem od Boga. nie uważaj się za interpretatora. Poproś
swojego pastora lub innych. bardziej doświadczonych. ludzi wierzących o radę.

5 Która osoba stosuje się do zaleceń podanych w lekcji. a dotyczących szukania
planu Bożego?

a) Jakub został pastorem. Jego brat Jan uważa. że: powinien pójść za przykładem
brata i również zostać pastorem.
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b) Zuzanna miała sen, który dal jej przeświadczenie. że powinna zostać misjonarką.
Nie pytając nikc-go o radę. rezygnuje ze swoich zamiarów zostania sekretarką.

c) Janka chce znać plan Boży dla jej życia. Wiele czasu spędza na modlitwie py-
tając Boga. co powinna uczynić. Potem czeka cierpliwie i jest gotowa przyjąć
Jego odpowiedź.

Przygotowanie do wypełnienia planu Bożego

Przygotowanie jest konieczne

Ce13. Zapoznać się ze znaczeniem przygotowania do wypełnienia planu Bo::'ego.

Skoro wiesz, co Bóg chce uczynić z twoim życiem, musisz się więc przygo-
tować do realizacj i Jego woli. Jest wiele rodzajów pracy. które wymagają przygoro-
wań. Praca dla Pana jest jedną z nich. Jezus potrzebował trzech lat. aby przygoto-
wać tych, którzy mieli być pierwszymi przywódcami kościola. Cale nasze życie na
ziemijest przygotowaniem do wieczności!

Czasami plan Boży pokrywa się z naszymi własnymi pragnieniami. Stało się tak
w przypadku Mojżesza. Bóg zaplanował, że będzie on wyzwolicielem swojego ludu
(2M 2: 11-14). Minęło czterdzieści lat, w ciągu których Bóg przygotowywał go. aby
stal się pokornym człowiekiem (4M 12:3). Czy chcesz być pracownikiem Pana?
Pragniesz mieć efekty?' (1 Tm 3: l ). Przygotuj się. abyś umiał wszystko. czego wymaga
dla tej pracy Pismo Święte (I Tm 3:2-7). Nic zniechęcaj się. jeśli twoje przygotowanie
wydaje ci się długie. Dłużej trwa obróbka twardego drzewa dębu. niż miękkiego
drzewa sosny!
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6 Jezus przygotowywał swoich uczniów przez trzy lata, ponieważ:
a) nie chcieli od razu pójść za Nim.
b) musieli nauczyć się.jak wypełniać Jego plan.
c} brakowało im poświęcenia się.

Strategia życia

Ce14. Określić relacje między planem Boga, a naszym.

Cel 5. Wybrać plan, któryjest H-yra=emstrategii przedstawionej li' lekcji.

W Ewangelii Łukasza (14:28-32) Jezus naucza nas o znaczeniu przygotowy-
wania planów zapewniających osiągnięcie celów. Może zastanawiasz się nad ko-
niecznosciq zrezygnowania z własnych planów, l,-ł.' celu poznania Bożego planu
dla twojego życia ara: wypełniania tego planu? Bóg jako Właściciel naszego
życia przedstawia nam tylko ogólne wskazówki dotyczące tego. co powinniśmy
z nim zrobić. Nam zaś pozostawia do zadecydowania o szczegółach. W przeciwnym
razie bylibyśmy jak maszyny. którymi calkowicie kieruje Bóg, a nie jak zarządcy,
którzy są przed nim odpowiedzialni. Slowa Listu Jakuba 4: 13-15 mogą nasunąć
wniosek, że Bógjest przeciwny robieniu przez nas planów. Jeślijednak przyjrzymy
się głębiej, zobaczymy że Bóg chce, aby nasze plany były zgodne z Jego planami.
Werset Jk 4: 15 mówi: "Jdli Pan zechce. będziemy żyli i zrobimy to lub owo ... Są
pewne rodzaje planów, którym Bóg błogosławi {Prz 16:3).

7 Które zdanie najlepiej przedstawia związek między naszymi planami a planami
Boga?
a) Plany Boga dotyczące nas zawierają ogólne wskazówki. My powinniśmy plano-

wać szczegóły dotyczące realizacji tego planu.
b) Zgodnie z Jk 4: 13-15 nie oczekuje się od nas, abyśmy robili jakiekolwiek plany,

ponieważ Bógjużje ma dla nas.
c) Nie powinniśmy robić planów, ponieważ Bóg chce, abyśmy czynili to, co zwykle

jest zupełnie odmienne od tego, co sami chcemy robić.

Możemy i powinniśmy robić szczegółowe plany na podstawie wskazówek Pana.
Zastanowimy się teraz nad strategią kierowania swoim życiem. Strategia ta zawiera
trzy elementy: cele, priorytety i plany. Jeśli zamierzasz wygrać wyścig, twoim
największym pragnieniem będzie osiągnięcie tego celu. Życie chrześcijańskie jest
jak wyścig (Hbr 12: I) podzielony na etapy; musimy osiagnąc wiele pośrednich
celów, aby osiągnąć ostateczny. którym jest niebo. Apostoł Paweł zdążal, aby
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osiągnąć ten ostateczny cel (Flp 3: 14). Pod koniec życia mógł powiedzieć z zado-
woleniem: .. Dobry bój bojuwalem. biegu dokona/cm, wiarę zachowatem" (2Tm
4:7). Możemy powiedzieć. że celto zadanie, które stawiamy sobie do osiągnięcia.

Bez względu na to. czy ktoś zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. osiąga takie lub
inne cele w swoim życiu. Porwierdza to znane powiedzenie: ..Człowiek strzela. lecz
Pan Bóg kule nosi." Jednak. gdy chcesz przygotować się do służenia Panu, jesteś
świadomy. te twoje cele muszą być podlegle planowi BOZCl11l1. dotyczącemu twoje-
go życia. Na przykład.jeśli Bóg chce, abyś był kaznodzieją.jednym z twoich celów
mo ze być studiowanie całej Biblii. Innym może być podjęcie nauki w szkole bi-
bhjnej.

Moje cele

Cele muszą być jasno sprecyzowane. jeżeli chcemy. aby przyniosły efekt.
07JlaCZa to. że nie mogą być tylko ogólne. jak na przykład stanie się dobrym
chrześcijaninem lub wiernym zarządcą. Należy pamiętać, że cele wiążą się z wieloma
różnymi aspektami życia. Co więcej, cele muszą być osiągalne. Zebranie 50-ciu
uczniów do szkoły niedzielnej w następną niedziele; byłoby celem nic do osiągnie-
cia.jeśli nic możesz na razie zebrać S-ciu. Natomiast spędzenie godziny na modlit-
wie codziennie, przez jeden tydzień, będzie realnym celem do osiągnięcia.

8 Jeśli cele mają być efektywne. muszą być.

\ .

Możesz teraz podać listę celów, które chcesz osiągnąć. Czy jest ich dużo?
Jeśli tak, jesteś osobą ambitną! Gratuluję ci. Jest jednak powiedzenie w moim
kraju, które brzmi: ..Nie lap dziesięciu srok za ogon. bo żadnej nie złapiesz." Być
może nie będziesz mial wystarczająco dużo czasu. aby osiągnąć wszystkie cele.
a potem odkryjesz. że osiągnąłeś tylko te. które są najmniej ważne. W takiej sytuacji
możesz być sfrustrowany lub przygnębiony. Jeśli masz kilka celów. musisz ustalić
priorytety. Innymi słowy, musisz określić, które cele chcesz osiągnąć najpierw.
Aby to uczynić, powinieneś ustawić swoje cele w następującej kolejności: a)
najważniejszy, b) ważny, c) najmniej ważny.
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W lekcji 2 miałeś przykład tego. jak robić lokaty zgodnie z łistą priorytetów
zawartą w Biblii. Można zastosować tę metodę w przypadku innych celów twojego
ZYCla.

9 Która osoba ustala priorytety?

a) Jerzy chce przeczytać Biblię w ciągu calego roku. Zdecydował. ile rozdziałów
ma przeczytać w każdym miesiącu.

b) Maria postanowi la. że musi uczyć się. aby jej się wiodło \\1 szkole. Poświęca co
wieczór jedną godzinę na naukę.

c) Henryk postanawia spędzić rok w szkole biblijnej. a następnie zacznie oszczę-
dzać pieniądze na rzeczy, których pragnie.

10 Dopasuj następujące cele zgodnie z listą priorytetów podanych w lekcji 2.

· a Dbać o potrzeby swojej rodziny.

· h Kupić dla siebie kilka dodatkowych ubrar t.

· c Chodzić na spotkania \\ kościele.

· d Odwiedzić przyjaciela, który jest chory.

· c Spędzać czas na modlitwie i studiowaniu Biblii.

l) Pierwsze
2) Drugie
3) Trzecie

Skoro ustaliłeś. jakie są twoje najważniejsze cele. musisz zrobić plan. jak je
osiągnąć. Jest wiele sposobów osiągnięcia celu. lecz sporządzając plan staramy
się znaleźć najlepszy. Bez planu trudno osiągnąć cel. który sobie postawiłeś. Jeśli
go nawet osiągniesz. zajmie ci to o wiele więcej czasu. niż było to konieczne.
Wiedz. że są ludzie. którzy zmierzają do nieba. lecz idą złą drogą.

Z powyższych sposobów. zaznaczonych strzałkami. najlepszy jest bez-
pośredni. inaczej C: jest to plan. Zauważ. że sposoby A i E wcale nic
przecinają się z celem, a sposoby n i l> są pośrednie i dłuższe. niż to
konieczne.
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Proponuję przyjąć strategię, którą możesz wykorzystywać przy robieniu pla-
nów. W następnych lekcjach znajdź kilka praktycznych sposobów do zastosowa-
nia tej strategii w różnych sytuacjach życia.

I. Opisz swoją obecną sytuację.
2. Opisz swój cel.
3. Opisz iwykorzystaj czynniki. które pomogą ci w osiągnięciu twojego celu.
4. Opisz i usuń przeszkody. które uniemożliwiają ci osiągnięcie twojego celu.
5. Zanotuj kroki, które musisz wykonać, aby osiągnąć swój cel.

Oczywiście, gdy robisz swoje plany, musisz modlić się. Twoja modlitwa po-
winna być rozmową. którą prowadzi zarządca z właścicielem. W ten sposób wciął:
będziesz mógł korzystać z Bożych rad (Prz 16:9).

II Która osoba wybrała dobry plan, aby osiągnąć swój cel?

a) Jan postanawia zostać nauczycielem. Dowiaduje się. że w okolicy jest dobra
szkoła dla nauczycieli. Udaje się lam natychmiast. Po miesiącu nauki rnusijcd-
"ak odejść z powodu braku pieniędzy.

h) Fred chce zostać nauczycielem. Dowiaduje się. ile pieniędzy mu potrzeba, by
mógł uczęszczać do pobliskiej szkoły dla nauczycieli. Oszczędza przez caly
rok, idzie do szkoły i kończy ją.

12 W pytaniu I I osoba. która nie wybrała dobrego planu. popelnila bląd. Na czym
on polegał?

a) Nie zbadala swojej obecnej sytuacji ani przeszkód. które mogłyby uniernożliwić
jej osiągnięcie celu.

b) Nie określiła swojego celu. ani nie wykorzystała czynników. które pomogłyby
jej go osiągnąć.

Życie zgodne z planem Bożym

Ce16. Zastanowić się. jaki powinien być stosunek chrześcijanina do planu Bo-
żego,

Nie możesz zaniechać wysiłków. aby żyć zgodnie z planem Bożym. Musimy żyć

dla Pana, a nie dła siebie. ponieważ do Niego należymy (Rz 14:7-8). Oto na czym
polega zarządzanie życiem.

Życie dła Pana daje dobre efekty. Gdy żyjemy dla Niego, oddajemy Mu cześć.
jako Właścicielowi naszego tycia. On również czci nas. jako swoich wiernych sza-
farzy (ISrn 2:3).
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Praca jest ważną częścią życia chrześcijańskiego. Gdy Bóg stworzył człowieka.
umieścil go w ogrodzie Eden, aby go uprawial (I M 2: l S). Ogród żywiłby go,jeśliby
go uprawial i strzegł (I M 2: 16). Po upływie tysięcy lat apostol Paweł powtórzył tę
zasadę mówiąc; "Kto nie chce pracować. niechaj też nie je" (2Ts 3:10). Mamy
pracować również. abyśmy mieli z czego pomagać potrzebującym (Ef 4:28).

13 Czy to prawda, że zanim człowiek zgrzeszył. nie mial żadnej pracy do wykonania?

Jeśli wykonujesz pracę zawodową. nie zapominaj. że pracujesz równocześnie
dla Pana. On jest twoim pracodawcą. Powinieneś zatem uczciwie. z zaangażowaniem
calej duszy wykonywać swoją pracę (Ef6:S-7: KI3:23),jako działanie dla Pana. Nie
powinieneś również zapominać, że jesteś pracownikiem Boga, gdy zajmujesz się
służbą Pańską. Przynoś zaszczyt swojej służbie. w taki sposób, aby każdy wiedział,
że jesteś również pracownikiem. Niektórzy ludzie wierzący myślą, że pastorzy nie
pracują. Gdy odwiedza ich pastor. pytają go niewinnie: .,Co Ciebie tutaj sprowadziło?
Pewno jesteś na spacerze?" Niekiedy zdarza się, że same dzieci pastora nic wiedzą.
iż służba Pańska jest pracą. Syn pastora został zapytany przez swojego nauczyciela:
..Jaką pracę wykonuje twój ojciec?" Uczeń odpowicdzial : "Mój ojciec nie pracuje".

Niektórzy ludzie czują się przygnębieni. jeśli zajmują się pracą, której nie lubią.
ponieważ nie mają szansy znalezienia innej. Jeśl i ty jesteś w takiej sytuacj Lpomoże
ci, gdy będziesz mial do obowiązków taki sam stosunek. jak Jezus. On powiedział
swoim uczniom. że Jego pokarmemjest pełnić wolę tego. który Go posłał idokonać
Jego dzieł (Jn 4:34). Jezusowi nie było łatwo żyć na świecie pełnym zła. lecz pragnął
On czynić wolę swojego Ojca (Ps 40:8-9). My również żyjemy tutaj, aby wykonać
pracę. którą \\)'711acz)'1nam Bóg. Jeślijednak twoje zajęcie nic odpowiada twojemu
powołaniu. jako zarządcy Bożemu. możeszją zmienić. Bóg na pewno pomoże ci
znaleźć inną. która przyniesie ci satysfakcję i pokój duszy.
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t 4 Które zdanie wyraża stosunek.jaki chrześcijanin powinien mieć do pracy?
a) Powinienem wykonywać tę pracę, którą mam, mimo że ten rodzaj pracy nie jest

tym, co powinien robić chrześcijanin.
b) W związku z tym. że mój pracodawca nie jest chrześcijaninem. nie ma naprawdę

znaczenia, jak wykonuję swoją pracę.
c) Jeśli wykonuję pracę zawodową, powinienem robić to najlepiej jak umiem wie-

dząc, że pracuję dla Pana.

Pytania kontrolne

Które z poniższych zdali najlepiej wyraża plan Boży, w odniesieniu do naszego
powołania?
a) Bóg czyni nas podobnymi do obrazu Jezusa wystawiając nas czasami na próby

i cierpienia. aby przygotować nas do wypełnienia Swojej woli.
b) Przed stworzeniem świata Bóg zaplanował utworzyć rodzinę ze swoich dzieci,

które pewnego dnia będą rządziły z Nim.
c) Bóg chce, aby każdy był błogosławieństwem dla świata i dla każdego ma plan.

2 Wyobraźmy sobie, że któryś z twoich przyjaciół mówi ci, iż nie sądzi, by Bóg
mógł się nim posługiwać, ponieważ Go zawiódł. Co powinieneś powiedzieć?
a) Wyjaśnisz, że Bóg nie ma takiego samego planu dla każdego, On wie, że możesz

nadal być dobrym członkiem kościoła, nawet jeśli nie może cię wykorzystać do
niczego innego.

b) Wskażesz mu ludzi w Biblii. takich jak Dawid i Mojżesz, którym Bóg wyznaczał
zadania do wykonania, mimo że Go zawiedli. Zachęcisz go, aby nadal poszuki-
wał planu Bożego dla swojego życia.

3 Wyobraźmy sobie, że zapytaleś Pana o jego wolę wobec ciebie. Nie otrzymałeś
jeszcze odpowiedzi. Jaki powinien być twój następny krok?
a) Szukasz w Biblii specjalnych wskazówek.
b) Nadal czekasz na Pana.
c) Nadal realizujesz swoje plany.

4 Bóg przygotowywał Mojżesza 40 lat, ponieważ Mojżesz:
a) miał inne plany dla swojego życia.
b) był za miody, aby służyć Panu.
c) musiał stać się człowiekiem. któremu Bóg mógł powierzyć określoną misję.
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5 Które zdanie zostałoby przedstawione przez osobę. która rozumie związek
między naszymi planami a planem Bożym.
a) Plan Boga dotyczący mnie jest ważny. Nie będę robił własnych planów, aby

nie przeszkodzić Bożym zamiarom wobec mnie.
b) Bóg chce przekształcić mnie na podobieństwo Jezusa. Ja z kolei sporządzam

plany. zgodnie z Jego wolą. aby żyć życiem. które będzie błogoslawieństwcm
dla innych.

c) W Liście Jakuba (4: I3-15) jest powiedziane. że życie naszejest niepewne; lepiej
jest więc nic czynić żadnych planów. Nic wiemy. czy będziemy mogli je
zrealizować.

6 Dopasuj każdy termin po prawej stronie do wyrażenia. które go opisuje.

· ... a Decyzje dotyczące tego, co jest najważniejsze l) Cele
i najmniej ważne. 2) Priorytety

1) PI· ... b Zadania podające kroki, które musisz poczy- -' any
nić, aby osiągnąć swój cel.

· c Lista celów, które chcesz osiągnąć najpierw.

· d Punkty. które chcesz osiągnąć obecnie.

7 Maria chce pomóc biednej rodzinie w swoim kościele szyjąc ubrania dla dzieci.
Który plan wiąże się ze strategią zaproponowaną w lekcji?
a) Najpierw Maria mówi rodzinie. że uszyje wszystkie ubrania. których potrzebują

dzieci. Następnie decyduje. ile ubrali ma uszyć. Porem sprawdza. ile ma materia-
łu i ile moze kupić.

b) Maria sprawdza najpierw. ile ma materialu i ile może kupić. Potem decyduje.
ile ubrań będzie mogla uszyć. Następnie szyje ubrania i daje je rodzinie.

8 Wyobrazmy sobie. że nowo nawrócony człowiek powiedziałby ci. że teraz. kiedy
został chrześcijaninem. nie musi pracować. Mówi. że inni wierzący. którzy są bo-
gatsi. zaopiekują się nim. Jaka odpowiedź będzie najlepsza?
a) Wskażesz mu. że w Biblii (l M 2: 15) jest powiedziane. że człowiek musi pra-

cować, ponieważ zgrzeszył poprzez nieposłuszeństwo Bogu. Powiesz mu też.
że z tego powodu nikt nie może uciec przed wykonywaniem pracy.

b) Wskażesz. że od początku Bóg planował dla człowieka pracę.jak pokazano to
w I M 2: 15. Wyjaśnisz. że Ef4:28 podkreśla, iż każdy powinien pracować, aby
mógl zabezpieczyć własny byt i pomagać innym.
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Odpowiedzi na pytania nauczające

8 Jasno sprecyzowane i osiągalne.

a 3)Obj4:11.
b I) Rz 8:29·30.
c 2) Hbr 1:3.
d I) Rz 8:29·30.

9 c) Henryk. (Postanowił, który z dwóch możliwych celów najpierw osiągnie.
Maria i Jerzy po prostu wybierają cele i robią plany, aby je osiągnąć.)

2 b)LkI:5·l7.

10 a 2) Drugie.
b 3) Trzecie.
ci) Pierwsze.
d 2) Drugie.
e l) Pierwsze.

3 a 3) Cel dotyczący naszego powolania.
b I) Cel związany z wiecznością.
c 3) Cel dotyczący naszego powołania.
d 2) Cel określony przed naszym narodzeniem.
e I) Cel związany z wiecznością.
r 2) Cel określony przed naszym narodzeniem.

II b) Fred.

.. Musisz a) Zrezygnować z własnych planów oraz b) uznać panowanie Chrystusa
i oddać się Mu całkowicie.

12 a) Nie określił swojej obecnej sytuacji". (Jan wiedział, jaki jest jego cel. Nie
zbadal jednak swojej obecnej sytuacji: ile ma pieniędzy idąc do szkoly. Nie
usunąl przeszkody: braku pieniędzy, aby zapłacić za naukę.)

5 c) Janina. (Odpowiedź aj nie byłaby poprawna. Jan powinien pamiętać, że Bóg
może mieć inny plan dla jego życia, a inny dla jego brata Jakuba. Powinien
szukać woli Bożej dotyczącej swego życia, Odpowiedź b) również nie byłaby
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poprawna. Zuzanna popelniła błąd. nie szukając rady bardziej doś-
wiadczonych chrześcijan, odnośnie wyjaśnienia jej snu.)

13 Nie. Mial on uprawiać ogród Eden.

6 b) musieli nauczyć się, jak wypełniać Jego plan .

... c) Jeśli wykonuję pracę zawodową, powinienem robić to najlepiej jak umiem
wiedząc. że pracuję dla Pana.

7 a) Plany Boga dotyczące nas zawierają ogólne wskazówki. My powinniśmy
planować szczegóły dotyczące realizacji tego planu.


