
 

Bóg z planem na życie? 

Cel rozważania: Przekonanie słuchaczy do włączenia się ze-

społowo w Boży plan dla ich życia. 

Co lepiej odsłania moje przekonania? 
 

 T N 

Duchowy postęp jest wpisany w ludzkie życie.    

Bożą wolą nie jest nasza małość, ale dojrzałość.   

NP tak samo określa dojrzałość i doskonałość.   

 

Czy życie w Panu to życie bez planu? 
 

 T N 

Nasz Pan na wszystko ma plan.   

Żyję w Panu — nie potrzebuję planu.   

Planu Pana bym chciał, byle bym go znał.    

Czy moje życie i jego przedsięwzięcia mieszczą się w centrum 

woli Bożej, i dlaczego:________________________________ 

___________________________________________________ 

Rzecz 1. pewna: Co do dojrzałości nie ma wątpliwości! 

Flp 1:6; Ef 4:13: O co Bogu chodzi w nas — od początku do 

końca? ____________________________________________ 

2P 1:3-8: Czego nam Pan nie zapewnił na drodze ku dojrzało-

ści? _______________________________________________ 

Rzecz 2. pewna: Pewna lokata to krańce świata 

Mt 28;18-20; Mk 16:16 — inaczej. 

Które wyrażenia obu fragmentów przekonują, że wyruszenie na 

krańce świata, zaproszenie do udziału w uczeniu się i w uczeniu 

innych ma niepodważalną Bożą aprobatę?  _______________ 
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___________________________________________________ 

Które wyrażenia obu fragmentów przekonują, że wyruszenie na 

krańce świata wyraźnie łączy się z gwarancją Jego obecności?   

___________________________________________________ 

Które wyrażenia obu fragmentów przekonują, że wyruszenie na 

krańce świata wpisuje się w Boży plan dziejów?   

___________________________________________________ 

Lecz gdzie są te krańce świata i gdzie są te wszystkie narody, 

zważywszy na względność tych wyrażeń? _________________. 

Kogo można dziś niepodważalnie zaliczyć do grupy ludzi, która 

nigdy nie słyszała o Jezusie Chrystusie? _________________. 

___________________________________________________ 

Zastosowanie — SMS1 

1. Obejrzyj i poleć obejrzenie tych programów na Youtube:2  

2. W tygodniu: Jak Bóg nagradza postępy? Mt 25:14-30; 1Kor 

3:10-17; 9:24-27; 2Tm 4:6-8; Obj 2-3. 

___________________________________________________ 

3. W kontekście niniejszego rozważania, co mógłbym wskazać 

jako zespołowe włączenie się w Boży plan wieków?_________  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Piotr Zaremba, K5N, email: pastor@k5n.pl 

                                                      

1  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne  

2  1: https://youtu.be/OGEfVdIar9c; 2: https://youtu.be/FKNbhJyeDqM; 3: 

 https://youtu.be/wJUWUbZL6cs. 
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