
CPN – konspekt 1 
 
Bóg istnieje – fundament 
Cel życia wynika z Boga i Jego pragnienia względem nas. 
Częsty błąd: Koncentracja na sobie – błędna droga. Nasze życie – zależy od Boga! 
Sam się nie stworzyłeś – sam w sobie celu nie odkryjesz. Tylko projektant zna cele i drogi. 
W Bogu odkrywamy cel, wartość, przeznaczenie. Nie odwrotnie.  
Koncentracja na sobie często działa, ale prowadzi na manowce. To nie podręcznik samorealizacji.  
Jak robić mniej koncentrując się na tym, co najważniejsze… 
Jak odkrywać cel? 

 Spekulacje – próby domyślania się. 

 Objawienie – poszukiwanie w Bożym Słowie. By poznać nasze cele – zapytajmy Stwórcę. 
W Biblii: 5 celów życia. Bo Boża mądrość potwierdza nasze cele. 

1. Tożsamość i cele odkrywamy w relacji z Chrystusem. 
2. Bóg wyznaczył nam cel. Nie my go określamy. 
3. Nasz cel współgra z celem dla wszechświata. 

Kol 1,16: W Nim wszystko się rozpoczęło i znajduje sens. 
Jak codziennie przypominać sobie, że żyję dla Boga, a nie dla siebie? 
 
Nie jesteś przez przypadek. 
Iż: Bóg chciał i pragnął Ciebie. Może dla rodziców tak, dla Boga nie! To On zaprojektował Twą niepowtarzalność. 
Twoje miejsce, rasę, narodowość… Wszystko dostosowane do Bożego celu dla Ciebie. Są nieprawe związki, ale nie 
ma nieprawych urodzeń. Bóg wykorzystuje grzech, by stworzyć niepowtarzalne osoby, które On kocha! 
Wszechświat dokładnie zaprojektowany. Dla nas, z Miłości! Bóg – to Boża natura. Nie musiał, ale chciał Cię stworzyć! 
Zrozumienie Boga wynika z uświadomienia sobie Kim jest Bóg i co dla nas czyni. 
Werset: Iz 44,2 
Znając unikalność Bożego stworzenia – co z moich cech trudno mi zaakceptować? 
 
Co kieruje moim życiem?   
Człowiek bez celu – statek bez sterów.  
Nasze życie wynika z naszej historii, ale historia nas nie determinuje. Bóg przemienia mordercę Mojżesza w lidera, a 
tchórza Gedeona w wojownika. Tak samo może odmienić Ciebie. Ale by to było możliwe – musisz oprzeć się na 
przebaczeniu! Uraza rani Ciebie, a nie tego, kogo dotyczy. Nie zmienisz przeszłość, ale przeszłość może zmieniać 
Ciebie… Głupie jest zamartwianie się i trwanie w gniewie. Lęk paraliżuje. Samoocena != wartość. 
Mity: Pieniądze dają bezpieczeństwo? Tylko w relacji z Bogiem jest nasze bezpieczeństwo. 
Życie bez celu – trywialne, nieznaczące, chybione. 
Cel nadaje życiu znaczenie.  
Nie znając celu – próbujesz sprostać oczekiwaniom wszystkich. Jeśli nie dajesz rady – albo marnujesz czas, albo 
próbujesz robić za dużo.  
Życie na pokaz – puste. Życie w Bogu – pełne. 
Skupiaj energię na tym, co ważne. 
Bez relacji z Bogiem – będziesz się miotał. 
Czy wiesz, czego oczekuje twój Mistrz? 
Np. światło: Koncentracja ujawnia moc. 
Chcesz mieć wpływ – skoncentruj się na tym, co najważniejsze. Skoncentruj się na najważniejszym. 
Znajomość celu – nadaje życiu motywację. 
Nasze ziemskie trofea – zostaną na śmietniku. Trofeum wieczne jest nieśmiertelne. Na czym się koncentrujesz? Bóg 
zapyta:  
Co zrobiłeś z Jezusem? Jego ofiarą? Odkupieniem? -> Gdzie spędzisz wieczność? 
Co zrobiłeś z życiem, które Ci dałem? -> Co będziesz robił w Wieczności? 
Iz 26,3 
Co wg mojej rodziny i przyjaciół jest siłą napędową mojego życia? 
 
Stworzeni by żyć wiecznie – Bóg zaplanował wieczność w naszym sercu.  
Czas ziemski – to kurs przed życiem, trening, przygotowanie do wieczności, gdzie będziemy na zawsze. To wstęp do 
wielotomowego dzieła. Wieczność wszczepiona, instynkt dążenia do wieczności. 
Śmierć nienaturalna. Śmierć to nie koniec! Ciało-namiot, ale wieczne ciało to dom.  



Na ziemi – wiele drobnych wyborów. Wieczny wybór: Piekło albo Niebo. Jeśli przyjmiesz Miłość – wieczność z 
Bogiem. Gdy przeciwnie – na wieki wybieramy śmierć. 
Gdyby życie na ziemi było jedyne – wtedy warto by się koncentrować na tu i teraz. Ale śmierć nic nie kończy. 
Wszystko ma wieczne konsekwencje. Dźwięk wyborów trwać będzie w wieczności. 
Nikt nie domyśla się, jak wspaniałe rzeczy Bóg przygotował nam w wieczności.  
Na ziemi – sprawdzamy wierność w rzeczach małych. Ale w wieczności ? 
Boży plan to znacznie więcej niż parę dekad na ziemi. Boże plany i zamysły są wieczne. 
Wieczność – czy tylko refleksja na pogrzebach? 
Jak ciąża przygotowała nas do narodzin, tak życie na ziemi przygotowuje do Wieczności. To narodziny dla 
prawdziwego życia. 
1J 2,17 Świat przemija z jego pragnieniami. Pełniąc Bożą wolę będziesz żył wiecznie 
Pytanie: Co powinienem dziś zostawić, a co zacząć patrząc na wieczną perspektywę? 
 
Patrząc z Bożej perspektywy? 
Jk: Rzeczy widzimy takimi, jakimi sami jesteśmy. Nasze patrzenie, definiowania życia wpływa na nie. Pytanie o 
definicje życia jest kluczowe: Cyrk, karuzela, symfonia, labirynt etc. 
Czym jest życie dla Ciebie? Mecz? Pojedynek? Wyścig? 
Życie – sprawdzian,depozyt, zadanie. -> Życie nastawione na cel. 
Sprawdzian: Bóg testuje charakter, wiarę, prawość, lojalnośc. Czyszczanie, próby – ponad 200x w Biblii. Wielu 
zawiodło, wielu nie. To ujawnia, ale i wykuwa charakter. 
Niektóre sprawdziany możemy przewidzieć.  
Jak działasz gdy nie doświadczasz bliskości Boga? To jedna z ważniejszych prób. 
Skoro życie = próba –> wszystko ma znaczenie. 
Bóg daje próby, ale też łaskę! Bóg da moc do wyjścia z prób. 
Depozyt. Wszystko Bóg dał nam w zarząd. Bóg – właściciel wszystkiego i wszystkich. Nic na własność – wszystko  
depozyt. 
Skoro wszystko mamy od Boga – czemu się chełpimy? 
Skoro wszystko nie nasze – winniśmy to szanować. 
Życie – zarządzanie dobrami powierzonymi. Wszystko ma wieczne konsekwencje. 
Bóg da nam prawdziwe dobra! (Obecnie tylko cienie) Pieniądze – depozyt, ale też uczenie zaufania i zarządzania. Test 
przed większymi rzeczami. 
Czy sposób zarządzania pieniędzmi nie powstrzymuje Boga przed powierzeniem nam większej odpowiedzialności? 
Łk 16,10 Zanim nie będziesz wierny w małym – nie będziesz i w dużym. 
Co z ostatnich wydarzeń uznaję za próbę? Co powierzył mi Bóg? 
 
Życie to zadanie. 
Życie to zadanie tymczasowe. Rosa, oddech, dym? Trzeba pamiętać o: 

 Doczesność krótka wobec wieczności 

 Ziemia – tymczasowe miejsce pobytu. 
Dawid: Cudzoziemiec na ziemi. Czy masz obywatelstwo niebieskie?  
Jesteśmy jak ambasadorowie we wrogim kraju. Czy jesteś lojalny wobec ojczyzny niebieskiej? 
Wielu zdradza swojego Króla. Ten świat nie jest domem. To co widzimy przemija. Niewidoczne będą wieczne. TO 
wyjaśnia trudności, smutek, brak zrozumienia. Dlatego też nie wszystko Bóg rozwiązuje, nie wszystko wydaje się Fair. 
Niezadowolenie, niedosyt – nie wszystko dopełni się tu. Ryba i orzeł nieszczęśliwe na lądzie. 
Wierność Bogu nie gwarantuje powodzenia ani chwały na ziemi. 
By żyć jak cudzoziemiec trzeba dużej wiary. Dlaczego marnuję czas na przemijające? 
Umierając wejdziemy do domu, a nie opuścimy go. 
2 Kor 4,18 to co widzialne przemija. Niewidzialne jest wieczne. 
Jakie zmiany w moim życiu wnosi tymczasowość zadania? 
 
Przyczyna wszystkiego 
Wszystko pochodzi od Boga. Bóg wszystko uczynił dla Własnego celu. Wszystko (z tobą włącznie) istnieje dla Boże 
Chwały. 
Boża Chwała – wyraz dobroci Boga.  Będzie światłem. Widać Ją w Jezusie. Jezus objawia Bożą chwałę. 
Bóg zasługuje na pełną chwałę. On wszystko stworzył. 
Tylko 2 stworzenia zawiedli: Upadli aniołowie i ludzie. Pycha – życie dla swojej chwały. To największy grzech i błąd. 
Życie dla Bożej chwały – największe z osiągnięć. 



Boża Chwałą – nadrzędny cel życia. Wszystko stworzenie wypełniając cel – oddają Bogu Chwałę.  
Chwała Boża – życie Bożą Pełnią (św. Ireneusz). 
Nasze uwielbienie winno wynikać z Miłości i życia z Bogiem – nie z obowiązku. 
To więcej niż śpiew i klaskanie. To życie z Bogiem na codzień Bóg odbierze chwałę. 
Życie dla Bożej chwały – droga trudniejsza – to zmiana priorytetów, rozkładu dnia, sposobu życia. 
Czy chcesz się wycofać – żyć dla siebie i swoich celów, czy dla Bożej Chwały. 
Jeśli przywiązujesz się do życia – utracisz je. Jeśli oddasz Mu życie-  zachowasz je. 
Podejmij decyzję – Bóg da Wam co potrzeba. 
Prawdziwe życie = poświęcenie życia Jezusowi. 
Przyjęcie Słowa daje moc stania się dzieckiem Boga. Czy chcesz tego? 
Pomódl się: Jezu, wierzę w Ciebie i przyjmuję Cię! 
Wszystko jest dla Boga 
Rz 11,36: Wszystko pochodzi od Boga z Jego mocy, dla Jego chwały. 
W jakich sferach życia mogę być bardziej świadomy Bożej Chwały? 
 


