IntelliMen uitdaging #15
Begin niet, voordat u uitdaging #13 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Herken de discipline van de Almachtige en accepteer deze.
Toelichting: De intelligente man gelooft in God, omdat hij begrijpt dat alleen een hogere intelligentie de mensen en het universum zou
kunnen hebben gecreëerd. En begrijpt dat deze Hogere Intelligentie goede dingen wil voor zijn schepsels, zelfs meer dan een menselijke
vader het goede voor zijn kinderen wil. Iets goed willen voor iemand is een teken van liefde, toch disciplineren wij degenen die wij
liefhebben. Ik vermaan en disciplineer diegenen die Ik liefheb zei Jezus. En de Schrift zegt ook:
“Zie, welzalig is de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet” Job 05:17
Uw uitdaging deze week is om Gods discipline te herkennen in uw leven. Als Hij degenen disciplineert van wie Hij houdt, dan zijn er maar
drie opties:
1. Hij heeft uw fouten gezien en u wordt gedisciplineerd, omdat Hij van u houdt.
2. Hij houdt van u, maar heeft u niet gedisciplineerd omdat u perfect bent geweest.
3. U heeft fouten gemaakt, maar bent niet gedisciplineerd door God, omdat u Hem niet de kans hebt gegeven om u te disciplineren.
De tweede optie is onmogelijk, dus zijn er nog maar twee opties.
De eerste optie vindt met degenen plaats die in God geloven en proberen te leven op een manier die Hem behaagt. Wanneer u God uw
Vader is, dan zal Hij u gedurende uw leven op verschillende manieren verbeteren en vormen. De wijze zoon aanvaardt de discipline en is
blij. Ja, het is noodzakelijk om verstandig te zijn wanneer God ons corrigeert, want Hij gebruikt verschillende manieren om ons te
verbeteren. Hij laat de gevolgen van onze keuzes voelen; Hij berispt ons wanneer we Zijn Woord lezen of horen; Hij waarschuwt ons door
mensen die door Hem gekozen zijn om ons op onze fouten te wijzen; Hij laat ons zien wat er gebeurd met degenen die voor de weg van
ongehoorzaamheid hebben gekozen, wanneer wij ons op die weg bevinden; Hij begeleidt onze gedachten zodat we onze acties kunnen
evalueren en zien waar we moeten veranderen; Hij laat ons door woestijnen heen gaan of door moeilijke tijden, zodat we Gods stem beter
kunnen horen; en Hij gebruikt andere manieren om onze aandacht te trekken. Daarom dient u verstandig te zijn om Gods correctie waar
te nemen, accepteren, en uw gedrag te veranderen.
De tweede optie (eigenlijk de derde) is het meest zorgwekkend. Dit is wanneer u fouten maakt, maar Gods discipline niet kan zien. Dit
betekent dat u waarschijnlijk onafhankelijk van Hem leeft, en onverschillig voor Hem, geen zorgen makend of u Hem behaagt of niet.
Er kan ook een flinke dosis hoogmoed in u zijn, een overtuiging van uw eigen goedheid, of andere houdingen die God boos maken. Wat
de reden ook is, feit is dat God geen kans heeft gehad om u te helpen, niet omdat Hij niet wil of niet kan, maar omdat Hij uw beslissing
respecteert om te leven zonder Hem. In een dergelijk geval, is uw enige hoop om uzelf te vernederen, tot Hem gaan in gebed en Hem
vragen om u te verbeteren. Beslis oprecht en eerlijk om u aan de discipline van de Almachtige te onderwerpen.
Zoek uit in welke van deze twee opties u zit. Wat is uw situatie? Als het de eerste is, herken het en ontvang Gods discipline. Als het de
tweede is, verneder uzelf en vraag Hem om te beginnen u te verbeteren.
Neem de tijd deze week om alleen met God te zijn, zonder afleiding, en denk hierover na.
Notebook: Schrijf in uw notebook waar u staat (de eerste of tweede optie) en wat God u tijdens uw reflectie over dit onderwerp toonde.
Beslis hoe u zal veranderen als gevolg van Gods discipline met betrekking tot dit.
Officiële buddy: Praat met uw partner over deze uitdaging. Hoe open bent u voor Gods discipline geweest? Bent u een gehoorzame of
koppige zoon geweest? Is het gemakkelijk geweest om Gods discipline te horen? Of heeft u geen correcties van Hem gehad?
Tijdsduur: U kunt onmiddellijk aan deze taak beginnen. Doe er een week over voordat u aan Opdracht #16 begint.

Plaatsing: Nadat u deze taak heeft voltooid, en alléén nadat u deze taak heeft voltooid - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de
IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst:
IntelliMen uitdaging #15 klaar!: Met betrekking tot Gods discipline, denk ik... (Voeg uw eigen gedachten en conclusies over deze
uitdaging toe. En vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken).
Links:
www.facebook.com/IntelliMenWorld
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)
Verificatie checklist
☐ Ik heb nagedacht over mijn situatie met betrekking tot Gods discipline.
☐ Ik schreef mijn conclusies in mijn Notebook
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst
Quote:
“Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben” (Spreuken 9:8).

