
BOŻY PLAN
DlA

KOŚCIOŁA

Jezus powiedział: ,,'" zbuduje Koscioł mo]. {/ bramy pie-
leielne nie przemogq go "(Mateusz ł6: 18J. Wspaniała obietnica'
Ten wiersz mówi nam kilka ważnych rzeczy o Kościele. Wy-
liczmy je:

I. Kościół należy do Jezusa - "Kościół mój".
2. Jezus ma plan dla Swego Kościoła - "zbuduj,".
3. Kościół Jezusa nigdy nic zostanie pokonany - .Bramy

piekielne nie przemog:l go".

Bóg miał płan dla Kościoła od początku świata. Był to
plan ukryty. Porem, we właściwym czasie, Bóg objawił Swój
plan. Zauważmy, że Boży plan dotyczy również przyszłości.
Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy' Nawet jeśli teraz
przeżywamy trudności, to z wiarą możemy spoglądać
w przyszłość.



W tej lekcji będziesz się uczył...

Poczatck Kościola.

Pcłna ch\\'~iły przvszlość Kościoła.

Kośeit")lllzisiaj.

Cek Kościoła.
Cierpienie Kościoła.

Ta lekcja pomoże ci.. .

• Wyjcrśni(. kiedv napruwd« powsIal (loży plan dla Kościoła,
* Zrozunucć rolę jezus.i \\' Bożym planie Kościoła .

• Odnieść wieczny (loży plan do dzisiejsz\Th okoliczności.



POCZĄTEK KOŚCIOL\

Cel I. Opowiedz, jak f>0u,ltI{IiOŻY plan dla Kosetola

Skąd wZi,,1 sil' Kościół' Może w miejscu, gdzie miesz-
kasz kościół istnieje od wieków, a może od niedawna. Może
klo.' z sasicdztw.; zacz,,, glosić Ewangchę, albo przyjechal
ktoś z innego miasta i mówił ludziom o Chrystusie.

Zanim jeszcze Ewangelia dotarła do Iwojcgo miasta, nawet
zanim j<:szcz<: letolsohricł: j,! uslvszal, Bóg już mial plan. Nie
powstał on za twojego życia. Nie powstał na krzyżu, gdzie
umarł jezus. Bóg zaplanował Kościół, zanim stwarzył świat.
Paweł napisał o tym planie kościołowi w Efezie:

!rW' nim bon-tein u-vbra! nas przed założeniem suiatu,

({/~V,'!l1l.rI~VIisuirei i 11 icnagann i /Jlzet! obliczem jep,o: II' m ilosc!
prżcznaczvłnas dla siebie do synostu-a jJrzez.!ezlJs{/ L'In)'--\·I11 ....·(/
"",ilUM lIf>odohml ia II 'Oli suojo]" (Efezjatl l :1-'; l.

Pou-m. we wlaśriwvrn czasie. przyszedł jezus. (/'oh:lcz
l;alacjan1:1 l. Jezus muczał o Bogu i dokonał wielu cudów.
I.udzie odrzucili (;0 j<:dmk, ukrzvżowalt. Ale Bóg wzbudził
Go z m.rrtwvch'



Hoży plan dla Kosciuła

Jezus rozpoczął swoją pruce wśród Żydów, Wielu Ży-
dów odrzuciło Jezusa, Ale Bóg i lak realtzowal swój plan,
Także o tym Paweł pisze do kościoła w Efezie:

"...teraz [/ajellll/ica Cbrystusoual zosia/a przez Ducha
objauiona je[!,o strietvnt apostołom i prorokom" mianou 'ide,
że poganie sa u-spoldzicdzicann i czlonlsami J,>dl/ego cia/a
i ll'SpółllCzesl Ił iłecun i obietn iL)' li' Cbrvst lisie jezusic przez
(''''(i1IPJeli~JIf (Efczjan 5:')-(»),

Kościół tworzą wiec wszyscy. którzy wierzą w Chrystusa.
ludzie wszystkich narodowoset. Przez przyięcie Ewangelii
stają się cz,ści'l Jego Kościoła.

~,> =_. -----
~ - ZADANIE DLA ClEIIIE

Kaida CZ~'Śl< Zadania d/a Ciebie, czy to pytanie. czy
(WiCZL'llic, pomoże ci powtórzy,' lub zastosować lo, czego
si~'nauczyłeś.

1 Zakreśl litcn- przed każdvm prawdziwym zdaniem.
a Boży plan powstał, gdy umarł Jezus.
b Boży plan powstał. gdy byli stwarzani ludzie.
c Bóg rozpoczął realizacje swojego planu dla Kościoła

od samego początku.

2 feszc/e raz przeczytaj Efezjan 5:5-6. Napisz własnymi sło-
wami odpowiedzi 11~1nastepujące pytania:
a W jaki sposób !klg wyjawił swój plan?
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b Jaki był Boży plan'

Sprawdź swoje odpowiedzi z odpowiedziami podanymi
na końcu lekcji.

PEŁNA CHWAł.Y PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA

Cel 2. W,:/(/Śl1ij role C!J/ySIIIS(/ II' Boźvm planie przvszlosci
Kosciota .

Bóg realizował swój plan przez Chrystusa. Nawet, gdy
człowiek odrzucił Chrystusa. to nie powstrzymało Boga. Także
śmierć Chrystusa nie mogla powstrzymać Boga. Bóg caly
czas realizował swój plan.

Bóg ma takźe plany na przyszłość' Wc właściwym czasie
Bóg zakończy rl'alizacj~' swojego planu. Nic Mu nic przesz-
kodziło. Nic mu nie prz('.\zk(Jdzl~ Biblia mówi O tym, co Bóg
przygotował dl.i Kościoła. Zanim Jezus został zabity. modlił
sil':

"Cfcze! Cbce, abv ci. litorvcb mi dak«, bvl! ze mila, gdzie
ja jestem. ti/~v (Jg/~Jdllli clurali: nio]«, l~'6r{/ 1IIi dali«, P,{~FŻ
umiłou-ales 1111/1e przed zuloźeniem su-tata" (Jana 17:2ti l.

Pewnego unia, we właściwym czasie. Bóg odpowie na
t\, modlitwe. Wtedy Kościół spotka sil' z Jezusem i zoba-
czymyjego chwak-. Nikt nic wic, jak dokladnic wyglada
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niebo, ale Biblia wskazuje nam, że bcdzic lo cudowne spot-
kanie z Jezusem!

Biblia opisuje, jak do tego dojdzie. Jezus przyjdzie jesz-
cze raz na ziemię, żeby zabrać swój Kościół. Paweł napisał
o tym wydarzeniu wterzacyrn w Tesalonikach:

"Gdyż sa III Pan na dali)' rozlsaz, IW g/os arcbaniola itrąby
Bożej zstąpi z nieba: utedv najpieru: poustana ci, którzy
nnutrli UJ Cbrvstusie. potem my, którzy pozostaniemy JlrzJ'
życiu. razem z nimi poru-ani bedziemv li' obłoleach Ul po-
wietrze. na spotleanie Pana: i tak zau'.sze bedziemv z Panem"
(! Tesaloniczan 1,;16-17).

Nie wierny. kiedy lo się sianie. Być może już ruedlugo.
Bóg wie. kiedy nadejdzie właściwy czas dla lego wydarzenia.
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t·--------- ZADANIE DL\ CIEBIE

3 Dopisz do następujących zdań właściwe słowa.

a Ponieważ Bóg zrealizował swój plan w przeszłości,
możemy wierzyć, że zrealizuje to, co zaplanował na

b Iedną z najwspanialszych rzeczy w niebie będzie to, że
bedztemy z .

c Gdy Jezus przyjdzie po swój Kościół, słychać będzie

d Wierz~cy, żyjący i umarli, spotkają się razem z

4 W Jana 17:24 Jezus prosi w modlitwie
a l żeby Bóg kochał nas jeszcze mocniej.
b) abyśmy kiedyś znaleźli slę z Nim w niebie.
c) aby Ojciec dał Mu Kościół.

5 Przeczyta] Objawienie 22::\-5. Kto będzie rzadztł z Chrys-
tusem w niebie?
a) aniołowie
b l proroc)' i apostołowie
e) wszy"')', którzy służ., Bogu

6 Napisz wlasnym: słowami, jaki jest Boży plan dotyczący
przyszłości Kościoła.

Sprawdź swoje odpowiedzi.



tsoz» plau dla Kosetola J7

KOŚCIÓŁ DZISIĄJ

Kościół m" wsparuała przeszłość i cudowna przyszlość.
ale w [ej chwili funkcjonuje na ziemi. Nic żyjemy w Bożej
wieczności. w przeszłości cz~'w przyszłości, ale żyjemy teraz.
lak to, ° czym się dowiedzieliśmy, może nam pomóc dzisiaj?

Cele Kościoła

Cel :\. Wl'lIlieli du-a cele dZisil'l:'ze&o Koscioła.

Później przyjrzymy .si~-' bardziej szczegółowo ()bOWi~!Z-
kom Kościoła, teraz [cdn.ik chcemy ustalic' niektóre generalne
jego cele, W liście Pawia do kościoła w Efezle czytamy:

"slni«. najmniejszenut ze wszystkich suietvcb, została
okazana ta laSAY1,abvm zu-iastouał poganom niezgłrbionc
IJOgoctll'()Cbrvstusou«: i abym na sioiut!o ll:vwiód{ tajemny
plan. Il/..!1Y~FOdu-iclsotru-Bogu tnorvu-szvstlsostn-orzvł. aby
teraz nadziemskie u-la dzc i zwierzchności ll! otsregacb
niebieskich IXJZ1/(1~VJ)f7eZ Ko:[ciółrożnorodna madrost: Boża"
(Efczjan 5:S-11I1.

Słowa u' oklrgacb niebieskich zn:lcz~J"obszar duchowej
walki". Określenie nadziemskie u-łodze i zu-ierzcbnosci
oznacz" "zlc duchy, które prowadza ludzi do zła", Paweł
wyjaśnia, że ustalonym przez Boga celem Kościoła jest uda-
remnianie działania złych duchów na świecie.

Przejrzyj resztę;) rozdziału. Biblia mówi, że ze względu
na lo zadanie Kościoła - przezwvctcżanl« zła - możemy śmiało
przvchodzlć do Boga w modlitwie (!'fczj;1I15: 11-1:\l. Jesteśmy
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leż wzmacniani przez Bożą moc (Efezjnn .~:14-16). Musimy
być złączeni w miłości (Efezjm :\:17-19),

W kilku ostatnich wierszach lego samego rozdziału został
sformułowany drugi główny cel Kościoła:

"Temu zaś, kl6ry uvdług mocv dzialajqcej w IIl1S potrafi
daleko unecej uczvnić ponad lo lI'Szvslko, o co prosimy albo
o czvm myślimy. temu niech bedzic cbuiała II! Kokiele
j UJ Cbrystnsie jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków.
Amen" (Efezjan :\:20-21 ).

ł:--------- ZADANIE DlA CIEBIE

7 Jeszcze raz przeczytai :\. rozdział listu do Efezjan. Opisz
własnymi słowami dwa cele Kościoła:
a wiersze 8-10 ..

b wiersze 20-21 ..

Sprawdź swoje odpowiedzi.

• • •
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CIERPIENIA KOŚCIOŁA

Cel 4. Wyja.61ij, dlaczego cbrzescijanic eterpiu.

Zdarza się, że chrześcijanie cierpi.] ponieważ wierzą
w Chrystusa. Zdarza się też, że Kościołowi wyrządzana jest
krzywda. Może tobie też się zdarzyło, że zostałeś źłe potrak-
townny, bo jesteś chrześcijaninem. Bywa tak, że z powodu
lego, w co ktoś wierzy, inni nie rozumieią go, ranią walczą
z nim. Takie sytuacje nazywamy' prrcstadou-aniem.

Trudno jest zrozumlec sens bólu. Może czasem pytasz
się: ,Jeś!i Bóg zaplanował dla mnie tak wielkie rzeczy. dla-
czego teraz IllUSZ\' przeżywać trudne chwile?" To nie jest
łatwe pytanic. Zobaczmy. co mówi o tym Biblia:

l. Cierpienie: jest normalna rzecza, Każdy przechodzi
trudności, bez wzgleclu na to, czy jest chrześcijaninem. czy
nic. Nawet Chrystus cierpiał. P:IWeł powiedział młodemu
mę-i.czyźnie - Tvmotcuszowi: " Takjesl. ll~'ZYS()'. I...?/(Jrzychcą
..i:r{ poboź nie u' Cbrvsmsio Jezusie, przl'~'{/adou'allie znosić
h~)dq"(2 Tyrnotcusza 5: In, Ale [ednoczcśnle wiemy, że kiedy
cierpimy, Bóg jest z nami i dodaje nam sil. I to jest cudowne.

2. Cil'11Jiellil' jest jJrzYll·ih~/em. \XliL'my, że cierpienie dla
Chrystusa jcsl wvróźnicnicm. Bóg przygol()\\'al szczeg()lna
nagrod« dlu ludzi, KI()rzy byli prześladowani. Dlatego cicr-
pienie dla Chrystusa jest czvrnś szczególnym. Paweł po-
wiedział wicrzarvm \\' Filipii: ..C{~t'Żuani dla Cbrvstusa zos-
lało daron-ano lo, że możecie nie tvltso u' niego ll'ierzyL'. ale
i d/a Iliego cielllid"(Filipian 1:2')).
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5. Cierpienie mija, Cierpienie nie będzie trwało wiecznie.
Paweł napisał do kościoła w Rzymie: .Albounem S'idz('. że
utrapienia teram ie/o;zego czasu nic nie znacza uporoumaniu
z elurata. iuora IIItI sir' nam objau-ic" (Rzymian 8: 18).

1. Cicrpienie jestnagradzune. Cdy przechodzimy trudnoś-
ci, możemy spoglądać w przyszłość. Myślimy nie tylko
o tym. co na ziemi, ale myślimy o niebie. Bóg nas wynagrodzi.
Biblia mówi: ,Jeśli z l1i111 n:vlnl'tlfl1y. z nim leż lerćlrnrać
bedziemv" (2 Tymoicusza 2: 12). Bóg jest wierny. ticzyliśmy
się o tym. że Bóg zaplanował wielkie rzeczy dla Kościoła.
Możemy być cześera tej wielkiej przyszłości. Ale musimy być
wierni, nawet gdy przechodzimy trudności.

Może mówisz: "Mój tato nic chce mieć ze mną nic wspól-
nego. bo zostałem chrześcilanlnern". To boli. Ale jest nor-
mulne. Możesz powiedzieć: "Bóg dal mi wielu duchowych
ojców, To cierpienie i inne skończą si<,',gdy Jezus przyjdzie
po swój Kościół."

t-·_-- ZADANIE DlA eIEIlIE

8 Wyjaśnij w perspektywie Bożego, wiecznego planu, dla-
czego Kościół jest czasem prześladowany?

Sprawdź swoje odpowicdzt.
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Gratulacje! Skończyłeś pierwsz. lekcię. Zaczęliśmy od po-
czątku czasów, a na stronie 20 skończyliśmy na naszej
przyszłości w niebie. Przyjrzeliśmy si, Kościołowl od jego
początku do końca. \XI następne] lekcji spróbujemy dojść do
biblijnej definicji Kościoła. Co Jezus mial na myśli, gdy mówił:
..7.bIlc/I1k lIIój Koscio!'?

~
/~I~I------- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi do ćwiczeń nie są podane w normalnej kolej-
no.<ci, i.cbyś za wcześnie nic zobaczył odpowiedzi na następne
pytanic. Sprawdź nurner (~\Viczenb, które teraz wykonujesz
i staraj się nie patrzeć na następne odpowiedzi.

8 Twoja odpowiedź powinna zawierać n:Lstępuj:!ce mvśh:
cierpienie spotyka każdego (lo normalne); cierpienie dła
Chrystusa jest przywilejem; jesteśmy gotowi cierpieć teraz,
ponieważ później zostaniemy wynagrodzeni.

l c) Bóg rozpoczął realizację swojego planu dla Kościoła od
samego początku.

7 a Z"yci,'ża(' zło.
b Przynosi,' Bogu chwalę.
(Twoje odpowiedzi powinny rnicć podobne znaczenie).

2 a Duch ŚwiL'IV obj.iwil to przez apostołów i proroków.
b Aby Żydzi i poganie cieszyli się Bożym błogosławień-

stwem przez Jezusa Chrystusa.

6 lczus Chrystus przyjdzie znów po swój Kościół (swoich
ludzi l. W wieczności Kościół b~'dzit' z jczuscm i lx-dzie
z Nim rZ:lclzil.
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3 a przyszłość.
b Panern Jezusem Chrystusem.
c dany rozkaz, glos archanioła, głos trąby Boże] (każda

z tych trzech odpowiedzi jest prawidłowa).
d Panem.

5 ej wszyscy, którzy służą Bogu.

4 b) abyśmy kiedyś znaleźl! si, z Nim w niebie.
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1WÓJ NOTATNIK


