
Czy Bóg
naprawdę

działa według
płanu?

Często wydaje się nam, że wiele zdarzeń w naszym życiu
dzieje się przez przypadek I

W Egipcie znajdują się piramidy. które są wielkimi
budowlami, stojącymi już od tysięcv lat. Ich kamienic pasują
do siebie tak doskonałe, że nic trzeba było zaprawy murars-
kiej, aby utrzvmać je we właściwym położeniu. Czy jednak
można by loby je zbudować ustawiając po prostu kamienic
na kamieniach" NIc' Wiemy, że to nic byłoby możliwe.

Zadajemy sobie pytanie, jak architekt budowlanv prze-
widział, przed rozpoczęciem budowv, jak będzie wvglądać
dokończona całość" Onją zaprojektowa], zaplanował. upew-
nił się, CZyjest odpowiedni materia!' następnie ktoś kierowal
tysiącami łudzi, i musial mieć pewność. że każdy' wykonuje
właściwie swoje zadanie. Niewątpliwie, w czasie wspólnej
pracy, wyniknclo wiele problemów. Niektórzy pracownicy
mogli się wycofać, inni nic wvkonali swoje] części pracy.
Pomimo to mistrz budowlanv kontvnuowal dzielo dopóki
piramida nic została ukończona.

Wyobraź sobie tamte zdarzenia: tysiące ludzi wśród
olbrzymich stosów kamieni zaangażowanych w wielkie



..- ..'
dzieło. CZ\· powstaloby ono bez planu') W tej lckcj i dow iesz
się o Bożym planie, więcej, poznasz. co Bóg zaplanował dla
ciebie.

W lej lekcji będziesz się LIczyć o tym, że:
Bóg działa według planu.
Bóg ma plan dla ludzi.
Inni poznali plan BoZ\·.
Tv możesz poznać plan BoŻ\.

Lekcja ta pomoże ci:
* Wvjaśnić koncepcje .Plauu Bożego".
* Opisać cechy charakterystyczne planu Bożego dla ludzi.
* Zrozumieć wnioski wynikające z planu Bożego, które mo-

zesz wyciągnąć obserwując doświadczenia postaci biblij-
11\ ch.
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BOG DZIAł.,\ WEDLlJG PLANU

Cel I. (}pIS~ p"~yk/a'(\' p/allil Bożevo.

Bóg ma plan na wszystko. Powiedział Jobowi. ŻC zapla-
nowa I. jak glebokic będą occanv, kiedy wzejdzie slońcc i jak
wielka będzie ziemia Zaplanował gwiazdv i stworzvl świat lo.
Bóg zaplanował nawet, jak będą się rodzić zwierzęta' Dal
sil, wolowi i sylwetkę koniow i. SIwowi orla, aby mógl
sięgać najwvższvch gór (Job :;X-:;9)

Bóg zaplanował wszystko, a ludzkość jestnajwspanialszą
częścią Jego planu. Wiele uwagi poświccil pianoli i dla ludzi.
ponieważ przcw idzia! dla nich specjalne przeznaczenie.

I3óg stworzvl człowieka na podobieństwo Swoje. Bóg
stworzyl nas, abyśmy cicszvli się społecznością z Nim. I3óg
mvśli, planuje. Stworzvl nas lak. abvśmv mogli mvślcć, pla-
nować i swobodnie dccvdować.

Bóg ma plan dla ludzkości. lecz nie każdy człowiek zde-
cydował. aby czynić tak, jak Bóg znplanowal dla niego żvcic.
Biblia mówi, że ludzie postanowili czynić co chcą (Rzvmian
:; :2:;). Lecz la S) tuacja nie zmieniła planu Bożego' Wiesz, że
Bóg dał tobie i wszvstkim ludziom możliwość wvkonywania
części Jego II lelkiego planu poprzez swoje zbaw icnic. Mo-
żerny z nim wspólpracować i pewnego dnia stać się podobni
do Niego,
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~------- ZADANIE DLA CIEBIE

W każdej części .. Zadant« d/a ciebie" pytania pomogą
ci przejrzeć i zastosować to, co właśnie przestudiowałeś.
Postępuj zgodnie ze wskazów karni i staraj się je wykonać.
Tam, gdzie jest to wskazane, napisz swoje odpowiedzi
II' notatniku. Na początku tej książki możesz przejrzeć cześć
zatytułowaną "Jak odpowiadać na pytania".

1 Przeczytaj I Mojżeszową I w swojej Biblii. Nazwij dwa
dzieła stworzenia, które Bóg zaplanował. opisane II' 11m
rozdziale.

2 Wicmv, ze Bóg ma możliwość wvboru. Opisz wvbór.
jakiego dokonaleś. którv potwierdza, że masz, podobnie
jak Bóg, możliwość dokonywania wvboru.

Sprawdź swoje odpowiedzi.

BOG MA PLAN DLA LUDZI

Cel 2. l'odai glownc ccchv charokterystyczne Bożego planu
d/a ludzi.

Plan zawsze ma pewne charakterystyczne cechy. Na
przykład plan domu zawiera plan ścian, okien, drzwi i pokoi.
Powicdzicliśmv, że Bóg ma plan dla ludzi. Jakie są charak-
terystyczne cechy Jego planu"



Plan Boży oparty jest na Jego wszechwiedzy

Dawid był jednym z przywódców narodu izraelskiego.
Napisał wiele Psalmów znąjdującvch się w Biblii, W Psalrnic
I~9 powiedział, li; Bóg zna zarówno jego czynv jak i jego
myśli. Bóg wic nawet, co On zamierzał powiedzieć, zanim
On lo powiedział. Bóg stworzyl Dawida. Ufounowal go
w łonie jego maiki.

ł~'-'::·--
3

ZAD ..\NIE DLA CIEIlIE

Przeczytaj każdy z podanych w odsyłaczach poniżej wer-
setów w Biblii. Obok każdego odsyłacza zapisz, co dane
osoby powicdzialy na lemat II icdzy Boga o nich. Bóg
wic to takli; o tobie.
a) Job n: 10.............................. .. ..
b) Psalm~ 1:7..
cj Psalm IO~:14.
d) Psalm Dl): 16 ......

Sprawdź swoje odpowiedzi.

Bóg stworzyl nic tvlko Dawida. Stworzyl także ciebie.
On kochal Dawida chociaż wicdziel o wszystkich jego wa-
dach. W ten sam sposób On kocha ciebie, chociaż wic
o tobie wszystko. Zaplanował twoje narodziny, twoje zba-
wienie, twoje życie i nawet twoją wieczność. Jeżcli będziesz
z nim współpracował i wybierzesz postępowanic zgodnie
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z Jego planem. On poprowadzi cię skutecznie i aktywnie
(Fili pian 2: 13)

Plan Boży przewiduje różnorodność

Ludzie na świecie należą do różnych ras i narodowości.
Pomyśl o różnorodności tyPÓWwłosów, kształtu oczu i koloru
skóry. W obrębie każdej rasy różnimy się między sobą Mamy
różne koncepcje na wiele tematów. lubimy inny rodzaj żyw-
ności. Czy to nie dobrze. że Bóg stworzy I nas indywidualnoś-
ciami '?

Nawet w rodzinic dzieci nie są zupełnie identyczne.
Niektóre są szczupłe. inne tęgie. Niektóre mają eiemne włosy.
inne jasne. Lecz te różnice są bez znaczenia dla rodziców.
którzy kochają swoje dzieci. Dla rodziców ważne jest. że są
to ich dzieci.

Prawdą jest. że Bóg. znplanowal różnice. które widzimy.
Zaplanował. abyśmy bvli odmienni w swej różnorodności
i indvwidualności. Jest to jedna z cudownych rzeczy w Jego
planie. Zauważamy. że nikt nie jest dokładnie taki jak my
i jest to prawdą'

,~ą_

~I~:':;C~
~ ------- ZADAi\'IE DLA CIEBIE

4 Podaj sposób. w jaki różnisz się od któregoś z twoich
przyjaciół.
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Plan Boży stanowi idealny wzorzec

Czy możemy wrócić mysią do piramid. o których mó-
wiliśmy? W czasie ich budowy nic bvlo ważnym. aby
wszystkie kamienic by'ly jednakowe. Moglv różnić się
ksztaltcm i rozmiarem. Ważnvm bvlo. abv do siebie pasali a-
Iy. Musialv być tak obrobione. aby nadawalv się do użycia.
Oznacza to. że każdy muslal być uksztalrowanv zgodnie
z planem architekta.

W ten sam sposób i my musimy być uksztaltowani zgod-
nie z planem Bożym. który stanowi uniwersalny wzorzec.
List do Efezjan 4: 1:1 mówi nam. że wzorcem dla naszego
życiajcsr.wvnuar pclni Chrystusowej". Jest to cel. do którego
prowadzi nas Bóg poprzez nauki wynikające z Jego Słowa.
Gdy pozwalamy M u działać w nas, to On zmienia nas
stosownie do wzorca jakim jest Jego Syn. Przecież jesteśmy
Jego dziećmi. Powinniśmv pragnąć bvć podobnymi do Niego.

Nic oznacza to. że przestajemy wtcdv być indvwidual-
nościami. Bóg nic czyni każdego z nas bliźniaktem Chrvstusa,
Iccz Jego "bratem" (Rzymian X:29) Gdy dzieci dorastają.
dojrzewają tak. jak ich rodzice i nawet wiedzą tvlc co oni.
Zdarza się, że mvślą tak jak ich rodzice. Mogą nawet zacząć
rozumieć. dlaczego je rodzice utrzymywal i w karności. uczvli
ic i często pozwalali pozostawać ze swoimi wlasnvmi prob-
lemami. Lecz nadal są indvwidualnościnmi.

Jeżcli szczerze nauczyml' się słuchać Jezusa Chrystusa.
pewnego dnia bcdzicmv podobni do Niego. Znaczy to,
że znikną wszystkie 1111SZC obecne ograniczenia. Poznamv
Boga w pchli. Doskonale zrozumicmv Jego cel. Pokochamy
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Go milością doskonalą. Cliwala Chrystusa będzie naszą
chwałą (Rzymian S::10).

Gdy będziemy podobni do Niego. gdy poznamy Go. tak
jak On zna nas. gdy naszą bcdzic Jego dm ala. wtedy be-
dzicmy pozostawali II doskonałej społeczności z Nim.

~";;;-:~

~ ------ Z.-\IlA:'I'IE DLA cusm E

5 Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem o Chrystusie
potwicrdzającvm, iI: On jest Icorcm dla naszego życia.
bo:
a) wvkonal wolę Bożą.
b) bvl z rasy zydowskicj.
c) mówił prawdę.
d) spędził dziecilistwo w malej wiosce,

Plan Boży wprowadza nas w społeczność l. Nim

Bóg przewidział, abyśmy pasowali do siebie zgodnie
z Jego planem. Możemy wykazywać slabość tam. gdzie
inni są mocni, inni zaś mogą być słabi tam, gdzie my
jesteśmy silni. W Biblii przedstawione są ilustracje związku
pomiędzy ludżmi. Jako rodzina Boża przvjmujcnn
ccchv naszego Ojca i cieszymy się wzajemną społecznością
(Efezjan 2: 11-19). Razem IIznosimy blc.i świątvni. II kto-
rej Bóg mieszka przez Swego Ducha (Efczjau 2: 211-22)
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Razem jesteśmy oblubienicą Chrystusa (2Koryntinn II: 2;
Objawienic 21: 9) Razem pozostajemy w armii (Efczjan
(,: lO-IX). Jest jasne, u: w Bożym planie istotna jest spo-
łeczność z Nim i wzajemna spolcczność z innymi ludźmi.
DInlego rozsądnie jest oczekiwać, n: plan indvwidualny, któ-
rv Bóg ma din każdego nas, nic będzie sprzeczny z tym, co
zaplanował On din innvch i din reszty stworzenia. Gdy' ucz-
niemy odkrywać, co Bóg zamierza uczynić przez nas, za-
uważymy. iJ::, zawsze ma On na myśli dwie sprawy:

I) msz indywidua In)' rozwój na wzorzec Chrystusa
2) rozwój własciwych relacji z tnnymi, którzy wspólpra-

cują zgodnie z planem Bożym

:ł(.~·~y--------ZADANIE DLA CIEBIE

6 Który z podanych przykladów ukazuje, że plan Boży
din nas, obejmuje także cnią społeczność?

n) Jan zdaje sobie sprawę, że Bóg wic wszvstko o nim
lącznic z tym, co jest złe i co jest dobre

b) Mikołaj i Barbara są osobami wierzącymi, chociaż na-
JCŻ<l do różnvch ras.

c) Piotr zrozumiał, jak może poslużyć się swoimi wia-
domościami. abv pomóc Joannie w studiowaniu Słowa
Bożego.
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7 Przeczytaj każdy werset Biblii podany w odsyłaczach
poniżej (strona lewa). Następnie skojarz go z tym
aspektem planu Bożego, który najlepiej wyraża strona
prawa. Napisz numer przed kaźdym odsyłaczem .

.... a Jan 10:14-15 I) wiedza Boża

.... b Jan 17:21 2) różnorodność
c I Korvntian 12: 14 3) wzorzec

.... d Filipian 2:5 4) społeczność

.... eJan3:16

8 Przypuśćmy. że przyjaciel zadalby ci pytanie: Jaki
fest Boży plan dla ludzi'! W swoim notatniku podaj opis
cztcrech charaktcrvstycznvch cech planu Bożego. które
mógłbyś podać jako swoją odpowiedź.

INNI POZNALI PLAN BaZY

CcI J. Zapoznajsię z wnioskami dotyczącymi planu Bożego.
które !no::no 11)·ciągnqc.\ obserwując tycie ludzi. ktorz»
go poznali.

Biblia mówi nam o wielu ludziach. którzy odkryli plan
Boży w swoim życiu. Rozważmy relacje o nicktórych z nich
i nauczmy się czegoś z ich doświadczeń.

Uczniowie Jezusa

Gdy JCZllS przebywał na ziemi. wybrał ze wszystkich
swoich uczniów dwunastu apostołów. aby z Nim byli
(Marek 3: 13-15) Byl to glówny punkt Jego planu - wspólne
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przebywanic z nimi. i nauczanic ich. Wvbrał ich z rozwagą.
po spędzeniu lin modlilwie całej nocy (Łukasz (,:12-16) .

. On rakze realizował plan: wykonanic dzieła, do którego po-
sini Go Ojciec (Jan 17~)

Ostatccznvm celem planu Chrvstusa względem Jego
uczniów bvla doskonal n jedność z nimi (Jan 17:2(J-2~)
G,I\ czvtam. II Bihlii historie tvch ludzi. natvchmiast
spostrzegamy. że nie b~ li oni do siebie podobni.

Ci mcżczvżni pochodzi Ii z róznvch środowisk i zawodów:
od rvbaków do poborców podatkowych. Zachowali oni swo-
je mdywidualnc osobowosci. Jednak przcbywnnic z Chrvs-
rusem pm blin lo ich do siebie. O wszystkich IlIÓII i sic jako
o ..dwunastu apostołach". W Księdze Objawienia czvtaruy.
że imiona ich zestal. \\\p'sanc na kanucniach węgiclnvd:
miasta 1307.cgO (Obja« icruc 21: I -l],

DII unastu apostu;(," doświadczvlo II iele z Chrystu-
scm ,'l.lscm b~lo lin larwo. czasem bvli jednak zmęczcni
By\\ali cudownie karnucni, innvm 7..aS razem kupowali ~'\\-
ność. Odnosili II iclkic zwvcicstwa. lecz przcżvwali także frus-
tracje. PozosIJ\\;:II1lC L Chrystusem bylo \\ ~pełnieniem planu
B01Cgt) określonego dla nich
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ZADANIE DLA CIEBIE

9 Doświadczenie uczniów Jezusa uczy nas, te w celu poz-
nania planu Bożego najważniejsze do zrobienia jest:
a) przetrwanic trudów i niepowodzeń.
b) zobaczenie wielkich cudów i zwycięstw.
c) pozostawanie z Chrystusem.

10 Piotr nic reagowal na Jezusa. tak jak Jan. Biorąc pod
uwagę ten fakt dowiadujemy srę o:
a) różnorodności apostołów,
b) ich wiedzy.
cl ich społeczności.

Apostol Paweł

Paweł to wielki mąż Boży. który był wcześniej znany
jako Saul z Tarsu. W pewnym okresie nienawidzi I on Jezusa
Chrystusa i każdego. kto za nim podążał Był nawet odpo-
wicdzialnv za mordowanie chrześcijan. ponieważ mvślal,
ze bluźnili oni Bogu Gdv pewnego razu podążał on do miasta
z listami zczwalającvmi mu na aresztowanie zwolenników
Chrvstusa. Bóg przemówi I do niego osobiście.

Po latach. gdv Paweł patrzył na swe wcześniejsze
żvcic. nazwał siebie nojwiększym z grzeszników (l Tymotcusza
1:15). Jeżcli metoda Boża byla skuteczna w jego życiu. to
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może ona działać także w każdym, kto jej się podda.
W 2 Tymotcusza 4: 7-X Pawel pisze swemu młodemu
przyjacielowi O wierze, jaką mial przy końcu swego życia.
Powiedział. że kończy bieg i dochowuje wiary. Paweł byl
pewien, żc dzięki temu nagroda czeka nie tylko dla niego.
lecz dla każdego, kto będzie żyl w laki sposób.

DuD

ł~---~-----~ ZADA:'iIE DLA CIEBIE

11 Oto trzy wypowiedzi o życiu Pawia. Wybierz tę, któ-
ra najlepiej mówi o tym, co prezentuje nam życie Pawia
odnośnie planu Bożego.
a) Niektórzy chrześcijanie spędzają większość swego

żvcia w opozycji do planu Bożego.
b) Doskonała wola Boża może być wykonana pomimo

przcszlych nicpowodzeń człowieka.

c) Każdy wierzący musi zdawać sobie sprawę, żc może
przeżyć niepowodzenie.
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MOZESZ POZNAC PLAN BOZY

Cel 4. Przedstaw sytuację. w ktorej Bóg zrealizowal Swój
plan li-" twoim życiu.

Bóg ma plan dla twojego życia, tak jak mial dla każdego
z dwunastu apostołów On chce mieć taką samą społeczność
z tobą, jaką mial z nimi (Jan 17:21). On działa w ten sam
sposób w tobie i twojej sytuacji, jak działał w nich i w ich
sytuacji. Jak ukazuje życic Pawia. może On wypełnić Swój
cel w twoim życiu, niezależnie od niepowodzeń, jakie
przeżyłeś.

Gdy tylko uświadomisz sobie, że Bóg ma dla ciebie plan,
twój pogląd na świat zmieni Si9. Zaczniesz inaczej patrzeć
na niektóre zdarzenia w twoim życiu.

Stolarz zmienia kształt drzewa dlutem i pilą, wygładza
je papierem ściernym. Diament nic osiągnie swojej pelnej
wartości. dopóki mistrz jubilerski nic odetnie bezwar-
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teściowej części dłutem. Bóg pracuje nad tobą ze szczególną
uwagą! Czasami czujemy podobnie jak drzewo czy diament.
re jesteśmy lIuczeni miotem. obrabiani dlutcm. piłowani
i wygladzani papierem ściernym. Zwvklc myślimy. re zdarza
się to z powodu .,szczęścia". ludzi lub sytuacji w jakich się
znaleźliśmy. Nasza reakcja byłaby bez wątpienia inna.
gdybyśmy wierzyli, re te fakty są częścią Borego dzialania
w naszym życiu.

List do Rzymian 8: 29-)0 mówi nam o tym dzialaniu, do
którego pasują wydarzenia naszego życia. Parniętasz. gdy
mówiliśmy. że Bóg wie o nas wszystko? Jego plan dla
naszego zycia zaczyna się tam:

..Bo rych. ktorych przedtem znal. przeznaczył wlasnie.
aby stę stali podobni do obrazu Syna jego. a On żeby byl
pierworodnym poirod WIe/U braci. A ktotych przeznaczył.tych
Ipowolał. a kuirych powolał tych i usprawtedłiwil. {/ktotych
usprawiedliwil, tych i uwiełbtl",

Gdy będziesz studiowal następne lekcje, poznasz spo-
soby. które Bóg stosuje, aby nas zmienić. W szczególności
będziesz mógl zauważyć, jak niektóre sytuacje pomagają nam
poznać Bożą 1'01,. Od samego początku pamiętaj: Bóg jest
ponad wszelkimi okolicznościami. Jeżeli będziesz z Nim
wspólpracowal. On wykorzysta wszystkie twoje doś-
wiadczenia. abyś osiągnął Jego ostatecznv cel (Rzymian
8:28).
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12 Przeczytaj list do Rzymian X:2X. W swoim notatniku
opisz okolicmości lub svtuacjc ze swojego życia.
Następnic zadaj sobie pytanie: Jak móglby Bóg wyko-
rżystać tę okolicznosć. aby przeprowadzić Swój plan
w mOim życiu'l Spróbuj napisać odpowiedź na to py-
tanie.

W lekcji drugiej rozważymy następnv sposób Bożego
działania oraz dowiemy się, jak On chce mówić do ciebie.
Zanim będziesz kontvnuowal studiowanie. przeczytaj cały
Psalrn 1J9 i zastanów się nad cudowną prawdą. jaką on
wyraźa o Boskim planie w twoim życiu.
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~,
, ,."W'~~f~L.---SPRAWDŻ SWOJE ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania do zadań nic są podane w zwyklej
kolejności, Zrobione jest to w tym celu, abyś nic spostrzegl
ZJ wcześnie odpowiedzi JW następne pyranic. Poszukaj
numeru, który potrzebujesz i staraj się nic przeglądać innych
odpowiedzi,

7 a I) Boska wiedza
b 4) Społeczność
c 2) Różnorodność
d 3) Wzorzec
e 3) Wzorzec
Twoja odpowiedź' I Mojżeszowa I wvmicnia kilka
rzeczy. które Bóg zaplanował takich jak: światło
i ciemność (w, 3-4). morza i ląd (w 9-1(1). istoty ludz-
kie (w, 26-27)

8 W twojej odpowiedzi powinny znaleźć się aspe-
kty wiedzy. różnorodności, wzorca i społeczności
tak jak są przedstawione w tej lekcji,

2 Twoja odpowiedź, Twoja decyzja studiowania tego
kursu wskazuje. że możesz dokonywać wyboru,
Możliwość dokonywania wyboru jest jedną z dziedzin,
II' której Bóg stworzył ci, na Swoje podobieństwo,

9 c) pozostawanic z Chrvstuscm.



('.:y Jhjg nOfJrmrdę działa według. planu?

3 (napisz własnymi slowami)
a Jego kroki Inb drogę
b Jego kłopoty
c Z czego jest stworzony. jak jest uformowany
li Liczbę jego dni

10 a) różnorodność
~ Twoja odpow iedź.

II b) Doskonała wola Boża może dokonać Si9 nieza-
leżnie od przeszłych niepowodzeń człowieka.

5 a) czvnil wolę Bożą
c) mówił prawdę

12 Twoja odpowiedź. Postarai się być świadomv, tego
co Bóg czyni w twoim życiu.

6 c) Piotr poznał. jak może posługiwać się swoimi
wiadomościami. abv pomóc Joannie w studiowaniu
Słowa Bożego




