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Stając się chrześcijaninem, człowiek zyskuje wielu nowych przyjaciół. Z drugiej strony, możliwe jest, że straci niektórych dawnych znajomych.
Nową wspólnotę chrześcijan Biblia nazywa „Kościołem"
lub „Zborem". Kościół to ludzie uwolnieni przez Jezusa
i należący do Niego. Mówi o tym Biblia:
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność,
gorliwy w dobrych uczynkach.
Tyt. 2, 14
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Co to jest „Kościół”

Greckie słowo, tłumaczone jako „kościół”, to „ekklesia” (ek = na zewnątrz, kaleo = wołać). Znaczenie
tego słowa to „wywołani”.
Słowo „ekklesia” występuje w Nowym Testamencie
114 razy. Zazwyczaj tłumaczone jest jako „kościół”
lub „zbór”, niekiedy jednak oznacza „zgromadzenie”
lub „spotkanie”.
Mat. 16,18
A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej
opoce zbuduję Kościół (ekklesia) mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
Pierwsi chrześcijanie uważali się za „wywołanych”.
• Od czego i do czego zostali oni wywołani?
Mat. 11,28, Rzym. 1,6-7
W Starym Testamencie „Zborem” lub „Kościołem”
nazywany był naród Izraela.
W Nowym Testamencie słowo to stosowane jest
głównie w odniesieniu do społeczności chrześcijan.
Do Kościoła Jezusa należą tylko ci ludzie, którzy nawrócili się (Dz.Ap. 26,18), narodzili się na nowo (I
Piotr 1,3) i zostali zbawieni przez Jezusa Chrystusa
(Dz.Ap. 2,47).
Powinniśmy odróżnić od siebie:
- Kościół Powszechny,
- Kościół Lokalny.

A. Kościół Powszechny
Kościół Powszechny to, innymi słowy, Kościół ogólnoświatowy. Należą do niego wszyscy wierzący, któ-

rzy kiedykolwiek żyli. Biblia często mówi o Kościele
skupiającym wszystkich wierzących.
Kol. 1,18
On także jest Głową Ciała, Kościoła.
Efez. 5,25
Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus
umiłował Kościół i wydał zań samego siebie.
Każdy, kto narodził się na nowo, należy do
Powszechnego Kościoła Jezusa. Dla każdego chrześcijanina czymś naturalnym powinno być też przyłączenie się do miejscowego Zboru.
• Z czego wynika to, że pomiędzy chrześcijanami z różnych Zborów i państw szybko
nawiązuje się wzajemna, serdeczna społeczność, mimo, iż nigdy wcześniej się nie
znali? Rzym. 5,5

B. Kościół Lokalny
Kościół Lokalny możemy określać jako miejscowy
Zbór. Jest to zorganizowana grupa wierzących w danej okolicy.
I Kor. 1,2
Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie [...].
II Kor. 11,28
Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o
wszystkie zbory.
Każdy lokalny Zbór jest częścią składową ogólnoświatowego Kościoła Jezusa. Członkowie miejscowego Zboru spotykają się, aby mieć ze sobą społeczność, wspólnie rozważać Biblię, wspierać się
i wzmacniać w wierze.
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• Przeczytaj Dz.Ap. 2,42-47 i zwróć uwagę na
miejsce, w którym zgromadzali się pierwsi
chrześcijanie oraz na to, co wspólnie czynili?

II

• Dlaczego ważne jest, aby każdy chrześcijanin należał do miejscowego Zboru?

Symbole Kościoła

A. Stado
W Biblii Kościół Jezusa został przyrównany do stada. Pasterzem Kościoła jest sam Jezus Chrystus (Ps.
23, Dz.Ap. 20,28).
I Piotr 5,2
Paście trzodę Bożą, która jest między wami,
nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie
dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem.
• Co czyni Pasterz dla Swych owiec?
Jan 10,15, Jan 10,28
• Jak owce zachowują się względem
Pasterza?
Jan 10,4, Jan 10,27

B. Oblubienica
Obj. 19,7
Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu
chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się.
Stosunek Chrystusa do Kościoła można przyrównać do narzeczeństwa. Podczas „Wesela Baranka”
Kościół (=Oblubienica) połączy się z Jezusem
Chrystusem (=Oblubieńcem)
(I Tes. 4,17).
Czas dzielący nas od tego wspaniałego wydarzenia
jest dla Kościoła okresem przygotowania.

• Czego pragnie Jezus, Oblubieniec, dla
Swojej Oblubienicy? Efez. 5,25-27

C. Ciało
W I Kor. 12,1-31 Kościół został przedstawiony jako
ciało. Obrazuje to stosunek Chrystusa do Kościoła
oraz relacje między poszczególnymi członkami.
W obrazie tym: - Kościół jest ciałem,
- Chrystus jest Głową ciała.
I Kor. 12,27, Efez. 5,23, Kol. 1,18
Poszczególni członkowie spełniają odmienne zadania:
I Kor. 12,18
Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.
Pomimo to wszyscy tworzą jedność:
I Kor. 12,13
Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy
ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy
zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
• Dlaczego poszczególni członkowie
Kościoła są tak różni? I Kor. 12,14-26
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D. Dom Boży
I Tym. 3,15
Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło,
to masz wiedzieć, jak należy postępować w
domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.
W „domu” tym Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym (Efez. 2,19-22). My zaś, jako “żywe kamienie” budujemy się na tym fundamencie (I Piotr 2,5).

III

Nieuporządkowana sterta kamieni jest bezużyteczna, dlatego ważne jest, aby każdy zajął swoje miejsce, wypełniając istniejące luki.
• Czym różni się ten „Dom Boży” od zwykłego budynku?
• Co powinno być budowane z „żywych kamieni”? I Piotr 2,5

Dlaczego potrzebujemy Kościoła?

A. Potrzebujemy Kościoła, aby mieć
społeczność z innymi chrześcijanami
1. Dlaczego potrzebujemy społeczności?
Ktoś umieścił kiedyś pod kloszem pszczołę, zapewniając jej powietrze i pokarm. Po dwóch dniach
pszczoła była martwa. Brakowało jej towarzystwa
innych pszczół. Podobnie jak ten owad potrzebował kontaktu z innymi, tak chrześcijanin potrzebuje
Kościoła.
Jako chrześcijanie potrzebujemy siebie nawzajem.
Jesteśmy członkami jednego Ciała i należymy jedni
do drugich (Rzym. 12,5).
a) Aby wzajemnie się napominać i
zachęcać
Hebr. 10,24-25
I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia
się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest
u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie
otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że
się ten dzień przybliża.
Kol. 1,28

• W jakich sytuacjach szczególnie istotna
jest zachęta ze strony innych chrześcijan?
Dz.Ap. 11,23

b) Aby modlić się o siebie
Efez. 6,18, Jak. 5,16
c) Aby sobie wzajemnie pomagać
Hebr. 13,16, I Jan 3,17-18
Greckim słowem, tłumaczonym jako wspólnota,
jest „koinonia”; oznacza ono „dzielenie się czymś”.
Ważne jest zarówno dawanie, jak i branie.
• Czym możemy się dzielić?
I Jan 4,11, Dz.Ap. 2,45, Dz.Ap. 11,27-30

2. Gdzie przejawia się społeczność?
Dz.Ap. 20,7
A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał
odjechać nazajutrz, przemówił do nich [...].
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Głównym spotkaniem chrześcijan jest nabożeństwo.Już w czasach pierwszych chrześcijan członkowie Zboru spotykali się pierwszego dnia tygodnia
(=niedziela) na nabożeństwie. Pierwszy dzień tygodnia jest dniem, w którym Jezus zmartwychwstał.

• Z jakim nastawieniem każdy powinien wykonywać swe zadania w Kościele?
I Kor. 14,26

C. Potrzebujemy Kościoła, aby dawać
świadectwo światu
• Co składa się na nabożeństwo?
Dz.Ap. 2,42, Kol. 3,15-16
• Jakie inne formy społeczności istnieją w
Kościele?
Dz.Ap. 2,46, Dz.Ap. 14,27

B. Potrzebujemy Kościoła, aby przygotować się do służby
Efez. 4,11-12
I On ustanowił jednych apostołami, drugich
prorokami, innych ewangelistami, a innych
pasterzami i nauczycielami, aby przygotować
świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.

Jan 13,35
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Miłość, którą Bóg - poprzez Ducha Świętego - włożył
w nasze serca, jest dla świata potężnym świadectwem o Chrystusie (Rzym. 5,5).
Bóg używa Kościoła jako narzędzia do ewangelizacji
świata (Dz.Ap. 13,1-3).
• W jaki sposób życie Kościoła w Jerozolimie
wpływało na innych ludzi?
Dz.Ap. 2,43, Dz.Ap. 2,47

Bóg obdarzył poszczególnych członków Kościoła
różnymi darami, aby wzajemnie sobie służyli.
Czyniąc to, wierzący przygotowują się do wypełniania służby, do której powołał ich Bóg.

IV

Zadanie Kościoła?

Zadanie Kościoła jest potrójne. Skierowane jest:
- ku górze: oddawanie chwały Bogu
- do wewnątrz: budowanie Kościoła
- na zewnątrz: głoszenie światu Ewangelii.

A. Oddawanie chwały Bogu
W całej Biblii znajdujemy wskazania dotyczące oddawania chwały Bogu.

I Kron. 16,28-29
Przynieście Panu, rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście ofiarę
i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie!
II Kron. 7,3, Ps. 69,31, Jan 4,24
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Efez. 1,12
Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie.
Obj. 1,6
• W jaki sposób, jako Kościół, możemy wielbić Boga? Rzym. 15,5-6

B. Budowanie Kościoła
Sam Jezus Chrystus jest głównym budowniczym
Kościoła (Mat. 16,19).
Dlatego każdy członek Kościoła powinien współuczestniczyć w budowie i umacnianiu Zboru Jezusa.
Jeśli będziemy wierni w wypełnianiu naszego zadaI Piotr 2,5
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się
w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby
składać duchowe ofiary przyjemne Bogu
przez Jezusa Chrystusa.
• Co powinniśmy czynić, aby ludzie spoza
Kościoła odnaleźli w nim duchowy dom?
Rzym. 15,7

V

• Jak możemy sobie nawzajem pomagać we
wzrastaniu w wierze?
• W jaki sposób możemy przyczynić się do
budowy Kościoła?
Rzym. 12,10, Rzym. 12,13, Gal. 6,2, Hebr.
3,13
nia, Kościół będzie wzrastał na chwałę Bożą.

C. Głoszenie światu Ewangelii
Ewangelizacja świata jest największym zadaniem,
jakie Jezus zlecił Swym uczniom.
Mat. 28,18-20
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na
ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać
wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
• W jaki sposób możemy się przyczynić do
wypełnienia zadania ewangeliazacji świata?
• Co było największym pragnieniem i tęsknotą Apostoła Pawła?
Dz.Ap. 20,24, Rzym. 10,1, I Kor. 9,19-23

Kto kieruje Kościołem?

Niektórzy ludzie uważają, że do kierowania
Kościołem odpowiednie kwalifikacje mają tylko ci,
którzy:
- zostali powołani na duchownych,
- posiadają teologiczne wykształcenie.
Biblijne nauczanie na temat przywództwa kościelnego jest inne. Kto więc kieruje Kościołem?

A. Jezus Chrystus jest Głową Kościoła
Kol. 1,18
On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest
początkiem, pierworodnym z umarłych, aby
we wszystkim był pierwszy.

Kościół

I Tym. 3,15
Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło,
to masz wiedzieć, jak należy postępować w
domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy.
Kościół jest Bożą własnością. Sam Bóg sprawuje
nad nim pieczę. Biblia mówi, jak powinna wyglądać
nasza postawa względem Kościoła.
• Jaki wpływ na mój stosunek wobec innych
chrześcijan ma fakt, że Jezus jest Głową
Kościoła? Filip. 2,3

B. Starsi
Przełożonymi Kościoła są „starsi”, powołani przez
„Arcypasterza” (=Jezusa) na pasterzy Zboru.
Dz.Ap. 20,28
Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił
biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty
własną jego krwią.
Określenie „starsi” nie musi oznaczać ludzi starszych
wiekiem. Chodzi tu raczej o mężczyzn wykazujących
dojrzałość do kierowania Zborem. Kwalifikacje, jakie winni spełniać starsi (zwani też biskupami, pasterzami, prezbiterami), podane są w I Tym. 3,1-7.
Do zadań starszych należą: prowadzenie Zboru, nauczanie oraz duszpasterstwo.
Porównaj: I Tym. 5,17, I Piotr 5,1-4
Starsi nie są specjalistami, którzy mają samodzielnie wykonywać całą pracę. Przygotowują oni raczej
wszystkich członków Zboru do służby w Kościele.

C. Diakoni
Określenie „diakon” oznacza sługę. Życie Jezusa
było życiem służby (Mar. 10,45).
Również my powinniśmy służyć innym ludziom.
(I Piotr 4,10-11).
Jakie są zadania diakonów?
- Starsi odpowiadają w szczególności za sprawy
związane z duchowym życiem Kościoła (I Piotr
5,1-4).
- Diakoni są odpowiedzialni za sprawy związane z
praktycznym życiem Kościoła. Uczestniczą oni
jednak również w służbie duchowej. Dz.Ap.
6,1-7, Dz.Ap. 8,5, Filip. 1,1
Diakoni pełnią odpowiedzialną funkcję w Kościele,
dlatego muszą spełniać wysokie wymagania (I Tym.
3,8-12).

D. Inni współpracownicy
Bóg wyposażył każdego członka Kościoła w szczególne zdolności. Każdy powinien więc usługiwać
swoimi darami. W Efez. 4,11 wymienionych zostało
pięć istotnych funkcji w Kościele.
Efez. 4,11
I On ustanowił jednych apostołami, drugich
prorokami, innych ewangelistami, a innych
pasterzami i nauczycielami.
1. Apostoł
„Apostoł” znaczy „posłany”. Jest to misjonarz wysłany w miejsce, do którego nie dotarła jeszcze
Ewangelia, aby zdobywać ludzi dla Jezusa. Zadaniem
apostoła jest zakładanie Kościoła i kierowanie nim
lub rozpoczęcie jakiejś nowej pracy Pańskiej.
2. Prorok
Prorokiem jest ktoś, kto otrzymał Słowo od Boga
i przekazuje je innym. Jest to głosiciel Ewangelii.
Prorok niekoniecznie musi przepowiadać przyszłe
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wydarzenia, jest to raczej ktoś, kto potrafi trafnie
odnieść Słowo Boże do sytuacji w Kościele.
3. Ewangelista
Ewangelista to ktoś potrafiący wyjaśnić niewierzącym Ewangelię w przystępny sposób oraz doprowadzić ich do podjęcia decyzji pójścia za Jezusem.
4. Pasterz
Pasterzem (pastorem) w Kościele jest ktoś troszczący się o duchowe zdrowie poszczególnych członków
Zboru. Potrafi on we właściwy sposób napomnieć
ich, zachęcić ich czy pokierować.

W Kościele istnieje wiele zadań do wykonania, są
to np.:
modlitwa - odwiedziny - sprawy organizacyjne sprzątanie - transport - osobista ewangelizacja muzyka - opieka nad dziećmi w czasie nabożeństwa
- zajęcia z dziećmi - praca z młodzieżą...
• Jakie rodzaje służby zostały wymienione w
Rzym. 12,4-8?

5. Nauczyciel
Nauczyciel to ktoś potrafiący w prosty, zrozumiały
sposób przekazać prawdy biblijne i pomagać innym
w przyswojeniu ich. Nauczyciel czuwa nad tym, aby
w Kościele głoszona była zdrowa nauka.

Oczywiście istnieje o wiele więcej możliwości służby. Jeśli ktoś jest gotów, by usługiwać tym, czym
Bóg go obdarzył, szybko odnajdzie swe miejsce w
Kościele.
Pewien ważny warunek, konieczny do spełnienia przez podejmujących służbę w Kościele, został
wskazany w I Kor. 4,2.

E. Każdy członek Kościoła

„A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy
okazał się wierny.”

Kościół nie jest zarządzany przez kilku specjalistów.
Każdy jego członek ponosi odpowiedzialność za
Kościół.
I Piotr 4,10
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej
łaski Bożej.

VI

• W jaką służbę chrześcijańską mogę się zaangażować?
• Gdzie są potrzebni pracownicy?

Wybór Kościoła

W niektórych miastach znajduje się kilka różnych
Kościołów. Może pojawić się więc pytanie: „Do którego z nich powinienem się przyłączyć?”
Nie próbuj:
- szukać „doskonałego” Kościoła.
- zmieniać wciąż jednego Kościoła na drugi.
- podejmować decyzji ze względu na rzeczy zewnętrzne (np. ładny budynek).

Na co zwracać uwagę przy wyborze Kościoła?
- Módl się, aby Bóg wskazał ci właściwe miejsce.
- Bądź gotów zaangażować się w życie Zboru.
- Zadaj sobie kilka pytań:
- Czy Ewangelia głoszona jest w jasny sposób?
- Czy kładziony jest nacisk na konieczność przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela?
- Czy odbywają się spotkania modlitewne?

Kościół

- Czy Kościół ten jest zaangażowany w ewangelizację?
Przyłącz się do społeczności, co do której będziesz
przekonany, iż jest to miejsce wskazane Ci przez
Boga. Zbór, do którego się przyłączysz, będzie miał
niewątpliwie pewne braki. Nie jest to jednak powód
do krytyki, a raczej do wspólnej modlitwy o daną
sprawę i pomocy.

Kościół
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