
Kościół

Zarówno wspaniałe katedry, jak i skromne budynki misji,
chaty z niewypalanej cegly mają napisy "Kościół". Obiekty te
miewają wieże i krzyże, dzwony i dzwonnice, które na swój
sposób informują przechodnia: "To jest kościół". Te stworzone
przez człowieka budowle są kościołami w pewnym sensie
tego słowa, bo kościół opisany \V Nowym Testamencie jest
czynili o wiele więcej.

Kościół w szerszym znaczeniu tworzą wszyscy wierzący.
Jest on nazwany ciałem Chrystusa. Bóg mieszka wśród wie-
rzących tworzących kościół dzięki Swojemu Duchowi.
W lekcji 7 uczyliśmy się o Duchu Świętym i niektórych
zadaniach, które On spełnia. Nie wspomnieliśmy Jed-
nak o jednym z nich: Duch Święty spaja kościół w jedno.
Efezjan 4:3 mówi: "starajqc się zacbou.ać jrdllo'<ć Ducha
w spojni IJOkoju ... ".

W tej lekcji będziemy się uczyć o tym, co to jest kościół,
jakie są jego zadania i co się z nim stanie w przyszłości.
Jeszcze raz Biblia da nam prawidłowe odpowiedzi.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Określenia kościoła.
Ustanowienia dla kościoła.
Misja kościoła.
Przyszłość kościoła.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać kościół Chrystusa.

• Poświęcić się misji przekazanej kościołowi.

• Wyjaśnić zadania kościoła w przyszłości.

OKRESLENIA KOSelOU

Cel 1. \\7ymiell kilka nazw kościola

Czy słowa ciało, budoula. panna młoda, rodzina kojarzą
ci się z czymś znanym? Wszystkie mają związek z ludźmi,
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a w języku biblijnym odnoszą się do szczególnej grllpy ludzi
- do tych, którzy tworzą Bożą rodzinę,

Kościól jest porównany do cia/a, którego glowq jest
Chrystus. Kolosan 1:18 mówi: "011 takż» jest G/OlJ't} Cia/a,

Kosciota. On jes! j)()Czqlkiem ..

"l 1l'szySIMOpoddat /Jod nogi jf:'!!,o, a jego samego
nstnnouiil !)olltld wszystkim Gl01J'(! Kosciota. kl6ryjes!
ciałem rs« pe/llią lego, kllil)' sam lJ'szJ'sllw uv ll'SZ.l'slkim
u,v/w/llia" (Efczjan 1,22-2\),

"\f~V z(/.'{ jestesc!« ciałem C!Jryst1iS()ll,~PIJ, a z osobna
czionlsami'' (I Korynttan 12:27), Biblia porównuje także
kościól do lnuknrli, świątvni poświęconej Panu.

"Zbu dcnrani na fnndmnencie ojJos/o/óu' j proroków,
którego Mamieniem lJ'f;'gielnym jest sam C/nysIIJ.\'.1(JZllS, IW

luorvn: cala Imdon 'fi m()C1J() spojon« rosn ie lJ)jJrzy/~v/(!k ,':ll'ir~v
n' Panu, na k/Ół)111 i u:r sie UYh1Jół bndujecie 'Ul mieszkanie
Boże II' Duclnt " (Efezjan 2:20-22),

Inna nazwa kościoła to: oblubienica Chrystusa. Biblia
nazywa jeżusa Barankiem i stwierdza, że kośriól jest
obluhu-ntcą, którą On poślubia. Objawienie 21:9 mówi:
"C!Jodź /HJkażV ci oblnbienice, t/w/żollkV Bart/lika ".
\X' Objawieniu 19:7 czytamy: ..... nastoto uvsele Baraulia,
i ohhihienfcajl![!,o jnzyp,%U'll!{/ się", \\1 Efezjan 5:25 C11r:.'S11IS

jest porównany do męża a kościół do żony: "Jlf'ż(){JJi(~miłujcie
Ż01l)! suoje, jal: i C/nys/u s n mtlousa! Koscić! i nvda! ZIU]

samep,o siebie ",

CZ)1aj:}C Biblię znajdzk"sz inne porównania odnoszące
sic do kościola. \X!:tżnc jest, :Iby Ixuni\,la(, że kościół tworzą
wszyscy ci, którzy S;'I prawdziwymi, nowo narodzonymi
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naśladowranu Chrystusa, o którvch cz)1alll~',że żyj:l "cbtralqc
noga i cieszqc si{~/Jrzychy"/(),\~ciq C(/!f~goludu. Pan zfl:i
codziennie /J01fln(/Ź(I! liczbe tvcb, lstorz» mieli I~r{ zbau-ien!"
(Dzieje 2:17).

~~

~----- ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj fragmenty podane poniżej i napisz obok
każdego wersetu, jak określa on kościół.

a) Psalm l 'i9: l .

b) l Piotra 5:2 .

c) Psalm 89:8
d) Efezjan 2:19 .

USTANOWIENIA DLA KOSCIOłA

Cel 2. Nazu-i] dtra nstanotrienia d/n kościoła

Teraz, gdy wiemy, kto tworzy kościół, ważne jest, abyśmy
zrozumieli jego ustanowienia. Ustanowienia to prawa
siworzone przez wyższy .unorvnr. Ustanowienia kościola to
chrzest wodny i komunia, którą nazywamy także \X/ieczerz;ł
Pariską.

Te dwa ustanowienia nadał sam Jezus. Jego ostatnie
polecenie skierowane do uczniów brzmiało. "ldźcie tedv
i czvnci« uczniami 1I1szy\lkif' narody; cbrzczqc]e uimie Ojca
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iSyna, iDucha Święlego" (Mateusz 28: 19). Chrzest w wodzie
ma szczególne znaczenie:

"Wraz z nim zosIaliście pogrzebani w chrzcie, w klórym
też zostaliscie uespoł wzbudzeni przez wiarę w moc Boga,
tuory go wzbudził z tnarturycb" (Kołosan 2:12).

Jako człowiek wierzący będziesz chciał być ochrzczony
w wodzie, aby złożyć świadectwo o twoim nowym życiu
w Chrystusie. Będziesz także chciał brać udział w komunii.

Komunia, \x;'ieczerza Pańska czy Ostatnia Wieczerla była
ostatnim spotkaniem Jezusa z 12 uczniami, zanim został
pojmany przez żołnierzy rzymskich. Bierzemy udział
w Wieczerzy, aby wspominać śmierć Jezusa.

"Ilekroć ten cbleb jecie, a z kielicba lego pijecie, śmierć
Pańską zunastujecie, aż przyjdzie" CI Koryntian 11:26).

"Albounem ja przejqłem od Parw lo, co uum przekazałem,
że Pan jezus lej nocy, klórej był wydany, wziął cbleb,
a poaziekouanszy, złamai i rzekł: Bierzcie jedzcie, lojesl ciało
moje za was wydane; lo czyńcie na pamiqtee mojq. Podobnie
ikielicb po wieczerzy; mówiąc: Ten leielicb lo nowe przymierze
we krwi mojej; lo czyncie, ilekroć pić będziecie, na pamiqlkę
moją" CI Koryntian 11: 23-25).

~---------ZADANIE DlA CIEBIE

2 Jakie dwa ustanowienia dał jezus kościołowi'
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3 Wybierl. odpowiedź, która najlepiej uzupełnia zdanie.
Zgodnie z Mateuszem 28:19 ustanowienie chrztu wodnego
dotyczy:
a) każdego, kto urodził się w rodzinie chrześcijańskiej.
b) tych, którzy uwierzyli i s'l uczniami Chrystusa.
c) przvlączających się do kościola.

4 Zakreśl literę przed każdym zdaniem, które prawidłowo
uzupełnia zdanie. Komunia Święta jest:

a) ustanowieniem dla kościoła.
b) spożywaniem ciala i krwi Chrystusa.
c) wspominaniem ofiary Jezusa.

d) dla każdego wierzącego.

MI~JA KOSeIOLA

Ce13. Ustal, co jest misją kościoła.

Misja kościoła tu głoszenie ewangelii wszystkim łudziom.
Sam Jezus dał to polecenie, zanim wrócił do Swojego Ojca.

"Wtedy otuorzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.
I rzeki im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego
dnia zmarturvcbustac i że, poczqWSZ)' od jerozolimy W imię
jego 1//(/ być głoszone IIszJ~tkim narodom upatnieumie dla
odpuszczenia grzecbou." (Łukasz 24:45-47).
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ZADANIE DlA CIEBIE

5 Zakreśl liter, przed stwierdzeniem, które prawidłowo
uzupełnia zdanie. Misja kościoła lo,

a) mówienie o cierpieniu i śmierci JezlIsa.

hl głoszenie pokuty i pru-baczenia grzechów.
c) mówienie o Jl'ZIISie wszystkim narodom.

PRZYSZLOSC KOSCIOIA

Chrystus kochał kościół i oddal za niego swoje życie.
Z jakiej przyczyny?

"A/~l' RO nstrieci,', oczy.';cilJ'szy go kqjJielą Ul()dl1q przez

SłolJ'o, abv sam sobie jJ17..l'Vmso!Jk Ko.{ciół IJe/en cbu ałv, bez
zmazy III b skazy lub czPgo:-,! li' tvm rodzajn, ale żp/~)' I~l'{,{wir'Y
i I/ippokaitmy" (Efezjm 5:"6-"7).

Kościół będzie chwalił Boga w niebie i na ziemi, gdy
będzie rządzi] z Chrvstusem.

"I uczvuiles z nicb d/a noga 1/asze/!,o ród kr6h!IOski

i tsapłanon; i IJfdq kni/OImć I/a ziPIIIi 1...1 i IIs/vsza/PIII, jak
wszelkie stuorzenie. lnowjest tnniebie i IUI ziemi, i /XJt/ zietniq,
i UJ 11I0rZ1I, i ll'SZ.l'Slko, co 11'nich jest, mou-ilo: Tentu, kleJ'-y
siedzi na tronie, i Haranlstnri, hlol{oshllJlielJslll'o i czesc,
i cbtrala, i moc na trielsi Il'iek6w"(Objawicnie 5,10,15).
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t->----- ZADANIE DL\ CIEBIE

6 Zakreśl Iiier, przed k.izdvm PIU \\ DZI\\,'\! zd.uneru:

:l) \X' wieczności nic bl.;dzk nic do roboty.

h) Kościół będzie na zaws:«. z Cl rrvstuscru.

c) l.udz«. tworzący kośclól h~'d;! shlżyli BoglI jako przy-
wódcy i ka ph ni .

.A.,.:..'"..T/a'..l . ,,~I
~ ----- SPRAWDŹ SWOJE ODI'O\\1EDZI

l. a) zgromadzenie wiernych

b) trzoda Boża

c) święci

dl współobywatele świętvch, domownicy Boga

-i. Powinieneś zakreślil< a), c) i d). Odpowiedź b) nic jest
popr:ł\vna, ponieważ napra wdc nic jemy cia la i nie
pijemy krwi jczusa. Chleb i wino są symbolami Jego
chla i krwi.

) Chrzest wodnv i komunu t \X'ieczerza l'ariskn).

5. Powinic ncś zakreślić wszvst ki« litery, ponieważ
wszystkie uzupelnicnia ~ql)opr:l\\'ne.



80 W7 co unerxymy

3. b) tych, którzy uwierzyli i są uczniami Chrystusa.

6. b) prawda

c) prawda

Przerobiłeś pierwsze osiem lekcji i jesteś gotowy wykonać
ćwiczenia w pierwszej części "Sprawozdania studenta".
Przeglądnij jeszcze raz lekcje 1-8 i zgodnie z instrukcją
w "Sprawozdaniu ..." wypelnij kartę odpowiedzi. Wyślij kartę
odpowiedzi na adres podany na okładce "Sprawozdania
studenta".



SI

NOTATKI




