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porozmawiajmy

Od autora

Czy kiedykolwiek zastanawialeś sil', skud wziął sil'
Kościół, jak powstawał, co si, z nim stanie w przyszłości-
Gdy czyta leś spis treści zauważyłeś, że poszczególne lekcje
zawierają odpowiedzi na bardzo istotne pytania dotyczące
Kościoła.

Chciałbym pomóc ci poznać odpowiedzi na te pytania.
Nie spotkałeś mnie osobiście, lecz pragn, być twoim
przyjacielem i nauczycielem. Studiując razem to, co Biblia
ma do powiedzenia na temat Kościoła. lx-dzrernv mogli lepiej
poznać nasze miejsce w nim. Jest 'wiele różnych poglądów
na temat Kościoła. Niektóre z nich S~) prawdziwe, inne zaś
tulszvwc. Poznasz. co Biblia mówi o nich.

Ten kurs nie tylko uczy, czym jest Kościół, ale pomoże ci
także poznać, jak w praktyczny sposób możesz być bardziej
użyteczny dla Chrystusa i Kościolu. Nowoczesna metoda
nauczania pomoże ci z łatwością opanować podstawowe
zasady i natychmtast zastosować' je w praktyce.
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o autone

w 1973 Donald Dean Srneeton został ordvnowany przez
Kościół Zborów Bożych, w tym też czasie założył zielo-
noświątkowa wspólnotę wśród źołruerzy amerykańskich
stacjonujących w Niemczech oraz rozpoczął program Teen
Challenge w Belgii. W 1973 roku zaczął uczyć w Continental
Biblc College w Brukseli i pracował tam dziewi\'Ć lal.
W 1982 rozpoczął prac\' w Biurze ICI w Brukseli.

Zdobył wykształcenie, które przygotowało go do pisania
o Kościele jezusa Chrvstusa. Zanim osiqgn~ll licencjat nauk
ścisłvch i humanistycznych, zdobył tytuł magistra z historii
kościola i historii myśli chrześcijańskiej w Trinity Evangellcal
Divinity School w USA. l'otem studiował na Wydziale Teologii
Protestanckiej na Uniwersytecie w Strasbourgu i lam uzyskał
tytuł doktora belgijskicgo Uniwersytetu w Louv.un. Często
pisze artvkuly do czasopism naukowych.

Podręcznik kursu

.Koscis)!" jest podreczntktcm, który możesz nosić \\' kie-
szeni i studiować, kiedy tylko masz chwtl« wolnego czasu.
Postar.i] si~'każdego dni.t znaleźć czas, aby go czyta<.~.

Zauważysz, że 11:1 pocz.uku każdej lekcji podanI' icst .ccl".
Słowo .ccl" jest używane \V lej ksi~lżce po to, al>yś wiedział
na co zwrócić UW:lgt.; w czasi<: twoich studiów. Jeśli h~'dzicsz
jXIIlli\'tal o .ceh, ",twoja nauka hcdzic cfcktvwnicisza.

Postura] si\' uważnie IJrZl'śledzić pierwsze dwie strony
każdej lekcji. PrzygoIuje lo rwó] umysł do przyswojenia
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nusrępnych zagadnień. Następnie studiuj lekcję, rozdział po
rozdziale i wykonuj polecenia zatytułowane "Zadanie dla
ciebie". Jeśli jest za mało miejsca na odpowiedzi w pod-
ręczniku, zapisuj je w zeszycie tak, abyś mógł je przeglądnąć
powtarzając lekcję. Jeśli studiujesz w grupie, stosuj się do
wskazówek jej lidera.

Jak odpowiadać na pytania?

W podręczniku występują pytania różnych typów. Poniżej
podane są przykłady kilku rodzajów pytań i sposobów
odpowiadania na nie.

PYTANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU wymaga wybrania
jednej z podanych odpowiedzi.

Przykład pytania z mozliu-osciq wyboru
1 Tydzień ma
a) la dni.
b) 7 dni.
c) '; dni.

Prawidłową odpowiedzi" jest b) 7 dni. W swoim
podręczniku obrysuj kólkiem literę b) w sposób następujący:

1 Tydzień ma
a) 10 dni.

(j)) 7 dni.
c) 5 dni.

(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru
może być prawidłowa nie tylko jedna odpowiedź. W takim
przypadku obrysuj kółkiem literę przed każdą prawidłową
odpowicdzią.)
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PYTANIE PRAWDA-FAŁSZ wymaga wybrania spośród
kilku zdań tego, które jest prawdziwe.

Przykład pytania prauda-fałsz

2 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE'
a) Biblia składa się z 120 ksiąg.

<!!)lBiblia jest przesłaniem do współczesnych wierzących.
c) Wszyscy autorzy pisali Biblię po hebrajsku.

@Duch Święty inspirował tych, którzy pisali Biblię.

Prawdziwe są stwierdzenia b) i d). Należy te dwie litery
obrysować kółkiem tak, jak powyżej.

pyrANIE DOBORU wymaga połączenia wyrażeń, które
wzajemnie sobie odpowiadają, na przykład nazw)' z opisem
lub księgi w Biblii z jej autorem.

Przykład pytania dobom

3 Napisz numer odpowiadając)' przywódcy przed każdym
zdaniem opisującym jego czyn

..1. a) Otrzymał Zakon na górze Synaj. 1) Mojżesz

..2. b) Przeprowadził Izraelitów przez jordan, 2) jozue

..~. c) Maszerował wokół Jerycha .

..1. d) Żył na dworze Faraona.

Stwierdzenia a) i d) odnoszą się do Mojżesza, a b) i c)
do jezuego. Powinieneś napisać 1 obok a) i d), 2 obok b)
i c), tak jak powyżej.
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Sprawozdanie studenta

Jeśli studiujesz po to, aby otrzymać świadectwo, dola-
czarny osobna wkładkę zatytułowana .Sprau-ozdanic .'/11-

dcnta ".Jest ona podzielona na dwie cz\,ści. W podręczntku
jest informacja, kiedy wypełnić każd:1 z nicli.

W "Sprawozdaniu studenta" znajdują sic' wskazówki
dotyczące wysłania "Arkuszy odpowiedzi" do biura lei
w twoim rejonie. Zastosuj Sil' do nich. Adres biura ICI
powinien znajdować sk- na drugiej stronic podreczntka lub
na okładce .Sprawozd.mta studenta" . .Jeśli adresu tam nie
ma, wyślij swoje sprawozdanie do biura !CI \V Brukseli. Jego
~ldresznajduje sie na okładce .Sprawozdanta". Cdy to zrobisz,
otrzymasz ozdobne świadectwo.

Jesteś teraz pl-I.ygolowany do rozpoczeci.t pierwszej lekcji.
Niech Bóg ci~'błogostawi w czasie twoich studiów!



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.
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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



Historia
Kościoła

W pierwszej lekcji zapoznaliśmy się z Kościołem z pers-
pektywy wieczności. Wiemy już, że llóg zaplanował Kościół.
We właściwym czasie ujawnił ten plan. Bez względu na
trudności, jakie mogą nas spotkać, Bóg działa w Kościele.
Pewnego dnia Bóg doprowadzi do końca realizację swojego
planu. Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię i zabierze Kościół
do siebie, do nieba.

Teraz popatrzymy na Kościół z perspektywy życia na
ziemi. Gdy Jezus mówił. ,,?ulIdllk mój Koscićl" miał na myśli
"tu. na ziemi". W tej lekcji przyjrzymy się krótko temu, co
wydarzyło si, na przestrzeni dziejów od l'ięćdziesi'Itnicy. aż
do dnia dzisiejszego.

Wiele dowiadujemy się z historii Kościola. Jesteśmy
wzruszeni, gdy słyszymy, jak rozrasta I się Kościół. Jedno-
cześnie dowiadujemy się, że Kościół przeżywał kryzysy. One
też wiele nas nauczą. Dla mnie osobiście historia Kościoła
jest bardzo interesująca. Jestem pewny, że dla ciebie także.



W tej lekcji będziesz się uczył...

Narodziny Kościoła.
Zalegalizowanie Kościoła.

Prześladowanie Kośetola.
Reformacja Kościoła.
Odnowa Kościoła.

Ta lekcja pomoże ci 00.

• Prześledzi" historię Kościoła.
• Zrozumie" przyczyr.ę niektórych kryzysów w Kościele.
• Zapozna" się z kilkoma wzorami struktur organizacyjnych

w Kościele.
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NARODZINY KOŚCIOŁA

cel I. Opisz, co tuvdarzvło si!' II' dzien Zieionvch ,<II'iql i co
potem nastqpilo.

Zielone Świętu były wielkimi świętami Żydów olxho-
dzonymi w czasie żniw. Ludzie pokonywali wtedy wielkie
odległości, żeby znaleźć się w Jerozolimie. W czasie pierw-
szych Zielonych Świąt, po zmartwychwstaniu Jezusa, Jego
naśladowcy zebruli sil' w Jerozolimie. Wydarzyło si, coś
wyjątkowego! Nic będę tego opowiadał, lepiej odkryjcie to
sami wypełniając następujące polecenia:

~--------- ZADANIE DlA CIElIlE

1Przeczyta] Dzieje 2: 1-5 i znajdź odpowiedzi na nastepujące
pytania.

a Kiedy te wydarzenia mialv miejsce? .

b Jakie dwie dziwne rzeczy wydarzyły się w pokoju'

c Co stało się z uczniami? .. 0 ••••••••••••• o o ••

2 'Olka byla reakcja tłumu (Dzieje 2:1,)1'

3 Jak Piotr w Dzień Picćdzicsiątnicy wyjaśnfł tłumowi, kto
jest Mesjaszem <Dzieje 2,36)'
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4 Zakreśl lnerę przed każdym zdaniem, które mówi o tym,
co robili pierwsi wicrzacv (Dzieje 2:12>.
a Uczyli sil' od apostołów.
b Modlili sil' wspólnie.
c ,\lieli społeczność z sobą.
d Kłócili sil' międzv sobu.
e Wspólnie [adalt.

Sprawdź swoje odpowiedzi.

Kościół miał wspaniałe narodziny, 'X' Dniu Piećdzic-
si~}tnicyuawrcxtlo si\~wielu ludzi (Dzieje 2:1 l) i każdego
dnia ]>;o.'cicJlrósł jl'szcze bardzie] (w. 17). Ak. wkrótce pojawiły
sil' problemy. Przeciwnicy Boga zwalczal! Kościół. W księdze
Dziejów Apostolskich znajdziemy opisv prześladowań (1 ::15:
5:17·18).

Ludzie kł.irn.rll mówiąc o wierzących. Niektórzy coś usil"
szeli, ale przeKrl'cali informacje. W"'dze w Rzymie nie były
przychylnie nastawione do grup chrześcijańskich. Chrześci-
janie byli obwiniani o to, że sq złymi obywatelami. \X'iclu
wierzących cierpiało. Niektórzy byli torturowani. a wielu
zostało zabitych. Ale prawdy nie można było zniszczyć.

Wierz~,cy zostali zmuszeni do opuszczenia własnych
domów: przenieśli sil' clo Partii. Mezopotamii, Fgiptu, Libii,
a nawet do stolicy. do Rzvmu. Gdziekolwiek sil' pojawili,
opowiadali. co Bóg uczvntl. \X' wielu miejscach powstawały
nowe grupy wicrzacvch.
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t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE

5 Popatrz na mapc, Strzałki pokazuj", jak chrześcijanie roz-
proszyli si, \Y różne strony. Co stało si, z Kościołem, mi-
mo prześladowań'

ZALEGAI..IZOW ANIE KOŚCIOłA

Cel 2. IFyja.{/l i}, dlaczego Koście" zaczai III 'OI'Z 1'<' strII leturv
()rgall izacyjne.

Wi,ksza część księgi Dziejów Apostolskich opowiada.
jak głoszone było przesianie Ewangelii. Opisuje prac\' Pawia
i Piotra. Wiele ksiąg Nowego Testamentu to listy, które Paweł
napisał do nowych kościołów. W końcu \V Imperium
Rzymskim było tak wiciu chrześcijan, Że nawet cesarze stali
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się chrześcijanamii Cesarz Konst.mtyn (około 300 łat po na-
rodzeniu Chrystusa) zalegalizował chrześdtaństwo. Wielu lu-
dzi przyłączało się do kościołów. ponieważ wszyscy inni to
robili. Niektórzy nawet nie znali Boga. Przyłączali się do ja-
klcgoś kościoła, tak jak ludzie zapisują się do klubu, chociaż
tak naprawdę nic byli chrześcijanami. To, oczywiście, spowo-
dowało pewne zamieszanie, ponieważ prawdziwy Koscioł
tworzą ci, którzy przyjęli Chrystusa.

Pomimo zamieszania cały CZ~IS istni.t! prawdziwy Kościół.

który tworzyli autentyczni chrześcijanie. I bardzo szybko rósł.

Ze wzrostem przyszl.r potrzeba stworzenia pewnych form
organizacyjnych w Kościclc. aby ludzie mogli lepiej wspól-
pracowoc ze sobą. \X!dowy potrzcbov ...r~tły pomocy, więc
wybrano diakonów (Dzieje 6: l-'i). Kościół mial także inne
oczekiwania. Potrzebne było zabezpiL'czenie przed złymi ludź-
mi, Ltlszywymi nauczycielami. Mnicixzc kościoły potrze-
!)(}\\'aJy pOIll(lCy wi'.'kszycll. \V'iCI"Z:!C)· potrzebowali lepszego
l.()rganil.ow~lI1i~l, aby mogli !L'picj wspólprucowac' w jedności.

łT
_. ZADANIE DlA CIEBIE

6 Zakreśl litel,\' przed odpowiedzi», która najlepiej kończy
rozpoczcu- zd.mic:
I\.ościół potrzebowal pc\\'nycll torn: organizacyjnycll

a) ponieważ cesarz sial si~' chrześcijaninem.
1» żeby lepiej zapewnić pomoc, ochronę i jedność.
c) :łby mógł być I.~degalizowany.
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PRZEŚLADOWANIE KOŚCIOŁA

Cel 5. \V~/{Ć<I/zj, dlaczego I/!Kosetek. pOll'''hlII 'ałv svtuacjc lsrv-
Z}'SOll'e.

W miarę upływu CZ~ISU chrzcscuanscy cesarze (władcy)
zapragnel: rz"dzić także Kościołem i zosia! on wplatany
w poluyke. Przywódcy Kościoła - biskupi, walczyli o wpływy
w wielkich miastach. Ludzie należący do Kościoła zapomnieli
o celu jego funkcjonowaniu.

Około ~oo lal po narodzeniu Chrvsu sa Imperium Rzyms-
kic zosl:do zniszczonc. Około roku 1000 chrześcijanie ze
WSCllOdu zostali rozluczcnl z cilrześcijanall1i na Zachodzie.

Niektórzy chrześcijanie, którzy nie chcieli mic(<:nic wspól-
nego z grzechem wcwn:łlrz i na zewnątrz Kościoła, izolowali
się. Oddzielnli sic oc! świata i mniej duchowych chrześcijan.
\X'st\'pow:l1i do specjalnych wspólnot zwunych zakonami.
K1a.szlory, miejsca gdzie mieszkali czlonkowie.:' zakonów. Z~IZ-

wyczaj byty' otoczone wysokimi murami. żel)~'oddzieli(: si<,,'
od świat«.

Czy to dobrze, ichy cIJrzcścij:mic żyli w klasztorach? To
trudne pyt.inlc. Z klasztorów pochodziło dużo dobrych
i dużo złych rzeczy. Czasem klasztory były ośrodk.un: nauki.
Czasami ludzie z klasztorów jako pierwsi głosili Chrystusa
\V nowych miejsclClJ. Okolo ')()O roku pomogli Z:lI1i<:ść
Ewangeli\' do Europy. około 700 do Anglii, a około 1000 do
Skandynuwit.

Ale ponieważ klaszrory oddzielały sil' od innych ludzi
i ich potrzeb, przci.y\\'~dy problemy. Nie mogły w len sposób
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pomagać światu. Czasem mężczyźni i kobiety przebywaj:ICY
w nich bardziej troszczyli si~> o własne dusze niż o innych.
CZ\'sIO w klasztorach pojawiał sil' grzech. Mury nie są w sta-
nie uchronić od grzechu.

t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE

7 Zakreśl lo zdanie, które najlepiej wyjaśnia przyczyny kry-
zysów w kościele.
a) Był zbyt duży.
h) Ludzie przestali chodzić do kościoła.
c) Kościół zapomniał, że powinien zaspokajać potrzeby

ludzi.
d) Chrześcijanie chcieli miel' kontakt z grzesznym! ludźmi.
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REFORMACJA KOŚCIOłA

Ceł 4. Wymieli trzy praudv biblijne, które zaczal na nowo
nauczać Luter.

Z upływem lat wiele błędów wkradło się do kościoła.
Pogańskic (bezbożne) rytuały zastąpiły wolność Ducha ŚWi,-
tego. Wzięto pewne rzeczy z pogańskich religii i przys-
tosowano do chrześcijaństwa. Samo stanie się członkiem Koś-
cioła stało się ważniejsze, niż życie podobające się Bogu.
Ludzie ochrzczeni byli uważani za chrześcijan, nawet jeśli
nadal żyli jak poganie. Ludzie, którzy próbowali wzywać
Kościół do powrotu do prawdy biblijnej, byli odrzucani. Gdy
Bóg posyłał przebudzenie, często jego przywódcy byli ska-
zywani na śmierć.

Zmiany w nauczaniu

W początkach 'l,:V wieku rozpoczęły się duchowe zmiany
w Kościele. Wszystko zaczęło się od zakonnika - Marcina
Lutra. Szukał on Boga. Był posłuszny kościołowi. Ukrył się
przed światem. Głodził się i sprawiał cierpienie swojemu
ciału. Ałe nie mógł znaleźć Boga. Po kilku latach zaczął stu-
diować Biblię. Tam znalazł odpowiedź: "A spraunedliury
z ioiary żyt' będzie "(Rzymian I: ł7). Przez wiarę Marcin Luter
został usprawiedliwiony przed Bogiem! .lego nnśladowcy zos-
tali nazwani protestantami. Opisywali swoją naukę mówiąc:
"Tylko Pismo Święte. tylko wiara, tylko łaska." Zwrot: "tylko
Pismo Śunete"oznaczało, że powinniśmy kierować się tylko
Biblią, a nie tradycją. Gdy mówili: "tylko unara", rozumieli
przez to, że ludzie stają się sprawiedliwi przed Bogiem przez
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wiarę. Człowiek nie może nic zrobić, by zasłużyć sobie na
Boże względy. Tylko laska sprawia, że ludzie mogą być w
porządku w relacji z Bogiem. Tylko dzięki temu, co Chrystus
uczynił na krzyżu, Bóg daje darmo usprawiedliwienie tym,
którzy wierzą.

Ł-------- ZADANIE DlA CIEBIE

8 Dlaczego potrzebne było przebudzenie'

9 Wymień trzy biblijne prawdy, które Marcin Luter zaczął
na nowo nauczać.

Zmiany organizacyjne

Cel 5. Opisz kilka strnluurorganizacyjnvcb przyjetych li! róż-
nvcb leosciołacb.

Luter chciał powrócić do biblijnego nauczania. Pragnął
także powrotu do praktyk biblijnych. Odrzucono praktyki
pogańskie. Z budynków kościelnych usunięto święte obrazy
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i rzeźby. Zakonnicy i zakonnice zostali wysłani do pracy
w otaczającym świecie. Protestanci odrzucili i odwrócili sil'
od rzeczy, które nie pochodziły z Biblii. Przywódcy kościelni
wschodniego chrześcijaństwa odrzucili ten ruch przebu-
dzcniowy. Ale Luter powiedział: "Musimy być posluszni raczej
Biblii niż czlowlekowi!"

Protestanci również wkrótce stanęli przed potrzebą
przyjęcia pewnych form organizacyjnych. Ponieważ w każdym
kraju ludzie robili te same rzeczy na różne sposoby, rozwinęły
się różne formy organizacyjne. Niektórzy protestanci trzymali
się znanego systemu. Chcieli mieć silnych przywódców. któ-
rzy decydowali, jak mają postępować przywódcy regionalni.
Ci z kolei decydowali o swoich podwładnych. Jest to system
organizacyjny z silnym przywództwem centralnym.

W Szwajcarii, gdzie przywódcą protestantów był Jan
Kalwin, rozwinęły się inne formy organizacyjne. Szwajcaria
miała już wtedy silne tradycje samorządowe, obywatele sami
wybierali lokalnych przywódców. Struktura organizacyjna
kościoła związanego z Kalwinem pozwalała ludziom w koś-
ciołach wybierać przywódców lokalnych wspólnot, którzy
z kolei wybierali władze regionalne i narodowe. Tego rodzaju
organizacja daje więcej władzy lokalnemu przywództwu.

W innych częscach Europy powstały jeszcze inne formy
organizacyjne. Ludzie nie chcieli żadnego przywództwa
w lokalnych społecznosetach wierzących. Nie chcieli mieć
przywódców narodowych. ani żadnych układów z królami.
Ta forma organizacyjna pozostawia możliwość podejmowania
wszystkich decyzji przez calą społeczność, grupę.
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\X'szyscy starali si~'znalcź<.( biblijne uzasadnienie dla
przyjęte] struktury. Wszyscy leż znaleźli takie uzasadnienie'

Nowy Testament nie mówi szczegółowo na temat struk-
tury organizacyjnej. jaka powinna istnieć w Kościele. Or-
ganizacja powinna odpowiadać potrzebom ludzi. Chrześ-
cijanie. którzy uważają. że s; duchowi, ponieważ opowiadają
się za określoną struktura org.uuzacyiną. są w błędzie. Ten
problem pojawił sil' w Kościele w Koryncie (I Koryntran
I:12 l. Koryntmnie późnic] odkryli, że istotnym elementem
struktury organizacyjnej w Kościele jest harmonia i miłość.

ZADANIE DLA CIEBIE

10 Z~lkrcśllitl'r<;przed każdym prawdziwym stwierdzeniem.
a (;dy kościóły ros na, potrzebuj" wytworzyć struktur,

orgaruzacvjna.
b Istnieje kilka rodzajów dobrych struktur organizacyj-

nych.
c Struktura organizacyjna powinna odpowiadać potrze-

"om łudzi.
d I larmonia i miłość jest ważniejsza niż typ struktury or-

ganizacyjnej.

11 Czy Nowy Testament naucza jednej określonej formy
zarz~,(lzania kościołem?
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Dowiedz się jakie formy organizacji kościelnej mają
kościoły w miejscu, gdzie mieszkasz. Czy służą one zas-
pokojeniu potrzeb ludzi, którzy mieszknja w tej miejscowości'
Znajdź swoje miejsce we wspólnocie i wspieraj ją.

ODNOWA W KOŚCIELE

Od czasu reformacji Marcina Lutra Kościół przeżywał
nowe fale przebudzenia. Bóg wzbudzał nowe ruchy, aby
uczyć prawd, które zostały zaniedbane. Nie ma wystarczająco
wiele miejsca, aby omówić wszystkie te ruchy. Pozwólcie,
że omówię tylko dwa wybrane.

Ruch ewangeliczny

Cel 6. Wyjm'lIij. dlaczego potrzebne by/o przebudzenie.

W czasie, gdy Kościół przeżywał wielkie trudności i pa-
nował upadek moralności. Bóg powołał człowieka odpowied-
niego do tej sytuacji. Nazywał się on Jan Wesley. W tym
czasie, w Anglii wielu ludzi mówiło o sobie, że są chrześci-
[anarnl. Byli członkami Kościoła, ale tak naprawdę nie byl:
chrześcijanami. Jan Wesley głosił, że trzeba osobiście spotkać
Boga. Jeśli nie było budynku, w którym mógłby wygłosić
kazanie, Wesley robił to na otwartym powietrzu. Docierał
z Ewangelią do różnych grup społecznych. Podróżował na
koniu po całym kraju. Nie tylko głosił kazania, ale też robił
coś wiece]. Pisał ksiaźki. zakładał szkoły, pomagał potrzebu-
iacyrn. Przyniósł duchową przemianę swojemu narodowi.
W jego czasach spadła przestępczość. W niektórych okolicach
znikł alkoholizm. Rodziny zostały wzmocnione.
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t:---------ZADANIE DlA CIEIlIE

12 Wyjaśnij, dlaczego za czasów Wesleya potrzebne było
przebudzenie.

Pomyśl o duchowych potrzebach w miejscu, gdzie miesz-
kasz. Czy twój Kościół potrzebuje przebudzenia' Módl się,
aby Bóg wzbudził w twojej okolicy takiego chrześcijanina,
jakim był Weslcy.

Ruch zielonoświątkowy

Cd 7. Opisz cccbv irvrozniajqc« rucb ziclonosn-iattsou-v.

W d/ie\Vi~·tnastymwieku Kościół wysiał wielu ludzi, aby
glosiIi EwangeliI' w nowych miejscach. Misjonarze z Ameryki
i Europy zalożyli nowe kościoły w Afryce, Azji i na wyspach.

Na początku dwudziestego wieku Bóg wylał Swojego
Świętego Ducha na Kościół. Miało to miejsce w wiciu częś-
ciach świata w tym samym czasie. Wielu chrześcijan przeżyło
to sarno. co uczniowie w Dzień l'Icćdztcslurnicy. Otrzymali
dary Ducha i moc do świadczenia. Ten ruch jest znanv pod
nazw.; ruchu zielonoświątkowego. \Y/ tej chwili rozpow-
szechnił sil' on na caly świat. Od okolo 1950 roku mówi siC;
o tym doświadczeniu \V różnych grupach ludzi wterzacych.
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Wierzę, że ten ruch pomaga przygotować Kościół na przyjście
Chrystusa.

t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE

13 Z jakiego ciuchowego przeżycia jest znany ruch zielono-
świqtkowy!

Sprawdź swoje odpowiedzi.

Mam nadzieję, że la krótka historia Kościoła pomogła ci.
Pewne wydarzenia nie należą do radosnych. Czasem Kościół
robił rzeczy, które nie chwaliły Boga. Powinniśmy wyci'lgać
wnioski z przeszłości. Nie możemy popełniać tych samych
błędów. Powinniśmy także rozumieć chrześcijan. którzy
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należą do innych grup wvznanionvch. Możemy różnić si,'
organizacyjnie, ale być może inni tak sarno należą do
Chrystusa.

Wskazówki dla chrześcijan nie pochodzą tylko z historii,
ale z całej Biblii. W następne] lekcji przyjrzymy się co Biblia
mówi na temat Kościoła. Zanim jednak zakończymy tę lekcję,
pomódlmy sil', aby Bóg posłużył się nami w pracy w naszym
kościele.

1~J"----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

13 Napełnienie Duchem Świętym.

l a W dzień Zielonych Świąt.
b Słychać było szum i widać było języki ognia.
c Zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi

j,zykami.

12 Ludzie, którzy należeli do Kościoła, nie byli naprawdę
wierzącymi. Nastąpił upadek moralności.

2 Niektórzy naśmiewali si~ Z uczniów.

11 Nie. Biblia dopuszcza różne formy zarzadzama w Koś-
ciele.

3 Powiedział:" Mesjaszem (Cbrystuseml jestjezus. które-
go ll;V ulerzvzoualiscie".

10 Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

4 a Uczyli się od apostołów.
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b Modlili się wspólnie.
c Mieli społeczność z sobą.
e Wspólnie jadali.

9 (W dowolnym porządku):
Tylko wiara.
Tylko Pismo.
Tylko laska

5 Wzrastał.

B Ponieważ pojawiło się wie/e błędów w nauczaniu
i w praktykach Kościoła.

6 b) żeby lepiej zapewnić pomoc, ochronę i jedność.

7 c) Kościół zapomniał, że powinien zaspokajać potrze-
by ludzi.



TWÓJ NOTATNIK



Co to jest
Kościół?

Jezus powiedział: "LIJlldlljf Kościółlllój"(Maleusz 16:ł8l.
Co Jezus miał na myśli mówił c "Kościół'! Co Jego uczniowie
rozumieli pod tym pojęciem!

Prawdopodobnie zauważyłeś, że słowo Koscio! zostało
już użyte wiele razy w tej kstążce. Było używane w różnych
znaczeniach. W lekcji 1. używałiśmy terminu Kościół w zna-
czeniu "ludzie należący do Boga". W lekcji 2 używaliśmy
tego samego słowa na określenie insrytucii. Wabu przypad-
kach możemy użyć tego słowa,

Wiele razy używamy słów biblijnych w codziennych
rozmowach. Gdy w ten sposób używamy słów, być może
nawet nic wiemy, jakie jest ich biblijne znaczenie. Znaczenie
zależy od kontekstu, miejsca w jakim słowo zostało użyte.
Powinniśmy wiedzieć, co oznacza w Biblii słowo Kosciot.

W tej lekcji będziemy odwoływali się do Biblii. B,dziesz
studiował wiele fragmentów Pisma. Wielu ludzi oddało swoje
życic, abyśmy mogli mieć Biblię. Niedaleko mojego miejsca
zamieszkania został zabity pewien człowiek. Przestępstwem,
które popełnił, było pragnienie posiadania Biblii we własnym
języku. Bóg ochrania Swoje Słowo. Więc studiujmy je'



W tej lekcji będziesz się uczyŁ..

Znaczenie słowa Kosetel.
Natura Kościoła.

Wi\'Zi Kościolu.

Ta lekcja pomoże ci. .

.. Zrozlllllil'{< biblijne znaczenie słowa Kosciot.

• Zrozumie" zwtązck pornicdzv lokalna społecznosetą a Koś-
ciołem .

.. Wyjaśnić nadnaturalny charakter Kościoła.
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ZNACZENIE SŁOWA KOŚCIÓŁ

Cd I. Poda] d(~/i'l1icj« slou-a II kościół II lJI tsontelssci« AUt/IlU}'
p,rl'c/.!iej. żyd()ll~\kiej i cbrzescijanslsic].

lezvkicm nowotestamentowego świata był i\,zyk greckt.
Paweł pisa I IX)grecku S\\'()je listy dl) kościołów. (:0 rozumiano
wrcdv przez siowo "~O.';ciól (gr. cklcsi.i)? Słowo /.!.o.,!ci<51(cklezja )
znaczyło "zebranie, zgromadzenie". W czasach Pawia lo słowo
tworzono z dwóch innych. Razclll ()zn~lczaly: .wybr.u». po-
wołani". \X' czasad) btblljnvcl: używano tego słow:! mówiuc

o grupie ohywateli wczwanycl. na zcbrnnic, kiorzv mieli omó-
wić j:il\icś polityczne czy militarne kwestie. J\'loglo Zo.'i\:lĆ

także użyte na określenie ciab lISl:I\H)(łaWCZCgo. l)zisbj słowo
,(?o.{ció/ koj:lfzy sit,; przede wszystkim z religia. Ak w tamtych
(·zasacll. nigdy nil' miale) t:lkiq.~() ZIl:lczL'llia.

t~-_·_-------1~\DANIE DLA CIElilI'

1PrZl'Czyt~lj \\' Dziejach 1<J:2:)-,io o wizycie P:I\\"b \\. Efezie.
Słowo <,k/<'zjl! pojawia sit.:w \\'il'rSZ~lcll 52. 5() j II( l. .Iakieg()

rodz.rju to IJyl() zgrollladzcllil'~ \X!ypisz. i.rkich .....I(')'" uiyh)
tlum.uz:«: slcl\\'() ej,.!/ezjl/(

a wiersz ..-)2"" .

h wiersz 5()

c wiersz li()
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2 Które z tych definicji NIE opisuia znaczenia greckiego
słowa /.,w.,.!ció{(

al spotkanie polityczne.
b) oddział wojska. który stawił sit,~na wezwanie.
e) zgromadzenie religijne.
dl zebranie obywateli.

lak wiesz, Biblia podzielona jest na dwie główne części:
Stary i Nowy Testament. \VIStarym Testamencie opisana jest
historia Żydów, narodu wybranego przez Boga. \X/idu Żydów.
wierzyło \V Boga i byl: mu posłuszni. Do nich należeli m.in.
Abraham i Dawid. \Vi Si.uvm Testamencie znajduje sit,' lustona
ich życia. Wiele uczymy sit' czyt:lj;~c () ich życiu.

lcdnak \\' czasach .kZlIS:l wielu Żydów nic' by!o posłusz-

nych Ik)gu. NiL' s1udicJ\\':l1i .lego Slo\\':l. DL! nich. dla ul.uwic-
nia , przygu1o\\':IlHl Sjx'cj:l1ne tlumnrzcmc Starego Tcst.unentu.
\X' tej wersji slo\\'() A~().~~ci(;1czy z,~"(/II/{ulzellie znSl:ilo użyte
pr:l\\-k l (lO razy. CZ:lSelll bvlo UŻYW:ll1l' na okrcślcni« świec-
kich (nic rdigijnyd\) zl'hr:lri., vv innvch przypadkach na okreś-
lenie spotkali religijnych. Cdy chrześcijanie zaczI,.'li używać
skl\\'a /..~o.\!cid/. Żydzi jui. go nic uŻyw:lli. Kośció! to było
zl'br:ll1il' chrzl'.'kij:l1l. /.~r()llladzl'nil' ŻvdĆJ\\" n.izvwano SVJl(l-

l ••.

P,Ol-},C,f. %ydzi. k1órzy lJ\\'ierzyli W .k/usa, CZl'sto byli wyrzucan:
I. synagogi. (Z(lh:ICI. .f;\ll;l l):.!..!. jako przvkl.ul).
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t:--------- ZADANIE DLA CIEBIE

3 Słowo kośció/używane przez Żydów oznaczało
a) spotkanie religijne.
b) grupę świeckich.
c) zarówno religijne jaki i świeckie spotkania.

4 Także w Dziejach Apostolskich 7:58 znajdujemy to słowo.
Użyl go Szczepan - Żyd, który stał się chrześcijaninem.
Kto tworzył to"zgromadzenie" (kościół) na pustyni' Prze-
czytaj Dzieje Apostolskie 7:58 i zapisz swoją odpowiedź

Słowo lsosciol występuje \\' Nowym Testamencie ponad
100 razy. Znajdujemy je pruwic w każdej księdze. Kiecly
chrześcijanie nazywali swoje spotkania .kosciolem" lub "zgro-
madzeniem", nie mieli oni na myśli zebrania politycznego
czy militarnego. Nie myśleli też o spotkaniu ludu żydowskie-
go, choć wielu z pierwszych chrześcijan było Żydami' Mówili
oni o ludziacb, ktors» zostali pouolan! przez noga. Mówili
oni o wspólnocie ludzi zbawionych przez wiarę w jezusa
Chrystusa. Później dowiemy si\, wiece] o tym chrześcijańskim
znaczeniu słowa "kościół".

ł·~-·-----' ZADANIE DLA CIEBIE

5 Co chrześcijanie rozumieli przez słowo ko.\:cióP



Czym jest Kosciol? 17

NATURA KOŚCIOłA

Cel 2. Oleresl relacje miedzy lokali/q irpolnota a uniwersalnym
Kosetotem.

Słowo kościóloznacza także lokalne zgromadzenie tych,
którzy uwierzyli w Chrystusa. W Nowym Testamencie często
oznacza konkretny zbór. Zobacz na przykład pozdrowienie
Pawia "do zboru' w Tcsalonikuch'' (l Tesaloniczan l: l) .

• słowo elslesia - leoscićł, występujące jako określenie
lokalnej wspólnoty jest tIumaczone jako zbór w Biblii czyli
Piśmie Świętym, wydanym przez Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne (przyp. tłum.)

Czasami Biblin odnosi to słowo do kilku zborów w' pew-
nym regionie. Na przykład zbory w Judei (Gałacjan 1:22).
Innym razem słowo kościół oznacza coś wtekszcgo - Kościół
PO/l'szec!JIIY. Nic chodzi o wspólnoto czy spotkanie, ale
nazywa sil' tak ludzi należących do lej /l'spólnoty, zboru (Zob.
Dzieje Apostolskie 8: 1-3 l. Kiedy wierzący byli prześladowani
i zostali rozproszeni. byli ctagle czcścią Kościoła.



48

W Mateusza 16: 18 Jezus mówi o budowaniu pouszocbnego
Kościoła, ciała tworzonego przez wterzących \\' Chrystusa na
całym świecie.

Wynika z tego, że Kościoła nie tworzą ludzie jednej rasy,
ale wszystkich ras. Kościół lo nie s:, ludzie z jednego narodu,
ale ludzie uszvstteicb narodowości . W Galacjan ~:28 czytamv.

"Nie masz Żyda ani Greka. nie masz niewolnika ani
wolnego, nie masz meżczYZll.}/ ani lsobietv, albowiem wy
flIs2YSl.T jedno jesteście uifezusie' Chrystusie ".

~--------- ZADANIE DLA CIElIlE

6 Przeczytaj każdy z tych fragmentów. Oceń czy dotyczy
on kościoła lokalnego, zboru, wspólnoty czy Kościoła
powszechnego.
a l Koryntian 4:17 ..

b 2 Tesalontczan l: 1 .

c Kolosan I: 18 .

d Efezjan 3:8-10 ..

e Efezjan 3:20-21 .

f 2 Koryntfan 11:8 ..



Czym jest I\o.<dó/?

7 rak kościół Iok.ilnv jest z\\·i:vany z Kościoh-m powszech-
nynl~ . .

WIĘZI KOŚCIOŁA

Cel 5. Opisanie Wi{!ZÓ1UKoscioł« z kazda osobi, Trojcv (Ojcel1l,

S)'II(,III. f)"C!J"1II S'lI'i('/VIII J.

lak mówiliśmy. w czasach biblijnych słowo kościół nie
hylo słowem religijnym. Jak wterzacv nazywali kościół'

Pierwsi chrześcijanie nazywali kościół clslesia, co w ich
j\"zyku znaczyło zgromadzenie czy Hoże zebranie. Ci ludzie
zostali powołani przez Boga. I~ylo to Boże zebranie. Paweł
naptsal "do zboru Tesaloniczan III /10p,1I Ojcu i Panulezusic
Chrvsutste .... \ l Tcsalontczan l: l l. Podobnic mpisal do Koryn-
lian: ..Zboroui Bozcnn«. /..~/ó,yj('sllf! Korvncic. posuieconenn,
u' Chrvstusiejeznsio. pou-olan vm .{u'ie~)'J}J. li raz ze U~\z.l~,/kil1li.
f..aórzy uzvtraja imienia Pana nasregojezu-:« Cbrvstusa Uli

tsazdvmmiejscu, ich i 1[aszym ... '( l Korynttan 1:21.

~~.K~_-· _
~ - ZADANIE DlA cnnm:

8 Każdy poniższy werset mówi, kto należy do Kościoła.
Przeczytaj je. Potcrn napisz. jak każdy z nich opisuje Koś-
ciół.

a 2 Tesaloruczan l: l ..
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b Gularjan 1 1:\ .

c 1 Korymian 11:16 .....

Kościół został powolany przez Boga i powolany do Chrys-
tusa. Do kościoła w Koryncie Paweł napisał. .,Wiemy Jest
Bóg (Ojciec), lztorv II'(/Spouoła! do spolecznosci Svna Sil '<'go
łezusa Chrystusa. Parta naszego" (lKorynuan 1:9). Czasami
Kościół jest nazywany "Chrystusowym". (Zob. Rzymian 16:16)
Jezus powicdzial : "zlJlldllif Kosciol mój" (Mateusza I(,: 18J.
Paweł mówił o Chrystusie, który .Kosciola 1./ Jest Zbaun-
cieleni" (Efezjan. 5:2:\). Porem dodaje: "CblyStllS umiłoual
Koscićl i lI:t"'a/ zcnt santego siebie" (Efezjan 5:25).

Wierzący lo ci, którzy "I ,,\\' Chrystusie". Chrześcijanie
utożsamiają si~>z Chrystusem w jego śmierci <Rzymian 6:6).
Także dlatego, że jesteśmy "w Chrystusie", cierpimy wraz
z Chrystusem. <Rzymian 8: 17: 2'1'ymoteusza 2: 12J.

~--------- ZADA1'1IE DlA CIEBIE

9 Przeczytaj ponownie Rzymian 8: 17 i 2'1'ymoleusza 2: IL
.Jakaobicuuca jest dana tym, którzy cierpią "w Chrystu-
sie',? .

10 Odpowiedz na nastepujące pytan]« jednym słowem.

a Kto powołuje Kościół' ..

b Wierz:lcy "l w . .. ..
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Duch Świ\'ty daje Kościołowi nadprzyrodzoną (duchową)
moc. Ze wzgh-du na działanie Ducha Świ~>tego. Kościół różni
się od wszystkich pozostałych grup ludzkich. Moc i życic
Kościob ma charakter duchowy, a nie ludzki.

t-· -- 7..ADAi'iIE OlA CIEBIE

11 Przx-stuchu] Kaidy z podanych niżej fragmentów. Z:lpisz,
co Duch ŚWi,·ty czyni dla kościoła.

a Filipian 2: 1 .
b Dzieje Apostolskie 1:8.
c 1Koryruiun 12:8-12 .
d Efezjan 4 :5-4 . . .

Sprawdź swoje odpowiedzi.
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Powinniśmy chwal« Boga za 10, że powołał nas, abyśmy
byli CZI'ści;,.fego Kosciota. który przez Niego zosrał powołany,
zjednoczony z Chrystusem i napełniony Duchem. Boży Koś-
ciól może mieć charakter zarówno lokal n)' jak i powszechny.
W różnych miejscach ,,'ieu;!'"y kochają tego samego Chrys-
tusa. Mówi o tym apostoł Paweł: " \r('2J~'q'zostalismv napojeni
icdnvm Duchem": lKo 1:!:lj).

Co to jest Kościół? jest to społeczność wierzących od-
rodzonych przez Ducha Świętego. Bóg od początku mial
w swoim planie zbudowanie Kościoła. Od czasów Chrystusa
Kościół rozwijał sil' przez działanie i moc Ducha Świętego.
Kościół Chrystusa jest powołany, aby być Bożym świa-
dectwem dla twojego otoczenia i narodu.

-4I~"'~,~ _f- ...... SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

11 a Duch zapewnia społeczność, wspólnotę.
b Duch daje moc do świudczenia.
c Duch daje dary duchowe.
d Duch daje jedność.

1 a zebranie
b prawomocne zgromadzenie
c zebranie

10 a Bóg (Ojciec)
b Chrystusie

2 c) zgromadzenie rehgijne
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') Bed. rządzić z Chrystusem.
3 c) zarówno religijne [ak i świeckie spotkanie.
8 a ..zbór w Bogu Ojcu naszym iw Panulczuste Chrystu-

sie".
h ,.zbór Bożv".
c .zborv Boże".

4 I.ud Izraela.

7 Chrześcijanie, którzy l\\'or"I zbór lokalny, "I cz\'ścic!
ciała Chrystusowego lub uniwersalnego kościoła.

5 Społeczność wier"Icych
6 a Lokalny (każ")' zbór).

h Lokalny (ludzie II' zborze II' Tesalonice).
c Powszechny (O/lpSI Clou-q Ciała. Koscioła).
d Powszechny (poprzez Koscićł),
e Powszechny (chwała II'Kościele).
f Lokalny (uspomaganvprzez i/lIIC kościoły).



Jak można stać się
członkiem

Bożego Kościoła?

Mówiliśmy wiele o przeszłości Kościoła. Widzieliśmy jak
na przestrzeni dziejów Bóg realizował swój plan. Anali-
zowaliśmy leż znaczenie słowa tioscioł. Teraz przyjrzyjmy
si\~teraźniejszości.

W lej lekcji będziemy zasianawiać sil' nad Kościołem, ale
w powiązaniu z tobą. B\'dzie lo bardzo osobista lekcja. Być
może najważniejsza w lej ksiażc«. Problemy wiciu ludzi biorą
sil' z tego, że nie znaj'J prawdy. którą przedstawiamy w tej
lekcji. Podobnie i Kościół staje wobec różnych trudności,
gdy nic zna prawdy. Uważnie przestudiuj materiał w tej czcści.

Być może nigdy nic spotkamy sil' na lej ziemi. Ale jeśli
przyj"Ie.< P'lI1a jezus.: Chrystusa jako Zbawiciela, to ty. i ja
należymy do Kościoła. Dzięki lasce Boga pewnego dnia
spotkamy sil' u Pana. B,dziemy razem w niebie chwalić Boga
za jego laskę w Chrystusie. Wtcdy też lepiej zrozumiemy
natur, jego Kościoła.



W tej lekcj i będziesz się uczył...

Oclpowiedzialnośc: \.Jłc)wieka.
Bóg zl):lwb.
Kim jestem w Chrystusie.

Ta lekcja pomoże ci...

* WyrnieniL< trzy działania, które człowiek musi wykonać,
.iby stać się cz~'ści~!Bożego Kościob .

• Wyjaśni,', co Bóg czyni dla człowrckia, aby stal si, cz\'ścią
lego Kościoła.

• Wymienil' cztery biblijne określenia ludzi wierzących.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Cel I. l'<~}:J'a,,,,tnU biblijn« znaczenie slou: upamitunic . nawróce-
nie i wiara

Upamiętanie

Uczyliśmy sl\' o niektórych wspaniałych rzeczach, Jakie
Bóg planuje dla Swojego Kościoła. Byłoby straszne zosta(
w Bożym planie pominiętym. Co musisz zrobić, żeby stać
się części', Bożego Kościoła'

Po pierwsze: Biblia mówi, że musimy l{jJami~)(a{si{J. lJpa-
miętanic to "zmiana umysłu, sposobu myślcrua i zmiana posta-
wy". Upamiętując się człowiek analizuje swoją przeszłość.
Przcżvuia żal z powodu swoich grzechów i podejmuje
decyzję, że zmieni swoje życie. Upamiętanie to usuniecie
"ja" Z najwyższej pozycji i oddanie tego miejsca Bogu. Paweł
opisuje upamiętanie w ten sposób: "Ale u~,'Zyslko to, co mi
by/o zyskiem, uznałem ze wzg/fJdll na Cbrvstusa za szlxuk:"
(Filipian :\:7l . jezus opowiedział wspaniała lustoric o młodym
człowieku, który odszedł od swojego ojca, roztrwonił majątek
i zmarnował swoje życie. Potcm jednak up.nnk-ra! si~>i wrócił
do ojca. Żałował lego, co zrobi! i postanowił zmienić swoje
życic. Było to prawdziwcupamtetarue si\' ( ł.ukasz 15:11-:\2).
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t-·----- ZADA""E DlA CIEBIE

1Przeczytaj podane fragmenty. Napisz główny temat każ-
dego urywka Pisma
a Mateusz 3:2 .

b Mateusz 4: 17 .
e Dzieje Apostolskie L\8

2 Napisz defjnicj~>słowa upamiętanie si, własnymi słowami.

Nawrócenie

\Y/ Nowym Testamencie słowo l1{lunkelliewyst<;pujc 40
razy. Oznacza "odwrócenie się". W Dziejach Apostolskich
często używa sk- tego Z\\TOlu. Najczcścicj po nim następuje
"do Puna" lub "do Boga" (Dzieje 9::\); 11:21: l): 19). Człowiek
musi odwrócić sil.' od starego sposobu życia (upamiętać się)
i zwrócić się do nowego t n.rwróccnic): musi oddać siebie
sarnego Bogu.
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Proces odwrócenia zawiera w sobie odu-rćcrnie si{~,
a wiec zostawienie czcgn~ poza sobą i zwrócenie si{~do
czegoś innego. Paweł powiedział kościołowi w Tcsalonikach:
.opoinadaja ° lias. jakiego to II u-as doznalismv przyjęcia,
ijak naiorociliscie sir od bahranoiodo Boga, aby S/IIŻI'Ć Bogu
żywe1llu i pnurdziuvnm " (l Tcsaloruczan 1:9).

ł-·----- ZADANIE DlA CIEBIE

3 Odpowiedz na następujące pytania:
a Co znaczy słowo naurocenie .

b Od czego człowiek musi sil' odwrócić? .

c W strono czego musi się zwrócić? ..

Wiara

IVlerzJ~'to znaczv "ufać" łub ,.liczyć na". Bibh« mówi:
" \Fle(~vllll'ierz.vIIAbra!Ja1ll! Panu, a 011 !X)CZ.V!U/1Il1l to ku
nsprauiedltuncntu " (I Mojżeszowa 15:6l. Nowy Testament
cytuje te słowa, ale dodaje: "A Pismo 1. . .1 przcu-idziało, że
/Jóg z uiary usprauncdlitria pogan ... "(Galacjan :1:6,8 l.

Uwierzyć w Chrystusa to znaczy spotkać się z Nim, kochać
Go, ufać Mu, być Mu posłusznym i wiernym. Wiara nie jest
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czymś bicmym. Wiara to aktywne ufanie l3ogu. Nasza wiara
jest widoczna w tym. co robimy.

~r·
~ ---------- ZADANIE DlA CIEIlIE

4 Strażnik Wi~'zil'nny zapytał P~lwb i Sybsa: .Panouic. co
11/(1111 czvuić. (/hYIII /Jy! zbau -ionvr" Napisz swoj« odpo-
wiedź na to pytanie. Porem przeczytaj Dzieje J6::\O-:\i
i odczyui] odpowiedź. jak:! dali Paweł i Sylas.

5 Napisz własnymi słowami definicj .....słowa uicrrv«.

llp.unict.mic. nawrócenie i wiara S:l .~ciśłcze soba zwiaza-
ne. To trzy elementy tcgo samego wydarzenia. Czy szczerze
U\Xlllli\'l:dcś si~'~Nawróciłeś się~Czy wierzysz \,' Chrystusa?
Jeśli nil'. lo teraz wiarą przyjmij Chrystusa. To jedyny sposób
wejścia do Kościolu Bożego.
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BÓG ZBAWIA

Do tej pory zajmowaliśmy się tym, co w spotkaniu z Bo-
giem należy do człowieka. Ałe człowiek nie może wykonać
tego, co najeży do niego bez Bożej pomocy. To Bóg włącza
łudzi do Kościoła. Łukasz mówi o Kościele: .Pan zaś co-
dziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni"
(Dzieje 2:47).

Narodzenie na nowo

Cel 2. Opisz, co dzieje się, gdy w życiu człowieka następuje
narodzenie na nowo.

Ludzie nie stają się chrześcijanami przez fizyczne przyjście
na świat. Staje się to przez 'IOWO narodzenie. W rozmowie
z Nikodemem Jezus bardzo wyraźnie powiedział o potrze-
bie narodzenia się na nowo. (łan 3:3-7): "Co się narodziło
z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest"
(łan 3:6). Paweł powtórzył tę sarną prawdę: "...ciało i ereui
nie mogq odziedziczyć Krółestwa Bożego ..." (I Koryntfan 15:50).
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Bóg chce, żebyś narodził się na nowo. Chce, żebyś mógł
zacząć życie od nowa. Biblia nazywa to odrodzeniem. Tak
jak urodziłeś się w swojej rodzinie, tak samo musisz urodzić
się duchowo w rodzinie Boga.

t:-------- ZADANIE DlA CIEBIE

6 Co dzieje się gdy człowiek rodzi się na nowo' .

Nowa natura

Cel 3. Zdefiniuj nouq naturę.

Przychodzimy na świat z określoną naturą. Gdy rodzisz
się na nowo, otrzymujesz nową, Bożą naturę, Piotr mówił
o wierzących, że są .uczesmieami boskiej natury" (2 Piotra 1:4).

Paweł wyjaśnia to w ten sposób: "Tak więc, jeśli ktośjest
w Chrystusie, /lOUJ)!I/l jest stuorzeniem, stare przemineło, oto
wszystko stalo się noue" (2 Koryntian 5:17). Biblia mówi
o dwóch dowodach nowego narodzenia. Pierwszy to świa-
dectwo Ducha Świętego w naszych sercach (Rzymian 8:16).
Drugi to owoc spraunedliuosci, który pojawia się w życiu
człowieka wierzącego. Ci, którzy narodziłi się z Ducha,
powinni przynosić owoce Ducha. (W Galacjan 5:22-23
przeczyta] list, owoców Ducha).
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t-..---------ZADANIE DlA CIEBIE

7 Przecz)'taj Mateusza] 2:5:\-,1) i opisz nową n.uur« czło-
wieka.

8 Skontroluj samcgo siebie. Odpowiedz na pvt.iniu tak lub
nie.
a Czy posiadusz 'świadectwo Ducha Świętego w sercu?

b Czy inni mog~,ogl~,lda(owoce Duchn w twoim życiu?

leśli odpowiedziałeś przecząco na te pyt.ini«. prawdo-
podobnie powinieneś jeszcze raz prze.inalizow.u' swoje życic,
żeby upewnić sic, czy pokutowaleś. odwróciłeś si~>od grzechu
i zupełnie zaufałeś Bogu.

KIM JESTEM W CHRYSTUSIE

Cel 4. '\I:"v1l1 iei) i ll~~:'ia.Ólij bibłijn« o/..m!.\'/eJl ia Iiuizi li icrzacvcb.

Wiciu ludzi nazywu siebie samych chrześcijanami. Niek-
tórzy z nich nigdy nie do.~\Vi:lclczyli ciuchowych przeżyć,
o których mówiliśmy. Nic s:Jprawdziwymi chrl.c.~cij;lJ1allli,
nawet jeśli należą do jakiegoś kośetola. Nic s~ członkami
prawdziwego, Bożego Kościola Nazywamy ich nicnaw-

róconymi.



Ludzi menawróconych. którzy naleźa do jakiegoś kościola.
nie możemy nazywać tak. jak Biblia nazywa członków praw-
dztwcgo Kościoła. Zajmiemy sic tylko czterema takimi
słowami, Nasza lista mogbby hy(~dużo dluższa.

Uczniowie

W księdze Dziejów Apostolskich wierz'Icy "I nazywani
/lCZII ja tui (Patrz Dzieje 6:2; <): I: i 1:2(>; 11J:2 i -22; i8, 27; i<),<) l.
Jezus nazywał swoich naśladowców uczniami. lJczeri to ktoś.
kto się liCZY,Uczy się prawd swojego mistrza. W Ewangeliach
uczniowie stale przcbywalt blisko Mistrza. Zobowiązali sil'
być posłusznymi Chrystusowi.

Ludzie nienawróceni nic mog~, być posłuszni Chrysiuso-
wi, Nie można Il:lZYW:IC ich uczniami. Nic można ich też
nazwać chrześcljnnam], ponieważ nic posiad.ij.; natury Chrys-
tusa,

Święci

No,\'y Testament często nazvw« członków Kościoła
.<u,j('ll'mi. (Zobacz Dzieje <): 1:1. IJ i; 2 Korynuan I: I: 1:1:12;
Efezjan Ą: 11: Kolosan ł: 12), Zauważ. że sa oni świętymi już
na ziemi. tak samo jak beda nimi \\' niebie.

Święc: to ci, którzy zostali oddzieleni spośród innych dla
Boga. Ludzie ntcnawróccni nie s~,święci. Nic są cZ\'ści:I
Bożego Kościoła. Nic zostali oddzieleni dla Boga.

Bracia

Słowo bracia to najcześciel używane określenie wierzą-
cych w Nowym Testamencie. Mówi ono o więziach między
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wierzącymi w Kościele. Kościół jest Bożą rodziną. Wierzący
urodzili się w Bożej rodzinie przez nowe narodzenie. Wierzą-
cy są więc braćmi Chrystusa. (Rzymian 8:29; Hebrajczyków
2:11-12,17).

Ludzie nienawróceni nie su braćmi Chrystusa. Nie "I więc
częścią Bożego Kościoła.

\-!t"" /:..Q , .

(

Chrześcijanie

Jak wspominaliśmy, wierzący nie byli od razu nazywani
cbrzescijanami. Mówiono o nich: uczniowie, święci czy bra-
cia. Na początku ludzie nazywali wierzących cbrzescijanami,
aby ich wyśmiać. Ale to słowo odnosi się do tych, którzy
nalezą do Chrystusa. Są podobni do Niego (Dzieje 11:2G;
2G:28; i I Piotra 4:1G).

Powinniśmy nazywać cbrzescijaninem tylko człowieka
narodzonego na nowo i posiadającego naturę Chrystusa.



ó5

Na początku wicrzurvch n.izvw.mo w różn~' sposób. Ale
każde z tych określeń powinno bye' użvw.mc tylko w stosunku
do nowo narodzonvch ludzi w Kościele. Nie powinno sil'
tak mówić o ludziach, którzy nie są narodzeni na nowo.
a tylko należą do jakiegoś kościoła.

~~

~-------- 7~\DANIEDLA elEIlIE

9 Zajmowaliśmy sic czterema biblijnymi terminami uży-
wanymi w stosunku do wierzących. \Xlymień je.

10 Do każdej definicji wybierz jedno z czterech odpowia-
(bj~cych jej brbhjnvch określeń używanych w stosunku
do wierzącvch.

a Człowiek. który uczy si~>i jest blisko swojego mistrza:

b Określenie używane, aby ośmieszyć wtcrzacvch za-
chowujacych sil' podobnie jak Chrystus: .

C Oznacza, "oddzielony dla \laga" .
d Związane z przvnalcżnością wierzących do Bożej ro-

dziny .
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Mam nadzieje, że narodziłeś si, na nowo. Ufam, że [csreś

częścia Bożego Kościoła. jest lo najważniejsze wydarzenie
w twoim życiu. Możesz być członkiem Kościoła. Możesz

nazywać siebie chrześcijaninem. Ale musisz narodzić si~>na
nowo, żeby być naprawdę cz('ści'l Bożego Kościola. Zrób lo
teraz!

Przerobiłeś pierwsze cztery lekcje. Czas na wypełnienie
pierwsze] cZ~'ściZeSZ}1Ustudenta. Przejrzyj lekcje 1- 1 i wy-
pełnij karl, odpowiedzi zgodnie z instrukcjami. Porem wyślij
karlę na adres podany na ostatnie] stronie ZeSZ}1Ustudenta.

}~1-' 7ti...------ SPiłA WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

10 a uczniowie.
b chrześcijanie.
c święci.
d bracia.

1 a upamiętanie.
b upamiętanic.
c upamiętanic.

9 uczniowie, święci, bracia, chrześcijanie.

2 Powinieneś to wyrazić swoimi słowami, ale odpowiedź
powinna zawierać odczuwanie winy i pragnienie zmia-
ny.
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8 Jeśli odpowiedź brzmi nie, albo jeśli nie jesteś pewien.
módl sil' i proś Boga. aby dal ci nowa naturę.

3 a odwrócenie sic.
b od grzccliu, bożków itp.
c Boga.

7 Ludzie. podobnie jak drzewa, przynoszą owoc zgodny
zieli naturą. Wierz'lcy, gdy rodzą się na nowo otrzymuj',
nowa n.uurc.

4 ..Luicrz ll' Panalezusa. (I bedztesz zbatrionv .....

6 Rodzi si~'w Bożej rodzinic. S~)to ducbouv narodziny.

5 Powinieneś odpowiedzieć własnymi słowami, mają one
wyr.rź:« zaufanie i clif['ć polegania na kimś.



Kościół
jako
ciało

Tylko wierzący "I prawdziwymi członkami Bożego
Kościola. '!.poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy sil', Żewierz'lcy
sq nazywani w różny sposób. Mówuny o nich: uczniowie,
święci, bracia i chrześcijanie. Każde z tych okreslen niesie
w sobte pewne znaczenie.

rak samo Kościół określamy różnymi nazwami. Każda
z nich mówi coś o Kościele. zajmiemy si, jedn:1z nich. Biblia
O\'SIO mówi, że Kośció] jest ciałem. Dowiemy sil' z lej lekcji,
co to oznacza,

W Kościele spotykasz sil' z wieloma wierzącymi. Sa dla
ciebie bliscy. Dzięki Bogu za tych ludzi. '!.apylaj Boga, jak
m()glhyś zainteresować si(: nimi. Oni też lllog:1pomóc lobie.
Winiza, j:tlq sobie przyswajasz, jest bezużytecZIla, je.'li jej
nie zastosujesz. Zastosuj w praktyce 10, czego si~>naliczysz.



W tej lekcj i będziesz się uczył...

ChIYS! liS i Kościół.
Chrystus jest źródlem życia.
Chrvstus je.'>\ l'ancm.

ClIrysIlIs zaspok:lja potrzcbv.
\\li~'Zi\\' Kościck'.

Jedność \y Kościcle.
Różnorodność \\' Kościele.
Wzajemne troszczente si~' o siebie w Kościele.

Ta lekcja pomoże ci...

• Zrozumieć analogie mi~'dzy ciałem człowieka a Koserolem.
* Zrozumieć wk-zi Kościola z Chrystusem.
• Zrozumieć relacje wewnątrz Kościoła,
• Uświadomić sobie. za co jesteś odpowiedzialny wobec in-

nych w Kościele.
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CHRYSTUS I KOŚCIÓŁ

Cel l. WYJl"'lIij, gdzie znajduje sir zrodło żvcia Koscićla.

Biblia porównuje Kościół do różnych rzeczy. Mówi, że
Kościół iest jak budowla (Efezjan 2:21), jak małżonka (!'fezjan
~:22-23), trzoda (Jan 10:16), krzew winny (Jan 15:1). Ta lista
nic jest kompletna. Moglaby być znacznie c1Iuższa. Ktoś znalazł
w Nowym Testamencle ponad 200 takich porównań!

Nic lxdzterny zajmować sil' wszystkimi. Wybraliśmy
jedno. Biblia mówi, ie Kościól jest ciałem. Analtzuia« to po-
równanie dowiemy ~iędużo o Kościele.

Chrystus jest źródłem życia

Ciało żywe] istoty porusza si~'i rośnie. Każde ciało ma
głowę. Wzajemne powiązania miedzy głow~, a reszt.; ciała są
bardzo istotne, Pnwc] pisze do kościoła w Kolosach: "On
[Chrystus] także jest G/O//'{/Cia/a, Kosetola. Oli jest j)()czatkiell/
picnrorodnvm z uniarłvcb. abv ,I<' irszvstlsnn bvł pieru-szv"
(Kolosan l: 18l. Kościół czerpie źycic z Chrystusa. Budynki,
organizacje i zgromadzenia nic daj:1 życia. Tylko Jezus.

Zarówno każdy wierzącv. jak i caly Kościól posiadają
pełne życie, gdy S;! w jedności z Chrystusem. Ciało [est
połączone z głow«. Kośriól jest zlączony z Chrystusem.
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~F>__
~ - ZADANIE DLA CIEBIE

1Wybierz najlepszą odpowiedź spośród dwóch podanych
w nawiasach i napisz i~~na wykropkowanej linii.

a Kościół żyje, ponieważ czerpie życie z

<instytucji) (Chrvstusa)

h Kto jest glow'l Kościoła'

(oblubienica) (Chrystus)

2 Przeczytaj Kolosan 2: 12-13 i dokończ zdanie poniżej.
Wierzący,,) utożsamiani z Chrystusem w Jego .
ijego .

Chrystus jest Panem

Cel 2. Nazunj głowę Kościoła

Chrystus jest nie tyłka źródłem życia. Jest także Panern
Kościoła. Tak jak żona jest poddana mężowi, tak Kościół jest
posłuszny Chrystusowi (Efezjan 5:241. Ręb nie wydaje pole-
celi głowie. lecz to głowa wydaje polecenia ręce. Kościół
musi by( posłuszny Chrystusowi. ..t irszvsttx: poddał pod nogi
jego. a jego SCl111ep,o ustonou-ił ponad u-szvstlsini Głou-a
Kosciota. kIÓrl'}<'SI ciałem jego. pełli ia lego. ktćrv sam u szvstlso
lit' trszvstlsim LCI)'X>/1/ia"(Efezjan1:22-2,-1).



Kosciot

Wszyscy podlegaja jakiejś władzy, Niektórzy są posłuszni
władzy człowieka. Wieloma ludźmi rządzi grzech. Chrześcija-
nie od początku glosiIi ,Jezus Chrystus jest Panern!"

(

t:--------- ZADANIE DlA crsnrs

3 Wybierz najlepszą odpowiedź spośród dwóch podanych
w nawiasach i napisz ją na wykropkowanej linii
a Panem Kościola jest

(urzędnik) (Chrystus)

b Głową Kościoła jest

(człowiek) (Chrystus)



Chrystus zaspokaja potrzeby

cd:\. IY}I'/$/lij.co lo oznacza. że Cbrvstus zaspolsa]« polrzeb)'
Kosaola.

lczus Chrystus [cst koch.uąrvm Panern. Oddaliśmv leniu
sie1Jie samych. Z miłości Chrystus troszczy !'lię () nas. Paweł
w)'jaśnia: "A/l)()lJ.'iem /lfJ.?111(~((}' cia/o slI'ego nie miotu' 1/1C-
nau'isci. aleje Żyli'i i f>iclfl.~}ll~je.jak i Cbrvstus Kosciot, P,{~Vż
CZl011"y/m i cill/ajep,o jesle.<m.l,1f ( Etczjm 5:29-50). Kościól żyje
dzick: więzi z Chrystusem. Rośnie dztek: Chrystusowi. Jest
otoczony opieka Chrystusa. _,".p,lUll)'.z której ell/e cia/o, odzv-
uiane i spojone stau l:'1li i sciegncun i. rosn je u-zrostem Bożym ..
I Kolosan 2: 191.

ł~_·_--------ZADANIE DLACIEIlIE

4 Pomyśl i napisz, [ak Chrystus opiekuje sic Kościołem.
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5 Chrystus jest z\\'i~lzaI1Y Z Kościołem na wiele sposobów.
Wymie,\ trzy.

WIĘZI W KOŚCIELE

Jedność w Kościele

Cel 4. IrIvja.<lIij, IW CZVIII polegajednosć 11' Koscielo.

Nowy Testament został napisany bardziej dla Kościola
w całości niż dla pojedynczych chrześcijan. Chrześcijanie nic
mog~ł żyć bez innych wterzącvch. Od początku nowo naw-
róceni byli szybko włączani do społeczności, Łukasz pisze:
"A li uiszvstleicb uierzocvcb było jedno serce i jedna dusza"
(Dzieje 4::\2l,

Niezależnie od rasy, narodowości, sytuacji społecznej
wszyscy wicrzącv sq zjednoczeni w jednym Kościele. .fcdn«
cia/o ijedell Duch ..... (Elezjan 4:4 l. Ta jedność nie oznacza,
że wszyscy chrześcijanie musza należeć do tej samej instytucji
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kościelnej. Nic znaczy lo, Że wszyscy ll\\'idl>iaj~Boga \\' len
sam sposób. To oznacza, że wśród wierzacvch panuje duch
miłości i jedności.

I'odzia'y nucdzv Kościołami nigdy nic przynosz'l nic
dobrego. PI-LynoSZ~! ból. Kościół cierpi z tego powodu. Kościół
\\" Koryncie przeżywał len problem. <l.obacz 1 Korynttan
l: 12-1:\) Paweł wzywał Korynu.m do jedności: ..Ab)' nie bvło
li' ciele rozdu-ojen ia, lecz (//~1' członlsi JIl ialv natozajem o sobie
jedll{/Ne -'{{/lWI ie ,.(I Korynttan 12:2'1l. NajczI'ściej podziały
w Kośc-icle \\J'"\v()luj;~ ludzie. którzy' bardzie] zaimuj~, się sobą
niż tn.1SZCZq sic;'o Innych.

~r.~_·· _
~ - ZADANIE DI~\CIEBIE

6 \X'yhierz najlepsza odpowiedź spośród dwóch podanych
w nawiasach i n~lpisz j~,na wvkropkowune] linii.

a jedność w Biblii oznacza

(h; sarną inslytuci'':) <tego samego ducha)

b Podziaiy w Kościele s:! zazwyczaj spowodowane przez

(egoizm) (miłość)
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Różnorodność w Chrystusie

(:d ~.Udkrl'i Sil V!" zrulan Źli II' ciele. lstorvrn jest f,;o.<ci61.

Jedność nic oznacza, że chrześcijanie ~que)' sami. Nie!

Każdy cilrZl'.'ciianin jest inny. Róznorodność daje sil\' i poz-
wab zad iow.u' równowug« . .Allxnriem [al: cia/o jest jed HO,

{I czlonlsur nut u-tct« li/e u'szyslkie czlonlsi cia/a, chociaż icb
jest u-iele, tn-orza jedno cia/o. tul: i Cbrvstns' (l Korynuan
12: In

Jedna CZ~'Śl".:ciała nie może powiedzieć drugiej: "Nie pot-
rzcl)lli~~ c-ie-liic!" KaŻlb cz\,ś<.>:potrzebuje wszystkich innych.
Chrystus potrzebuje k:tżdego. (/.obacz I Korvnnan 12: 12-2(,).
\X'iL'rl.~!cy różnia siv tym, co robra (\\',17): różnia sil' sil:, (\\',22),
szacunkiem jakim ich darzymy (w.ł.-ą Ak ciało jest jedno.
Paweł \\·Yi~l.';nia h: pruwek- kościołowi w Rzymie; ..rak m)'
ll'SZYSCY j('s/el11lY jednym cialen. u' C/nys/lisie. li z osobne!
/es/("':11I)' CZIOllkll!Jl ijet/n i drugicb. A 1//01//.1"różne lltl1Y lI'1..YlIlIp,
ndziclonc] nom {osN .... (l<zylllbn 12:-)-(1)

ł-·-- i"ADANIE DL\ CIEBIE

7 W Rzvmi.m I L:(l-H znajduje sit," lista niektórych durów.
które Iklg dal S\\'OiL'I1lU cialu. Przeczytaj tt,' list« i pust:!w
X przy darach, które otrzvmutcsz dzicki Bożej laxcc.

a prl,ek:lz~wanic pr/L'sbnia ( )(113<19:ł (pn l!"tlk( l\\':mic) ..

b służenie (posługiwanie)

C naucz.mic
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d z:ldwclI1ie t naporninann-)

c dzielenie si~~(dawanie)

f zarz~ldz;Inic (byciL' przclożonvm:

g okuzvw.mh- wspólrzuciu (miłosierdzia)

8 I.wróć lIwag", jak każdv z 11Thdarów powinien być wy-
korzvstvwanv. Jak Uiy,,":ISI swoich darów? Pornódl si~-"
w tej sprawie.

Wzajemne troszczenie się o siebie

lcsll'Ś l..'/l'Sci:l H(licg() ]\.(l,ści()I:1. ł'owinicncś pt ur.rktow.u'
lo p()\\'ainil' - jak() słuienie Chrvstusowt.Tedno z twoich 1:1-

d.m I() troS/Ch'nil' Sil' () mnvch \\'iL'rzacych. Tak jak solne-
po\\·il'dlil'li.~I1lY. xv Cil'k fl.'ka potrzebuje 1II.:h:l. n ucho
pl1trzdHljl' ....!lIPY. l{iiJliJ 11l,')\\"i: ...wc/nys/usa. zl..·{()rego(lI/e
ell/lo SIJf~/(lI/{' i 21I'i(/::(/1/{' [n:«: ueaicnini« z{/slh~jllU' si«
suurv ... l Etezj:ll1 'I: 1<». i.:I<lIl:l C/l'Ś<'''; ciab nic IllOŻC dziab<.'
sarna. KaIda CZl.'~l: pUlr/c1Jtljl' p<)/.()stalycil.
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W tej więzi istotna jest prawdomówność i szczerość. "Od-
rzuciu 'szy lslamstn 'O, moucu: prau-de, /.!.ai((V z bliźni JJl Sil oint,
bojl'S!",\'I/IY członteam ijedn 1drugicb "(Efezjan 1:2'5l. Ponieważ
tworzymy społeczność wierzacvch, musimy pomag:lć sobie
nawzajem: .fcdni drugicb brzemiona uosci« ... "(Galacjan 6:2 l.
Paweł w podobny sposób mówi o cierpieniu: "Ij<',{lij"d,,"
członek cierpi. cierpia z fi im {llszys/kie członlei. ajesli doznaje
czci jeden czlonels, radujq sif> z nim u-szvstteie czlonlei"
(I Korynuan 12:26). Troszczenie sic' o innych jest cecl,,! wyróź-
niaj:jc) Kościół. .lal1 pisał: .Po ~vm ll'sZySLy poznają. że,~!cie
uczniami moimi, je,\t/i mitos« u-zajcnuu, nitcć bedziccie'
<Jan 15:55 l.

~.),~--
~ - ZADANIE DlA CIEIlIE

9 Przejrzyj ost.unia Gc'ŚĆ wykładu. Wypisz, jak możesz
wyrażać swoją troskę o innych. Czy wvk orzvstujcsz
każdy z tych sposobów?

10 Powtórz lekcje. Poproś Boga, aby pomógł ci odkryć
i wypełnić twoje zadanie w Kościele. Napisz poniżej,
czego potrzebujesz, żeby zacząć wypełniać swoją role
w ciele Chrystusa.



79

J~:l''''F\l,., ;:1...,----- SPRAWOZ SWOJE ODPOWIEDZI

10 Własna odpowiedź. Poproś Boga. żeby ci pomógł.
1 a Chrystusa.

b Chrystus.

9 Mówienie prawdy cszczerośći.
Pornaganic w znoszeniu trudnych sytuacji (noszenie
brzemion).

Cierpienie z innymi - współczucie.
Radowanie siC;z innymi.
Miłość do innnych.

2 śmierci, zmartwychwstaniu.

8 Odpowiedź własna.
3 Chrystus.

Chrystus.

7 Powinieneś wstawić kilka X. Poproś Boga, żeby poz-
wolil ci na służenie duchowymi darami w Kościele.

4 Własn;l odpowiedź. Na przykład. jedność, możliwości
do cW;\I1gclizacji, dobre przywództwo itp.

6 a tego samego ducha.
b egoizm.

S Chrystus jest źródłem życia, Chrystus jest Panern, Chrys-
tus znspok.iju potrzeby.



WEWNĘTRZNA
SŁUŻBA

KOŚCIOŁA

W poprzedniej lekcji zastanawialiśmy się, w czym Kościół
[est podobny do cialn. Zwracaliśmy uw.ige na to, że ludzie
moga być różni, a mimo lo mog.; stanowic icdność. Znkori-
cl.yliśmy lekcję zastanawiając sic, co możcmv zrobić dla
innych.

Ta lekcja dotyczy tego samego zagadnienia. Mamy pewne
zobowrązania w stosunku do innych wlerzących. Jeśli nie
dzielimy sit;.'z innymi, nie wzmacniamy ich, lo znaczy, że
zaniedbujemy ich, Okradamy ich z pomocy, której potrzebują.
Ta lekcja pornoże ci wypełnić swoje zadanie w ciele Chrystusa,

Lekcja ma osobisty charakter. Jest przeznaczona dla ciebie,
abyś stosował jq \V twoim codziennym życiu. Powinieneś
zrozumieć, co należy do twoicli obowlązkóv .., i wypełniać je.
Możesz się wiele nauczyć o Kościele, Ale nie przyniesie to
żadnego pożytku, jeśli nie zastosujesz tego, czego się
nauczyleś. Poproś Boga. żeby pomógł ci 10 wykonać.



W tej lekcji będziesz się uczył...

Kościół współdziała.
Kościół wzmacnia się.
Kościół uświęca się.

Ta lekcja pomoże ci...

• Opisać, jak wierzący mogą pomagać sobie nawzajem .

• Odkryć. co możesz zrobić dla innych. jaka jest twoja odpo-
wiedzialność w Kościele.



82 Kościół

KOŚCIÓŁ WSPÓŁDZIAłA

Cel l. Wyjaśnij .na czym w pratuyce polega biblijna społecz-
'IOŚĆ ludzi unerzqcycb.

Pierwsi chrześcijanie .Iruali w nallce apostolskiej i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dzieje
Apostolskie 2:42).

Słowo społocznosć (wspólnota) oznacza "przyjatń, pomoc
i dzielenie się". Dzielenie się jest czymś głębokim i osobistym.

Pawel, gdy był w więzieniu, nie miał tej społeczności.
Myślę, że tęsknił za nią. W swoim liście do kościoła w Fiłipii,
mówi wiele o społecznoset. Mówi o społeczności w Ewangelii
(Filipian l :5), społeczności w Duchu Świętym (2: l), społecz-
ności w cierpieniu (3:10), społeczności w problemach (4:14)
i społeczności w dawaniu (4: 15).

000
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t:--------- ZADANIE DLA CIEBIE

1Przejrzyj omówienie dotyczące problemu społeczności.
Zrób listę sposobów pogłębiania społeczności wśród
pierwszych chrześcijan.

2 Zrób drugą listę. Tym razem wymień sposoby pomagania
innym w społeczności. Bądź konkretny. Wymień imiona
tych chrześcijan, którzy potrzebują pomocy. Zapisz to
w swoim notatniku.

KOŚCIÓŁ WZMACNIA SIĘ

Cel L Opisz, jat: możesz praktykować uizajemne biblijne budo-
wanie się.

Znaczenia słów: spolecznosć i bndouan ie sir są ze sobą
powiązane. Pierwszy termin podkreśla koncepcję "bycia ra-
zem". Drugie słowo oznacza: .wzmacruać". Wierzący nie tylko
mają być razem, ale powinni oni pomagać sobie i wzmacniać
sil' wzajemnie. Choć każdy wierzący jest odpowiedztalny za
budowanie swojej wiary (ludy 20), to powinien także
budować innych. Kiedy wierzący spotykają się, każdy może
pomóc drugiemu. Chociaż każdy jest inny .,u'szyslko to niecb
bedzie eu zbudowali iu "(l Korvntian 14:26).



8'} KO.<ció/

Ten proces budowania nigdy sie nie kończy. Piotr ostrze-
ga: .rniejci« sifJ na bacznoset. abvsci« .. u-zrastali raczej
li! lasce i lJ! poznani), /'(Ul0 Jlaszego i Jt:ball'ŹciC!a. jeżusa
Cbrys/lls{["Ui'iolr'I.':17-18),

Mówiąc o Kościele Paweł stwierdza : ..Kaźdv za.,t niecba]
baczy. Jl/M na lIiIII blldllje" t l Korynu.m 5: 10). Czasami
chrześcij.mic próbuj" budować Kościół pych" i arnbicją. Paweł
nazywa je drewnem. sianem. słomą (w. I ł l. Praca każdego
człowieka będzie wypróbownna.

lak wierzącv mog', pomóc budować Koścrół? Biblia
sugeruje niektóre odpowiedzi . jcdnyrn ze sposobów jest
dziabnie na rzecz pokoju w Kośriclc. "f)użmy ll'i~}C do lego.
CO sl uźv ku jJ(JkojlJll'i i lsu u-zajemnemu zbu dou-aniu "
t Rzvrnian \4: 19), Innym sposobem jcsll.ach\'cmic. "O/mego
napominajcie: sif (Z:lCh\'Cljcic się - tłumaczenie angielskie)
natozajem i budujcie jeden drugtcgo. co leż CZYNicie"
( l Tcsalonicz.m ~: II ). Inny sposób lo miłość: "IH'll/lIg zgod-
Nego Z jJrzezllacze1liem dzialanic: k(lżlh~~()czlonlsa, rosni«
i buduj« siebie S{[IIW II' milosci" (Efezjan 1:1()J. jednak
najbardziej skutecznym sposobem budowania Kościoła jesl
po prosi u lr.cte podohnym do Chrl stusa: " l\'korzl'llielli 11'('1;

i zbudou-am nanim, i utuicrdżeni u' U'ierz('"(Kolosan 2:7L
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ZADANIE DlA CIEBIE

Przestudiuj Efezjan -i: 11-1(J i odpowiedz l1:I następujące
pytania:

a Co Paweł przcciwstnwia w wierszach 1:1i 14?

c Po <':0 Chrystus daje dary (w. 11> Kościolowi?

4 Przejrzeliśmy listę darów z Rzymian l ł:Cl-H.Teraz przej-
rzyjmy inną list«. Znajduje sil' ona '" IKorynttan 12:28.
Odczvtaj tę listę i zaznacz .x" te dary, które Bóg dal Iwo-
jej społeczności.

Apostołowie
Nauczyciele

Prorocy
Moc czynienia cudów

Dary uzdrawiania

Kierowania

Niesienia pomocy
Mówienie innymi jt,.'zy-
karni

5 \XI modlitwie zapytaj Boga, co możesz zrobić, aby budo-
W:Il< zbór. Zapytaj Co, czy to ty powstrzymy"'ak.5 wzrost
zboru. Obiecaj sobie. i.L' h\'dziesz wspier.u' wzrost zboru.
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KOŚCIÓŁ UŚWIĘCA SIĘ

Cel.~. Zdefiniuj słowo usunecenie iwyjaśnij, co w Iym procesie
zależy od człowieka.

Słowo UŚWi<;'GIĆ [cst związane ze słowem .{wi~~~yi oznacza:
"być oddzielonym dla Boga". Ci, którzy zostali posuneceni,
zostali oddzieleni dla Boga. Zostali powolani. Mają być tak
święci, jak Bóg (] Piotra 1:16). Kościół jest nazwany "przy-
bytkiem świętym" (Efezjm 2:20. Duch Swięry został wylany
na Kościół (l Jana 2:20).

W pewnym sensie Kościół jest doskonały w Chrystusie.
W innym sensie zmierza do doskonałości. Uświęcenie nie
jest jednorazowym przeżyciern ani ceremonią. To Chrystus
przygotowuje Kościół. W liście clo zboru w Efezie jest napi-
sane:

"Mfżowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłou-ał
Kościół i wydał Zali samego siebie, aby go IIŚWifCić, oczyś-
ciwszy go eqpielq wodną przez Słowo, aby sam sobie przys-
posobić Kościół pełen cbuały. bez zmazy lub skazy łub czego.<
ll' I~."rodzaju"; Efezjan 5:25-27 l.
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Biblia mówi, że powinniśmy czynić wszystko, aby być
czystymi (bez grzechu). "Oczyśćmy sir od wszelkiej zmazy
ciała i ducha, dopełniajqc sunqtobliuosci swojej whojaźni
Bożej" (2 Korynttan 7:])

Z drugiej strony, to Bóg nas oczyszcza. Prawda jest taka,
Że jeśli sami osądzamy siebie, nie będziemy porępleni przez
Pana. To znaczy, jeśli sprawdzamy nasze życie i poprawiamy
grzeszne czyny, Bóg nas za nie nie potępi.

W 1 Koryntian 11:31-32 czytamy:
"Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlcgalibysmy

sqdotoi. Gdy zaś jestosmy sqdzeni przez Pana, lo znaczy, że
On nas uivcbountje, abysmy wraz ze sunatem nie zostali
potępten i".

t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE

6 Wybierz najlepszą odpowiedź spośród dwóch podanych
w nawiasach i wpisz ją powyżej.

a Uświęcenie jest

(ceremonią) (ciągłym procesem)

b Kto oczyszcza wierzącego'

(Tylko Bóg) ( wierzący i Bóg)
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Mam córkę. Czasami posiepuje niewłaściwie i muszę j'l
ukarać. Chcę, żeby nauczyła się, co jest właściwe. Podobnie
postępuje Bóg. Jestem .lego synem i On koryguje moje postę-
powanie. Nie zawsze jest to przyjemne, ale wiem, że jest
korzystne dla mnie.

Hebrajczyków 12:5-11 mówi nam, że Boże pouczanie
powinno być dla nas zachętą. Jesteśmy pouczani, aby
szanować Boga jako naszego Ojca (w. 9) . jego karanie i wy-
chowywanie jest dla naszego dobra i służy naszemu wzras-
taniu w świctoścl lw. 10J. Dlatego powinniśmy zezwolić,
aby Bóg korygował nasze postępowanie.

Jeśli nasi bracia lub siostry w Chrystusie zrobią coś nie-
właściwego, powinniśmy próbować pomóc im. Nie powin-
niśmy mówić o nich z innymi, ale rozmawiać z nimi indywi-
dualnie. Powinniśmy kochać innych i starać sic traktować
ich tak, jak Bóg nas traktuje.

Czasami niewierzący nie przyjmują Chrystusa, ponieważ
widzą grzech w kościele. To nie powinno mieć miejsca!Paweł
wskazał na polecenie Chrystusa w tej sprawie zwracając się
do zboru w Koryncie (Zob. 1 Koryntian 5:6-8, 13). Od każdego
z nas zależy, czy Kościół bcdzte wolny od grzechu.

000
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t-..---------ZADANIE DlA CIEBIE

7 Wybierz nalepsza odpowiedź spośród podanych w na-
wiasach i wpisz ją w wolne miejsce.
a Społeczność oZn~cza .

(dzielenie) (uświęcanie)

b Budowanie oznacza
(wzmacnianie) (uświęcanie sic)

c Kościół jest przygotowywany na przyięcie oblubienicy
z powodu .

(swego piękna) (Chrystusa)

d Jeśli wierzący zgrzeszy, masz obowiązek .

(powiedzieć o tym innym)
(porozmawiać z nim o tym sam na sam)

8 Przejrzyj jeszcze raz 1<.:lekcje. Z\\TÓĆ uw.igc na swoje od-
powiedzi na pytanta 2 i 4. Teraz możesz użyć swoich da-
rów w Kościele. Pamictaj. że Chrystus umiłował Kościół.
Poproś Boga, aby dal ci t,' "lm'! miłość do "ciala Chrys-
tusa". Wtedy b~>dzil'ci łatwo dzielić si~', wzmacniać i po-
magać innym w dążemu do uświęcenia.



90

rJ\l~'" ------ SPRAWDŹ SWOJE ODPOWlllOZI

8 Gdy zrobisz to, będziesz gotowy do następnej lekcji.

1 Twoja lista może sil' róźnić od mojej . .la wymieniłem:
w modlitwie

w jedzeniu

w podróży
w pomaganiu

we współczuciu w kłopotach

7 a dzielenia.
h wzmacnianie.

c Chrystusa.
d porozmawiaj z nim sam na sam.

2 Twoja własna odpowiedź.

6 a ci~gly proces.
b wicrząry i l3óg.

3 a przeclwicństwa pomiędzy nlemowlcriem a dorosłym
człowiekiem.

b pięć.

c pomagać wzrastać.

5 Twoja modlitwa.

4 Powinno być kilka znaków .x".
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TWÓJ NOTATNIK



KOŚCIÓŁ
USŁUGUJE

ŚWIATU

Ostatnia lekcja pouczyła nas, że wierzący są odpowie-
dzialni za siebie nawzaicrn. Wszyscy wierzący "I częścią Bożej
rodziny. Chrześcijanie cieszą sil' szczególnymi wivziuml
z braćmi i siostrami w Chrystusie.

Ale Kościół ma leż obowiązki względem osób nicwie-
rzacvch. Chrześcijanin nigdy nie powinien lak bardzo zaj-
mować sil' wierzącymi, aby zapomnieć o tych, którzy ."1 poza
Kościołem. W lej lekcji będzicmv mówić o odpowiedzialności
wierzącego wobec niewierzących.

Tak jak i w innych lekcjach tego kursu, powinieneś za s-
IOSO\Vać to, czego si~' nauczvsz. Bogu nie podoba się, gdy
wiemy, co powinniśmy robić, a jednak nie robimy tego. Jakub
wyraził to w ten sposób: "Kto ll'i~)c umie dobrze czynić, {/ nie
czvni. dopuszcza sil' grzccbn' (Jakub 1:17). Zaslosujmy wiec
1\' lekcję, czyniąc lo, czego nauczymy się.



W tej lekcji będziesz uczył się, że...

\\'ierz~~cysprzt'ciwiaja si~'złu.
\\'ierz~lcy gł()sz~}('\\'angcli~·.
\X'icrz~!cy\\'ysyłai~) pracowników.
\Vierz~~cywspierają pracowników.

Ta lekcja pomoże d..

• W"azać, co IlHI'!'1 zrobie' wicrzący, aby zdobyć dla Clirys-
{lisa niewierz;wych .

...Zdefiniować słowo l'u'{/Jlgelizol/'a( .

• Okrcśhr twoja odpowiedzialność wobec zgubionych.
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WIERZĄCY SPRZECIWL\J'\ SIĘ ZŁU

Czy byleś kiedyś komuś winien jak:,ś sumę pieniędzv?
Czasami mamy długi, których nie możemy sp"'cić. Mamy leż
zobowiązanla, których nie splacimv pieniędzmi. Każdy wie-
rz:,cy ma taki właśnie dlug. Co to za zobowiązanie:' Paweł
opisuje je w ten sposób: .czesto zamiorzatem ... abv i U',(ród
u-as.podobni« jak u-srod innvcb narodou-, zcbracjatsc; plon,
lecz aż do lej cbu-ili miałem przeszlsodv. jestem dtuźnilsiem
Greków i nie Grelsou: nuulrvcb i nienuulrvcb" (Rzymian
I:15-14l.

Pobożni ludvie powinni być znani ze swojego pobożnego
posrcpowarua. iloży ludzie powinni spelniać dobre uczynki.
Jezus powiedział: ,,\\'~vjestosci« solą ziemi" (Mateusza 5: l.:J,J,
Jednak jcśli s6i nie spełnia swojego zaclania, jest bezużyteczna.
jezus także powiedział: ,,\(r jestescie .{ll'iatlo.,!cią su-iata"
(Mateusza ~:14). Jednak świ:ulo nie powinno być ukryte,
powinno świecić. Światło świeci każdemu, kto znajduje si\'
w tym samym pokoju. _,Tak niechaj suiec i llYISZa ,<U'ial/ol{
przed ludźmi. aby tridzieli uasze dobre uczynki" clnralili
Ojca lI'aszego, luoryjest II' niebie" (Mateusza ~:16).

Kiedy ktoś nawraca się, zaczyna nowe życie. Odwraca
si<r'od czvnicni» zlycll rzeczy, które robil dotąd. Chce poste-
powal' tuk, aby podobać sil' Bogu. Tak jak sól zmienia smak
pokarmu, :1 światło rozprasza ciemność, tak pobożne życie
chrześcijanina ma wpływać na otaczajqcych go łudzi. Chrześ-
cijanin oddzialvwuic na innych, aby czynili dobrze. W len
sposób staje si<r'on siłą sprzeciwiająca si" zlu.
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Kiedyś czytałem historię () młodym człowieku imieniem
Nkkv, Nicky nienawidził wszystkich. Nauczył sil' walczy t'

i z'lbijać. Jego przyjaciele zalożyli gang zajmujący się kradzieżą
i rozbojem. Nickv zaczął zażywać narkotvki. Zanim skoriczvł
dwadzieścia lat, jego życie stało si~ całkowicie bezbożne.
Pewnego dnia jakiś chrześcijanin opowiedział mu o Bożej
miłości, o tym, że może zacz~,« nowe życie w Jezusie Chrys-
tusie. Nickv przyj'lł więc Chrystusa. Porzucił grupę przestęp-
CZ'I. Przestał walczyć i zabijać. Ale te;' zrohił coś ponad to'
7.;lcz~11pC)Inagaćmlcdym ludziom z podobnymi problemami.
Mówi! im o Jezusie Chrystusie. Pornag«! im w porzuceniu
nurkotyków i zaniechaniu nicnawiści do ludzi.

Boża łaska ;<",ciężyła zło w jego życiu. Ponadio Nicky
użył swojego wpływu, aby powstrzymać zlo. Jego życie stało
się światłem świecącym w ciemności grzesznego społeczeńs-
twa.

Chrześcij'lIlic leż mag', ograniczać zło przez swoje mod-
litwy. Bratanek Abrahama, 1.01, nie miłował Boga tak, jak
Abraham. Abraham oczywiście martwił sic o swego bratanka.
Próbował zachęcać go do służb,' Bogu. Ale Lot chciał mieszkać
w mieście, które było znane ze swojego grzechu. Abraham
mocllił sil' o niego. Z powodu modlitw Abrahama Róg ocalił
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Lata od zniszczenia wraz z całym grzesznym miastem. Prze-
czytaj modlitwę Abrahama w 1 Mojżeszowej 18:22-33.

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

1Dodaj w pustym miejscu odpowiednie slowo.

a Wierzący walczą ze złem czyniąc

b Jezus porównał wierzących do

i 0.0 ••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c Wydarzenia z życia Nickiego przekazują, że wierzący
mogą walczyć z ..
w swoim środowisku.

d Życie Abrahama wskazuje, że ci, którzy kochają Boga,
powinni .
za tych, którzy Go nie kochają.

WIERZĄCY GŁOSZĄ EWANGEUĘ

Cel 2. Zdefiniuj slou-o "ell'(lllgelizol/'(lć".

Paweł napisał do zboru w Filippi o obowiązkach chrześ-
cijanina: "Al~y.\:ciesi~"stali nienagannvmi i szczerymi dziećmi
HOŻYlIIi, bez skaz v,jlO.{ród mdli zlego iprzeurotnego. u! którylll
świecicie jak sunat!a na świecie, zachowując słowa żywota"
(Flp 2:15-16).
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Paweł powiadn. że nil' wysLarc/,y wieść pobożnego życia.
Powinnisrny (b\\'at~ ludziom .slowo żywota". Ewangelia musi
być przekazywana czynem i słowem.

Jezus powiedział: "Idźcie ted» i cZY/lcie uczniami lUSZ)'S/-

"ie narody" (Mateusza 28: 191. Ten urywek często jest nazy-
wany Wie/killl Poslonnicnrcm. Marek przekazuje podobną
treść: .Jdqc 11(/ calv suiat, g!o.l,:cie ('lllallf!,(}Ii~-'uszvstleiemt:
SI1l'O/2l!11ill" (Marek 16:l S), Tutaj słowo glo:;cic nie oznacza
formalnego głoszenia kazania przed grupa ludzi. To po prostu
znaczy: mouci« lub ()pJ{isz(~ici('. Nic każdy wierzący czuje
SI\' na sibch, by \\)'gbSZ:l« mOll)' czy kazania, ale każdy
wierzacv może mówic' () Fwangelii. CZ~>SI0używamy Sk)W:I

t'll'(łIlfl,e/izoll'(l( To słowo oznacla "ogłaszać c100q nowinę".
Każdy wicrzucv musi okaz:H_~posłuszeństwo słowom Clirys-
rusa i głosit~ l.wangeli« czyni:/c ludzi Jego uczniami.

\Y/ ostatniej lekcji mówtltśmy. że Bóg pragnie zdrowego
wzrostu dla swcgo ci:da - Kościoła, który .rosnie wzrostem
Bożvut' n\.u!osan 2: J l) l. Pierwszy !\.o.ściól hyl Kościołem
rosnącym: trzy tysiqce ludzi przybyło \V Kościele jednego
dru.: (Dzieje 2:/j I l, \X'zrost jest czymś norrnalnvrn w ciele
Chrystusowym: ..IJ{f/[ za/ codricunie pomnaralliczbe tvcb.
/..~ldl"zy mieli I~))(-!zbau 'icn i " (Dzieje 2:/j7), !\.ościól, który nil'
wzr.is:«. nil' jest I.drowy.

000



98 Kościół

t-· - ZADA:llm DlA CIEBIE

2 Wybierz najICJ)SZ'1odpowiedź z dwóch podanych w na-
wiasach i wpisz j'l powyżej.
a W Marka 16:J 5 słowo glosiG' oznacza

(wygbsza(:" kazanie) (opowiadać ewangelie
h Słowo ('lrang('lizolll(l{~ oznacza

(ogłasza,' dobrą nowinc) (wygłaszać kazania)
c Kościół. który nic wzrasta zdobvwajur ludzi dla Chrys-

tusa .
(jest zdrowy) (nie jest zdrowy)

3 Co czynisz, aby wypełnić "wielkie posłannictwo" Kiedy
ostatnio do twojej społeczności dolączvh nowi wierzacyr
Zrób Iist<r-'ludzi, z którymi powinieneś porozmawiać
o Chrystusie. Módl się o każdego. Porozmawiaj z każdym.

4 Przejrzyj jeszcze raz l~'lckcj<,:' j wynucri dwu obowiązki
Kościoła.
a .
b .



WIERZĄCY WYSYŁAJĄ PRACOWNIKÓW

Cd 5. \\)ja:iuij, dlaczego pracounicv muszo być uvsvłani
przer Koscićl.

Kościół musi zwustown.' dobru nowinę. W Mateusza 2H:19
i Marka 16: 15 znajdujcmv słowo idźcie. Czasami nie trzeba
iś<.( bardzo daleko, Ale innym razem chrześcijanie muszą udać
sit;' w daleki świat. Ewangelia musi by<.~zwiastowana \\' miejs-
cach. gdzie nie ma wierzących . jezus powiedział: ,,\F imte
jC'<-f!,oma bvc' głOSZONe u-szvsttsnn narodom uparuietanie dla
odpnszczeni« grzec!u'll''' t ł.ukasza 24:47), (Słowo narody
oznacza plemiona lub grupy ludzi.) Kościół ma więc olbrzy-
mie zadanie. Jednak [kjg obieca! nam Swego Ducha Świctcgo:
"A u-eznnccio moc Ducba L\~ll'i~}1t'8(). I..!ieuy zstn;» JW uas i IJ{J_

dzieci« 111 i ~{wi(/dlul!lli" <DZieje l :t-l).

Pierwszy Kuści()! byl POSIUSZllY i \v:/sylal pr.uowntkow .
..\V Antiocbii. u. hlłllhi,zym zborrc. '~vlipronilsann i nallczy-
ciclanti ... A gAl' oni odpnuriali sluż!» IJ(uisl..?(/i jx).,tcfli. rzeleł
Ducb ,\'lI'W/Y:Cullaczcu: mi Barnalx: l Saula do lego dzieła. do
Nó,,:~oich pou-olalem. l\'IedV.I)(I odpnutieniu postou: i II/od-
litu-v. nałoźvłi I/a nicb 'fce i u-vpmuili ich" <Dzieje 1:\:1-:\).
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Ten urywek daje nam wzór POSh,'IXJ\\'ania. \X'ymiL'ńmy zasady
wskazane \V tym urywku.

l. Ludzie wysłani byli wiernymi w służbie w swym rodzin-
nym zborze.

2. Decyzja została IXldjl'ta po dluższvm czasie modlitwy.

:I. Ludzie ci odczuwali powołanie Hoże, a zbór ich wyslał.

Pracownicy zostali wyslani przez Boga i zbór. (~dy pracownicy
powrócili, zdali r:lJx1I1zborowi. "A gdy /alll!'17I'/11'1ii zgrania-
dziłi zbór, opounodzieli. .1,,1.1 Ide/kich rzeczy d"MOIw/ Bóg
z Ilillli"(!)zieje ł/i:27J.

t-·--------- ZADANIE DLA CIEBIE

5 Zaznacz literc przed odpowiedzią, która jest włuściwvm
uzupdnieniem nastepującego stwierdzenia. Kiedy Jezus
powiedział: .Jdac ... p,lolcie cirangeli» ", stwierdzał
a) aby iść do wszystkich naszych sąsiadów źyj:)cych

w pobliżu.
b) aby iść daleko i glosić Ewangelie' w obcych krajach.
c) aby iść do tych, którzy nie słyszeli dobrej nowiny, za-

równo blisko jak i daleko.

6 Zaznacz liter, poprzedzaj:,CI prawdziwe zdanie. Wysy-
łanie pracowników jest zadaniem
al człowieka, który idzie.
b) zboru i jego przywódców.
c) zboru i Pana.
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WIERZĄCY WSPIERAJĄ PRACOWNIKÓW

Cc!4. \\')'1Iliell rodza]: usparcia, którepoiriuno bvc udzielane
Wv,"'y/{fJlym ll' celach ell'({llgeliz{[(yjnych przez zbor.

Pracowntcy wysyłani przez zbór powinni być przezen
wspierani. Byłoby smutne, gdyby wysyłano pracowników
i zapominano o nich. Zbór musi modlić się o swoicli prucew-
ników. Paweł napisał do zboru \\' Rzymie: "I)roszf?".al~v.(cie
II 'e.,pól ze 11111(1 ualczvli II' niodlit II -acb ..(Rzymian 15:30 l. Do
zboru w Kolosach, napisał: "A módlcie sic zarazem i za nas,
abv Bóg otu-orzv! 1/(1111 drzu-i dl" SIolI'"'' (Kolosan 4:3).
Pracownicy, którzy' zostali wysłani, nadal S:l cz(;.-'ści:}zboru.
Musimy modlić się o nich.

Puwcl także dziękował zborom za przysyłanie pieniędzy.
(Zob. Rzymian l'1:.!/f. l'ilipi.m 2:2~i 1:1'::;)WyrsIani pracownicy
potrzebuja picnicdzv, ubv wykonać prac~" do której Bóg ich
powolał.

~ ....I>~-" _
~ - ZADANIE DlA CIEBIE

7 Zakreśl prawdzbvc zdania. Kiedy pierwszy Kościół posybl
pr.uowntków, zbór
a) wspierał ich darami.

b) p.uniętal () nich w modlitwach.

c) krytykowal rezultaty ich slużbv.



8 a Wpisz irni~'pracownika, który został wy'siany przez twój
zbór . .

b Czy wsparłeś go \\' modlitwie i finansowo?

9 Czy znasz jak'lś okolter lub plemrc, gdzie ewangelia
Chrystusa nic jest znana? Wpisz t~'nazwę .

.I ezus powiedział ,,/.IIiuo "1Jmwdzie trielkie, ,,/1' robotni-
ków ma/o. Prosci« u'i{)c l'ana żniua. abv ll:vs/a/ robotni-
ków na żniuo .<11'0/1''' (Łukasz [1);2).

10 Przejrzy] Gil,! lekei\' i wymień przyrulmnie] trą obowiązki
chrześcijan wobec nicwierzących.
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,~,
;Yi::oz,l~';C"J., SPIL\ WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

10 Iakickolwick trzv z n:tsl\'l)ui"eyeh:
Czynic dobro i przez to sprzl'ci\Yiać .się zlu.
Modlić si~'o nie\Vit:rz~ll'Yl'Il.
Opowiadać dobra nowinę.
Posyłać pracowników.
\X'spier:t<.<prncownikow.

1 a dobre uczynki.
b soli i świ.ula.
c grzechem.
d modli" si\,.

9 Twoja własna odpowiedz.

2 a Opow.ad.u' !'\\':mgdi\'.
b ()gbsz:l(~dobra nowin«.
c nit' jest zdrowv,

H Twoj« wlasn.; odpowiedz .
.~ Twoja wl.isnu lista.

7 a) wspu-ml ich darami.

b) modlił sil' Z" nimi.

4 a Czynić dobrze i wstrzvmywuc' zlo.
b Ogłasz"ć dobrą nowinę.

6 c) zboru i Pana.
5 e) aby iść do tych. którzy nie słvszcf dobrej nowiny

zarówno blisko. jak i daleko.



KOŚCIÓŁ
SŁUŻY BOGU

w lekcji 6. mówiliśmy, jak chrześcijanie w ciele Chrystusa
pomagają sobie nawzajem, W lekcji 7. przyjrzeliśmy sil'
pewnym obowiązkom wobec nicwierzarvch. Kościół musi
uslugiwa,' sobie samemu i innym. Jednocześnie musi wypeł-
niać szczcgóln., slużlx- dla Boga.

W lekcji I. uczyliśmy sil'. Że jednym z Boi.ych celów dla
Kośetola [cst przynoszenie chwnłv sarnemu I~ogu.J:tk KOŚ('j(l!

może chwalić swego Paru? Co Kościół czyni, aby 1>y('~
posłusznym P:łI1U? () tym lx-dzicmv mówić w cz.isic tej leKcji.

Chrześcijanie. którzy wiedza jak sie modlić, powinni
działać według tej wiedzy. J\lodlit"':t jest służ!>:l dla Boga
i naszym przywtlcjcm. \X/jesz też, że powinieneś Boga uwiel-
biać i chemie Go uwielbiasz. aic czasami jesleś zbyl zaj\'ly
przez inne sprawy.

Jeśli jesteś c11fześcijanincm, wiesz jak:! radość prl.ylH)si
posłuszeństwo wobec Chrystusa i czujesz si~'winny, kiedy
nie jesteś mu posłuszny. Nasze posłuszeństwo jest wyrazem
czci Boga. Czcijmy Go'



W tej lekcji będziesz się uczył...

Szczególne formy uwielbiania.
Chrzest wterzącego.
Wieczerza Pnriska.

Ta lekcja pomoże ci....

* Zdefiniować i omówić problem uwielbiania.

* \X!yj~L<ni« \vagę chrztu.

* Zrozumieć znaczenie Wieczerzy Pnnskic].
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SZCZEGÓLNE FORMY UWIELBIANIA

Cel I. Opisz i,ili", rożnych S!)OSO!JóIl' nu-ielbiania Bcg«.

W trakcie nasze] pierwsze] lekcji stwierdziliśmy, że jl'<!nym
z zadali Kościola jest chwalcntc Boga. Chrześcijanie przynosI;!
chwalę !logu przez swoje pobożne życie. l'awel nupis.il do
zboru \V Filippi: .Pelni Olf10CIf '''jJrcul'iC:'dlill'O ...'ci /JrzezjezlIsa
Cbrvstttsa. Iw cliu-ale i cn-i liog{/" t Filipian I: III.

Chrześcijanie chw:t1~JBoga t.tkźc przez swoje uwtclbianic.
Uwiclbinc', lo znaczy ok.iz:« szacunek, czc~ć i być posłusz-
nym. Uwiclbi.unj: Boga wvchwalając jego dobroć. l'awel t.rk
napisał o tym do zboru w Efezie: ..Kuturiclhieniu clnralcbne]
laslsi sirojej. którq nas obdarzy/ul Utn iłowo "Y1Jl..(Efezjan I:() l.

(Zol>. również Efezian 1:12,111.

Biblia mówi, że wszy'scy wierzący S;! jak kaplam oliaro-
wllj:~CY Bogu modlitwy i chwak: ... H"MajJfclllslll'O ''':ll'i~)/('. (//~v
stelada« du cbou-e ofiary [nzvjem ne Bogu przez Jezusa
CI.IIys/IIs{{"( ! Piotr 2:5 l. Ofiara, która Kościól składa, lo chwn-
la. "Przez niego {l'i{~C nienstannie sisłculajm» Bogu ofian:
pocbuahu). lo jesl O{{'()C lI'lUg. klóre U:VZ11(~/(f jep,o imie"
t l lcbrajczvkóv,: 1:\:15l.

U\vielhi;\lny Boga również przez śpiew. Biblia wic!« mówi
() wielbieniu Boga picśni.uni. CaL! ksiq~;1 Pxalrnóvv jest
pieśniami pochwalnynu na cześć Boga. Jedna powiada:
.Śpicu-ajcie Panu, b/ogos/all'cie iniie jego" (Ps 96:2l. Paweł
mógl mieć ten fragment na myśli, gdy napisał zborowi
\V Kolosach: .irdzieczn je .qn'eu -ajac lJop,uu' sercach waszych"
11,,,I"'a" :\: I() I.
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Bibli:l wymienia jeszcze [eden sposób uwielbiania 13(lga:
przez duw.mic. Dawanie jest .iktcrn uwielbienia. W swoim
li~cil' do zboru \\' Filippi Paweł dzi~~kuje mu za jego dar.
Napisał: ..()/17)'IIU111C'Z)'"d I'paji'Od)'/a u-as: dar.jJl7)jellll/q
II'OI/I/m','. ojian: liii/e u-ulziana. ulctore] Bóg lila upodobanie"
IFJiipianlj: IHl.l;d)' chrześciianie dai'l. służ)' lO zuspok.uantu
potrzeb. \V{ctiy ludzie chwalu Buga .. ,1Jo spraitou-anie tej
shtzbv nie /.l'II,,, ":11)"/lIio braki II suietvcb. /l'CZ uvdaj« teź
ob/i/I' p/Oli II' licznvcb dziclsczvnieniacb. sleladanvcb Bog):"
l2 Korynuan 9: 12l.

~~.=-:.;g)i~''1~)Yl.·~ ---------- l.ADANIE DlA ClEIllE

1 ZakrcśllitL'I"l' przcd zgodnym z pr.iwd., dokonczcmcm
zdania.

Uwiclhianic ()zna('z:l
a) dawaruc pieniedz)' nu dobru spr.iwc.
b) regularne chodzenie do kościoła.
c) okazywanie szacunku.
(I) bycie uprzejmym względem ludzi.
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2 Poclstawowym zacl.mtcm !\.o'ścio!a jest
a) przvnosić chwak- Bogu.
hl pomóc ludziom, aby prowadzili dobre życic.
e) organizować spotkanie modlitewne.
d) śpicwac' o Bogu.

3 KlÓrl' z wvrnienionvch zachowaJ') NIE wielbi Boga?
a) Śpicwnnlc na chwah- Bogu
b) Chwalenie Boga za jego dobroć
e) Dawanie darów na Boże dzieło
d) l.yeie bezbożnym życiem

4 Uzupełnij nasl,puj:,e~ zdanie. Chrzcśeij:lJ1icIllaj:, składać'
ofl.uv z . . .

Musimy być bardzo ostrożni w uwielbianiu. Jego praw-
dziwoś,' nic jest tylko s.unvm śpiewaniem, modleniem sic
lub dawaniem. To sa Zl'WI1VtrZI1l' objawy uwiclhi.ini«. Praw-

dziwl' u\\'iL'tbil.:'llic jesl duchow«. i\lożL'my pój.ś(~11:1chrześci-
j:lIbkiL' n:il)oit'listw( l i .~pic\\'aC", :tlL' nigdy n:qx:lwlk: Boga
nie wiclbic'. Jezus powiedział: .,156gjl'SI dnrln-n), Ci Li. k/6rz)'
nut <.:z('.':(.(odd(~iq,II 'in 1/ i 111/1 .1(' culdaucu' {f' duchu i li' pratr-

dzie"Uan:t ~:L~l. l Iwicll ii.tnic lo nie forma Ul' rytua]. l lwn-l-
bianie ma wymiar duchowy. ".\~v...czciIllY n()l~(/ {l' duchu
i cblubimv si{~li' C/nys/lisie Jezusie, et u: ciele /~/ilO.{ciui«
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1)(ll~It/(I(lIłlY"( Filipian 5:;1), Nil' mylmy zewn~'lrZnl'go wvrnżu-
nia uwiclhicrua z rzevzvwistvm. duchowvrn uwielbianiem.

ł"::_· --
ZADANIE DlA CIEBIE

6 Wybierz pruwidlow.: odpowiedź z dwóch lxxlanych w n.i-
wtns.ich i wpisz p()\\'yicj,

a prawdziwe uwielbianic jest

(duci \()\\'(') (pewnym ryt ualcm)

h ChrzL'~cija11ieu\\'idbi:ij:j Boga przez

(Ducha Świt;legol (forrnv i obrzcdv)

CHRZEST WIERL\CEGO

KiL'dy \\'yr:li;L1ny 11:1."';/:1lllilUŚt: do !)og:l. c/Yllilll~' coś. co
m.r (;U Z:lt!()\\"u!i(. N;\...../;l Illilu.~t:i dl\\':lb s:~k'ps/l" /lii ()hr/~'-
dy. ,Jednakie ,Jc/us k:lz:tł 1l:1111 zacho\\')-'w:l<':dw.: rytualv. Te
dwie. lIl"()c/ys\o.<icis~, nazwane s.rkr.uncm.un! Jeden z nich,
którv ter:ll ornowimv [() cbrrcst.

Kiedy oso ha nawrnc'a si~" chcl' powicdzicc' wszystkim
o swoim przezvetu. Chrzest jest jednym ze sposobów, ahy to
uczynić. i\'owy chrześcijanin jest zanurzany \\' wock- i pod-
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no:-;zonyz powrotem. Chrzest jes! obrazem tego, co Chrystus
uczynił w życtu wicrzuccgo. Chrześcijanin poprzez chrzest
utożsamia się ze śmiercia i zm.utwvchwstanlcrn Chrystusa.
Paweł napisal do zboru \\' Kolosach:

" \F'rt/z z nim zostali ..«:t« 1)(),~rz('b(fJli li' chrzcie, u' /..~/(Jlym

leż zostaliseto lI'{'_\l>Óllllz/JlIdzelliprzez witur {I! moc ną~{/,któłY
go n-zbudzi! z nutrtuivcb " iKolos.ui 2: 121.

Chrzest zatem jest znakiem dla innych, że nasze stare,
grzeszne życic zostało pogrzebane. a teraz mamy nowe życic
w Chrystusie Jezusie.

--
Chrzest nie może przekształcić nicwierzącego w osolx-

wierzącą. Nie ma w sobie niczego magicznego.

W pierwszym kościele ludzie najpierw uwierzyli w Chrys-
tusu, a wtedy byli chrzczeni. Kiedy Duch ŚWiVl)' pierwszy
raz zsqpił nu Kościół, Piotr rnówil o wierze W Chrystusa.
I ludzie, gcly ,pl"Z~'irli slull'Ojegu. zostali ocbrzczen i ", Później
Filip zaniósł poselstwo o Chrystusie do Samarii. Biblia mówi:
.Kiedv jednal: IIII'iel"Z)"1i Filiponn, kló,)' zunastou.ał dobra
uouine o Krolostu-to Bożym j () imieniu fezusa Chrystusa,
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dan-etli si!' ochrzcic. znroun« mczcrvz n), i(/l~ i l1t('ll'ltl,\~l'

(Dzieje H: In.
JeZlIS polecił nam chrzcie nowych \\'ierzacyclJ. .Ldzcic

teilv i cZ)'Jlcie uczniami trszvstlii« narodv, cbrzczacir u. iniie
O/Ul iSvn«. iDucha .\:I/'i<'''~~()..(M:I1l'usZ:1 2H: J <) l. Powinniśmy
być Mu posłuszni.

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

7 Przeczytaj Rzynu.u: (j:'i i u/updnij ponii.szy tekst:
ledy jl':-;tL'_\I11YWf:!Z z nim przez chrzest

\\" a1>y.":;my jak ChrysLus .
zo.'>ul l)f/l'! chwal« Ojca. t.ik i my

8 \Xfyllierz ll:lj1L'pSZ;1 odpC)\Vil'<.!ź I. dwóch pod.invch \V na-
wiasnch i wpisz j:\ pn"'yi.L'j.

a Kościół chrzci ludzi ponicw.rź

r t.iki jest I.\\·ycz:lj) ( .hrvstus lo przyk:lz:d l

h 1\.10P{iwinlen I)~\: OdlrlC/( lI1Y!

(\\'iLT/:!CY) (nic\\'icrzacy)

C Chrzcs]. . .
((~'ni ludzi dlr/c~'ii;lI1in~ul1i.1 (1l1(')\\'i () l)111,t"(l lK~/.)·llilCluvstus)
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WIECZERZA PAŃSKA

Cd 5. 1I):!a.{lIij biblijne ZIWCZ<'llie lFieczerzl' Panslsie],

jezus nak.rzu! Kościołowi chrzci( ludzi. jezus nakazał nam
również obcll()dzenie Wicczerzy l)~lli.skiej.\Y/ czasie osr.unici
wieczerzy. -poźywanci ze swymi uczniami, powiedział: 'To
cZyIkil' na jJomiątAW mą/a " (I Korynnan II :2/j l,

Tak jak chrzest, lak iWieczerza Panska jest sakramentem.
Nie ma w tym magicznego działania. Nie s:, to też puste ce-
remonie. Cdy uczestniczymy w \,('ieczerzy Pariskie]. czcimy
Chrvstusa,

Kiedy dzielimy si,' chlebem i kielichem, pokazujemy,
czego Chrystus dokonał dla nas. Paweł wyrazil to lak - ".,tlllit'll
['miskq ztriast ujecie" I i Korynu.m i I :26 l. Przez len pos i lek
wyrażamy n:ISZ~'jedność z Chrystusem. Wieczerza przypo-
mina, że Chrystus umarł za nas.

.I u-ziau-szv chleb ipodzielsou 'all -szI', tama! i dcural im,
mówiąc: Tojest ciało moje, które si{-' za uas daje, lo cZylicie

na f)all/ią/kf II/O!~I.Podobn ie i lsielicb . g(~l'bvło po lI'ieczerzl'.
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lo Il(){l!(~przvmierz« Ut' l~rzl'i n[(!kf. hldra siC za ua: j)rze!el/'{/"
(Lukusz., 21:19-2111.

Nikt nie powinien przvjmow.r,' chleba i wina, zanim nic
przyjmie Chrystusa.

\Y/ tym akcie ideruyftkuternv sil' nie rylko z Chrystusem.
:J1eleż ze sobą nawzajem. \'V'il'czcrzy Pariskicj nic obchodzimy
\V samotności. Obrazuje ona jedność "ciała Chrystusowego".
Paweł powiedział:

"Kielich !JłąqoS/cllf11Ó7SlllYf. l~/ÓIY h{o~q()S{{flf'ilJlY. czyż nie
iost ,'j)(){eczJlo.'~ci{/ linri C'IJlySIIlSOll'C:f,:-Chleb. tuorv lannenrv.
czyż nie jest spolecznoscia ciała Cl.nyslllsoll'Cp,O? Pouicu-a:
jesljedcH chleb. my. iln HOS jest, stcmou-imvjedno ciało.
lf'S2yscy bouient jesl('.'(/lI)' li crest n U!{J1Jl i jcc! /lep,o chleba"
(I Korvnti.m 10:16-171.

\\licezcrz:1 Il;lliska \\)T~li:L nasza \\"i:I1\' \\" śmiL'n; Chrystusa
i xv [cdno ..Ę( Kościub. :\ ukie n:ISl.:JWi:ll\' xv przyj.<'cic jczusa
po S"'Clj I\.ości(ll. .Śnnon: IJ{ulskq ruiastujcci«. oz przyjdzic"
(I Korvnu.m II :.,Yl l.

łT

_.. ZADANm DLA ClEBlE

9 \\lybiL'rz punkt, który nic ma nic wspólnego ze znacze-
niem \\lieezer!.y Puriskic].

:l l Obraz tego. co Chrystus uczynił dla nas
h) \'V'yrażanic wLlry \\' powtórne przviścic Chrystusa
c) Sposób na uzvsk.uue przebuczeniu od noga
d) Wyraz jedno,';ci wicrzurvcl:
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10 Najważniejszym powodem zachowywarua chrześcuańs-
kich sakramentów: Wieczerzy Pańskiej i chrztu jest to,
że
a) daj,! one błogosławleństwo chrześcijanom.
b) są one religijnymi obrzędami.
ej zostały przykazane przez Chrystusa.
d) przedstawiają śmierć Pana.

Kościół sprawuje służbę dla Pana. Musi być posłuszny
Rogu i chwalić Go. Jego działanie nie skończy si" dopóki
Jezus nie przyjdzie po swój Kościół. Porem będziemy z Nim.
Do tego dnia Kościół powinien pokazywać wierzacym i nie-
wierzącym. co jest wolą Boźą. Kościół świadczy zgubionym
i wzmacnia wierzących.

Pierwszy Kościół to wszystko robił. Moje serce jest po-
ruszone za każdym razem, gdy czylam Dzieje 2:4ó-47:

"Codziennie jcdntnnysłrn« uczeszezali du suiatvn! ..
przyimon.ali polsann z weselem i [li prostocie serca, cbualac
Boga i ciesząc si{J przvcbvlnosciq calego ludu. Pan zas
codziennie pomnażal ticzb« tycb, l~(órzymieli bvc zbauien! ".

Czy to samo można powtcdztec o twoje] .społeczności,
lub o kościele w twoim sąsiedztwie? Bóg chce nas wykorzys-
tać do pomocy Kościołowi. Chce, abyśmy wypełniali w nim
swoją rolę.

KaŻU)l chrześcijanin potrzebuje społeczności. "Nie opusz-
czajac 1l"'lJÓfnycb zebrcni naszych, jak to jes! 11 nieletćrycb
II' ZII vczaju, lecz dodajqc sobie otlichy" (J lebrajczykow lO:2~l.
Chrystus bardzo kocha każdego członka swojego Kościoła.
"Cbl}'S/IlS nmilou-al ko.'~ció{ i uvda! zen) seonego siebie"
(Etezjan 5:25 l. Wykoll:ljm)' latem nasze zadanic w I~goKościele.
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Czy cieszysz się, że jesteś częścią Jego Kościoła? Dotar-
liśmy do końca podręcznika. Mam nadzieję, że lepiej rozu-
miesz Kościół, jego rolę w przyprowadzaniu innych do Chrys-
tusa; jego znaczenie dla ciebie; jego miejsce w Bożym planie.
Poświeć trochę CLaSU, aby podziękować Bogu za jego Kościół,
ciało Chrystusa. Niech Bóg objawi ci, w jaki sposób możesz
być bardziej użyteczny w realizacji Bożego planu dla Kościoła.

'l(~~',: ," ----- SPRAWOŹ SWOJE ODPOWIEDZI

10 c) zostaly przykazane przez Chrystusa.
l c) okazywanie szacunku.
9 c) Sposób na uzyskanie przebaczenia przez Boga.
2 a) przynosić chwalę Bogu.
8 a Chrystus to przykazał



1/6 Kościół

b Wierzacy.
c mówi () tym, co uczynił Chrystus.

3 Żvcil' Ix-zbożnvm żvciem.. ".
7 pogrzcban], .

śmierc',
wxkrzeszonv ..... z martwych,
nowe życie prowadzilt.

4 chwały, uwielbienia. -

6 a duchowe.
b Duch'l Świctego.

5 Pobożnc życie.
Chwalenie.
Modlenie się.
Śpiewante.
Dawanie.

Teraz jesteś gotowy cle) wvpcłnienia drugiej polowy
zeszytu studenta od lekcji 5-H. Przejrzyj te lekcje, a polem
wykonaj polecenia z zeszytu. Kiedy wyślesz do instruktora
swój arkusz odpowiedzi. poproś go o następny kurs.

Gratulacje!

Ukonczvlcś kurs. Mamy nadziej,'. że był ci bardzo
pomocny! l'arnięta] o wypełnieniu drugiej części zeszytu
studenta i wysłaniu karty odpowiedzi do instruktora. Gdy
tylko oba arkusze dotrą do nas. sprawdzimy je i wyślemy ci
świadectwo LI kończenia kursu.



Słowo na zakończenie

Ta książka jest szczególna, ponieważ została napisana
przez tych, którym na tobie zależy. S'I to szczęshw: ludzie,
ponieważ znaleźli odpowiedzi na wiele pytali i problemów
nurtujarych każdego człowieka. Wierzą oni, że Bóg chce,
aby podzielili sic tymi doświadczeniami z innymi ludźmi.
Wied,,!, że potrzebujesz dowiedzieć sic' o pewnycli ważnych
rzeczach, aby rozwiązać swoje problemy i znaleźć najlepszy
dla siebie sposób życia.

Napisali oni tę ksiąźl«; po to, aby ci o tych ważnych
sprawach powiedzieć. Przekonasz się. że książka ta oparta
jest na nastepujących podstawowych prawdach,

J. Potrzebujesz Zbawiciela. Przeczytaj Rzymian 3:23. Eze-
chiel 18:20.

2. Nic możesz sam siebie zbawić. Przeczytaj 1 Tymoteu-
sza 2:5. Jan lli:6.

3. Bóg pragnie zbawienia świata. Przeczytaj Jan 3: 16-17.

4. Róg posłal Jezu"l, który oddał życie, aby zhawić tych.
którzy w Niego wierzą. Przeczytaj Galacjan 4:4-5,
I Piotru :\: 18.

5. 8iIJlia pokazuje nam drogę zbawlen:« i uczy nas, jak
wzrastać w chrzcścikuisklm życiu. Przeczytaj jun 15:);
](J: IO, 2 Piotru :'\:1R.

6. Sarn decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. Prze-
czytaj Łukasz LI:1-5. Mateusz (0::\2-:\:\, Jan :\::\5-:\6.

Ta książka mówi ci o tym, jak zdccvdowac o swoim losie
i jak wyrazić l, decyzję. Różni się od innych także dla lego,
że masz możliwość skontaktowania się z tymi. którzy j'l



przygotowali. Jeśli chcesz o coś zapytu,' lub wyrazić swoje
uczucia i potrzeby, możesz do nich napisać.

Na końcu kslażki powinna znajdować się karta zwana
.Karta decyzji". Jeśli podjąłeś decyzję, wypelnij tę kart,
i wyślij zgodnie z opisem. Otrzymasz wówczas dodatkowa
pomoc. Możesz wykorzystać 1\' kart" aby o coś zapylać lub
poprostr o modlitwe czy dodatkowe informacje.

leśli nie ma takiej karty w tym egzemplarzu ksląźkt, napisz
do Instruktora ICI. Otrzymasz osobistą odpowiedź.



Kościół

CI. 4140

Adres biura ICI,
do którego powinno się wysłać

arkusz odpowiedzi:

Jeśli powyżej nie ma adresu,
wyślij arkusz odpowiedzi na adres:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUrE
Chaussee de WaterIoo, 45
1640 Rhode-Saiut-Genese

(Brussels)
BELGIA

mharris
Polish Office
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WSKAZÓWKI

1'0 zapoznaniu sil' z lekcjami 1-4 będziesz golowy. aby
odpowiedzieć na pytania zawarte w pierwszej cześci
"Sprau-ozdanin studenta". Swoje odpowiedzi zaznacz war-
kuszu odpowiedzi nr l, który znajduje się na końcu "Spru-
wozdania" .

Po zapoznaniu sic z lekcjami :;-6 będziesz goIO\\')', aby
odpowiedzieć na pytania zawarte w drugiej cz""ści "Spr.r-
wozdanla studenta". Swoje odpowiedzi zaznacz \\" arkuszu
odpowiedzi nr 2.

/>0 nvpelnieniu arkusza odpounedzi U:Vll1U go lI'l'lI/U,g

zaznaczonej linii i jJrze~tli.Jdo instruktora /e/,

Poniższy przykład wYiaśni:!. jak należy zaznaczać od-
powiedź w arkuszu odpowiedzi.

Przykład
'/)'Iko jedna odpounedr j"SI/JrtllI'idloIlYI. 1I)-biel"Zułasciu-a

odjxw'Żedź i u-arłeuszu odpotriedzi zaczernij pok: zali 'żerające
odpounednia titere.
I. "Narodzić sic;.'na nowo" oznaCZ:1

:l) 1Jy« młodym,
b) przYi'lć jeżusa [ako Zbawiciela.
C) rozpocząć nowy rok.

Prawicllow.] oclpowicdzu] [cxt b ) "przvjai: jezusa jako
Zbau -iciela II, należy zatem zaczerni(" pole b, jak poniżej:
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CZł~Ś<: ł

Pytania do lekcji 1-4

Przy każdym pvtan iu upctrn ij sie. czy nu mer znajdujacv
si~) 11' po/u Ul arkuszu ndjJoli'ief/zi odpowiada numerou-i
I~vtan ia 11' Sprau -ozdan iu stu den la.

Boży' zamiar stworzenia Kościoła powstał

a) gdy Adam i Ewa zgrzeszyli.
b) przed stworzeniem świata.
c) gclylczus zostd ukrzyżowany.

2 Boży plan przvszlosc: Kościoła przewidu]«

:1) powtórne przviścic Jezusa Chrystusa.
b) pokute wszystkich ludzi.
e) ponowne stworzenic ludzkości.

3 Paweł mówi w Efezjan 5:H-IO. że jego przywilej to

a) przcdstuwlam« ludziom Bożego planu.
u) poznanie Bożych tajemnic.
e) rzadzcruc wladz.im! anielskimi.

4 Cdy chrześcijanin cierpi. powuucn p.muetac. Żl:

a) cierpi~,tvlko \\'yj~ltko\\'i ludzie.
hl ludzie. którym sluży "I żli.
c) czek:l go pełna chw.ilv przyszfoś(~z Chrystusem.

5 KO.'kió! narodził się, gdy
a) Konstantyn go z:licgalizowal.
b) zostal zeslanv Duch Świ\'ty.
c) Chrystus wniebowstapił.
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6 Dlaczego pierwszy Kościól potrzebowal struktur organiza-
cyjnych!

al z powodu coraz większej liczby wierzących.
b) z powodu prześladowania.
c) z powodu wyrnagań prawnych.

7 Dlaczego w Kościele pojawiły się problemy!

al Kościół ustanowił biskupów.
b) Kościół zapomniał o swoim głównym celu.
c) Chrześcijanie żyli w klasztorach.

8 Co mial na myśli Marcin Luter, gdy powiedział, że ludzie
są w porządku przed Bogiem tylko przez wiar,'

a l człowiek nie może sam z siebie zasłużyć na Boże względy,
b l ludzie muszą stać się protestantami.
c) nie powinniśmy kierować sil' tradycją.

9 Jaki rodzaj struktury organizacyjnej Kościola jest zalecany
przez Biblię'

a l silna władza centralna.
b) nie powinno być żadnej wladzv, poza lokalną wspólnotą

wtcrzących.
c) Biblia nie wyróżnia żadnej określonej struktury organi-

zacyjnej.

10 Bóg doprowadza do powstania nowych ruchów w Koś-
ciele, ponieważ

a) w Kościele są ludzie róźych narodowości.
b) tylko jeden rodzaj struktury organizacyjnej jest właściwy.
c) niektóre prawdy ze Słowa nie były nauczane.
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11 Cecha churaktcrvstyczn.i ruchu zielonoświątkowego jest

a) chrzest w Duchu Świctvrn.
b) rozprzestrzenianie sil' w określonej części świata.
c) rozpoczęcie się w ostatnim dziesięcioleciu.

12 Słowo "kościół" w j,zyku i kulturze greckiej oznacza

a) zebranie obvw.uclt
h) spotkanie religijne.
c) gru p(,.' wtcrzącvch.

13 Lokalny kościół (grup'l wiel-z,!cych) i uniwersalny Kościół

jest tworzony przez ludzi, którzy

:1) zosi:di wybrani przez Buga.
I)) n:l1cż:,do tej samej org:lIlizacji.
t") s:! lej s.uuc] narodowości.

14 Osoba Trókv. która powołała Kościół to

:1) .lezus Chrvstus.
b) Duch Ś"·wty.
c) lk)g ()jcicc.

l; \Y/ czasach Pawl.t słowo ..kościół" oznaczało

a) budvnck.
hl spotkanie religijne.
c) ludzi [xnroianvcb do czegoś.

16 Które zcl.uuc n.ulepie] cl1araklcryzuje Kościół?

;1) SZl"!.L'góln:l, wYi:ltkoW;l kuno ..:nlracja nu Duchu Swietvm.
hl l'owol.rn: przez Boga i powołani do Chrystusa.
c) Doskonale dzi;Jbj:~cJorganizacja maj:!ca na celu głosze-

nie światu prawd religijnych.
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17 Anna postanowiła porzucić wian; przodków i służyć żvwe-
mu l3ogu. Jakie słowo najlepiej opisuje jej decyzj\,'
a) niewiara.
b) żal.
e) pokuta.

18 Bolek chciałby dowiedzieć się co musi zrobić, żeby stać
się chrześcijaninem. Jak możesz mu pomóc?

al Przeczytać mulana .'>:.'>-7,gdzie jest napisane, że trzeba
.'li<;' narodzić na nowo.

h) Powiedzieć mu, że jeśli urodził się w rodzinie wierzące],
to już jest chrześcijaninem.

c) Wyjaśnk< mu, że akceptacja wszvstkich religii świata
zapewnia stanic się chrześcijaninem.

19 Boska natura, o której pisze w 2 Piotra 1:1\wyraź« się w

a) zdrowiu fizycznym.
b) praktykowaniu darów duchowych.
c) owocach sprawiedliwości w życiu wierzącego.

20 SIOW;l: uczniouic. snneci, bracia i ch rzescijanit: odnosz.;
si\, do ludzi, którzy
a) należą do pravv'dzi\Vcg<) Kościola.
h) ocl dawna są nawróceni.
c) należą do tej samej organizacji.
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CZĘŚĆ 2

Pytania do lekcji; - 8

Przy lsazdvm pytaniu upeirnij sir. czy numer znajdujacv
sit) li' polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerou-i
pvtan la u' Sprau-ozdan iu studenta.

1 Chrystus jako Cłowa Kościola jest częścią obrazu Kościola
[ako

a I ('iaJa.
bl trzodv.
c) wina.

2 Jezus Chrvstu» jest laDW:} Kościoła. ponieważ
:1) ciulo człowieka nie może ży(~bez gło\\·y.
I») do Kościol» należy wielu ludzi.
e) d;ljL' Kościołowi życic i prowadzi go.

3 Zgodnie z Efezjan l :22-2:1. kto uczyni! Chrystusa Pnnern
Kościoła?

a) Iklg.
1» Dwunastu aposiolów.
cl Kościół.

4 \Y./ jaki SPO,';()]) Chrystus \Vy'l':IŻ:l swoją troskę o Kościół?

:l) Zapcwnia mu ciuchowy pokarm i opiekę.
h) Zosl:l\\'il nam śWi<;,lYprzykład do naśladowania.
c l Przekonuje świat D grzechu i ostrzega przed sądem.
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Siakie trzy działania wyrażaj'l rclacj\' Chrystusa zlego Ciałem,
Kościołem'
a) Chrystus uczy nas swojej drogi, prowadzi nas i przeko-

nuje o grzechu.
b) Chrystus [cst GjOW'!. Rekorna i Stopami.
ej Chrystus zaspokaja potrzeby, jest Panem i źródłem życia.

6 Efezjan 4:25 powiada. że chrześcijanie maj'! mówić sobie
nawzajem prawdę. bo
a) nie są w stanic kłnmać.
b) "I członkami ciała Chrystusowego.
c) łatwo jest 01'« prawdomównym.

7 Wicrz~lcymog~)si~'o siebie wzajemnie troszczy« przez

al wspólna radość.
I») wzajemne wybnczantc grzechów.
c) wymiemank- listy upadków innych chrześcijan.

8 Irena poszła pociesz)',' swok; przyjaciółkc- S,,,,\,. kiedy zmarł
jej ojciec. Jest to przvkludcm spoil'czności \v

a) kłopotach.
bl cierpieniu.
c) w Duchu Świ~·lym.

9 Gdy chrześcijanie dlc~,budowac si~'nawzajem, powinni
hy« w tym motywowani przez

a) chI'"~okazania jak bardzo "I duchowym!
b) uznanie innych luclzi.
e) pr.rgntcnle- wspierania (iab ~ Kościoła.
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10 Kościół jest budowany, gdy

a l każdy wierzący buduje, jak chce.
b) wierzący kochają i zachęclj,! się nawzajem.
c) każdy czlonek ciala jest doskonaly.

11 Uświęcenie oznacza

a) być oddzielonym dla Boga.
b) wziąć udzial w szczególnym obrzędzie.
c) że już nie potrzebujesz Kościoła.

12 Jan czuje, że powinien więcej czytać Boże Słowo. Jest to
przykład bycia

a) uświęcanym przez Chrystusa.
b) \v społeczności z Ciałem Chrystusa.
c) budowanym przez innych wicrzącvch.

13 Uświęcenie l'lczy si" z

a) obrzcdern właczcnla w Chrystusa.
b) ci~!głym wzrastunicrn \\'icrz~lccgo w świętości.
c) przeżyciem nowego nnrodzcnia.

14 l listoriu Nickiego pokazuje nam, że możesz być światłem
sprzeciwialącym sil,' złu, gdy

a) masz wvksztakcntc.
I)) masz pieniadze. aby pomagat<potrzebującym.
c) Chrystus przcmicntl twoje zycie.

l; Słowo C'll'lllllJ,C'/iZOll'{{(.! oznacza

~I)głosić kazanie.
1» nauczać.
c) głosić dobrą nowinę.
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16 DZIeje 1:\:1-:\. KIO powobi Saula i Barnalx- do dztcła Bo-
żego?
al Prorocy.
b) Duch Świetv.
c) Nauczyciele.

17 Kiedy mówimy. że Kościół wspiera pracowników, mamy
0:1 myśli, że kościół pomaga im
aj modląc się i (bj:,e picnladze.
b) powołując ich do pracy.
ej myśląc o nich często.

18 J Icbrajczyków 1:\: I ') powiada. Że oliar:J składaną Bogu
przez chrześcijan [cst
a) chwalenie Boga.
l» samozaparcie.
c) ochrzczenie sic.

19 Chrzest wodny jest sakramentem czy rvtuałem, krórv
a) zbawia człowieka z grzechu.
b) oznacza, że osoba ochrzczona nigdy już nie zgrzeszy.
c) poświadcza. iż osoba ochrzczona odnalazła nowe życie

w Chrystusie.

20 Wieczerza Pnńska nie jest obchodzona przez wierzącego
w samotności, bo
:L) tylko pastor może usłuży:' wieczerzą.
1» \X1iL'czerza Parisk« ol ij.iwi« jcclnoś(~ wicrz:Jcych jako

jednego ciała.
c) zosIałby skrytvkowany za takie postę-powanie.

Koniec l~r/{l1i do lclscji 5-8. Prosimy uivsla« Arkusz
odpouied zi 111' 2 do biura leI. Skoro nlsniczvk« ten lU/1'S.
możesz poprosi: o nastepn».



Kościół
Arkusz odpowiedzi nr l

Prosz(' u:l1Jt'{llhl

Imię i nazwisko _ .

Twó] numer w I(]

(::'OS((/II'/)W"/(, /l}i{'IKI'. /('s"/i nu- wiesz co /O./I'S()

Adres

L\'lieisco\\'()ś(~ \'\"ojcwóclZIW()

P~lI1.sl\vo .

\'X'iek

Zawód

fiu członków liczy lwoja rodzin.v . . .

Jak szkolę ukoti.czyłeś! .
Jeśli jesteś c-złonkiem jaKiegoś kośc-ioła. jaka jest jego nazwa?

lakic obowmzki pelnisz w swoim kościele? .

I
I
I
I
I
~
I
I
I

\X' inki sposób przl'r;lhi~ISZ len kurs?

S;l111udziL'lnil'? . o •• \v grupId.

takle inne kursy lU już przerobitcP

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 1

Zaczernij trlasciuv po/e /Jt-Z)' każdej zponumcrotranvch pozycji. I
0O!JG 0ww I

l 9 17 0EBGJI
2 0O!JG 10 0CI1G 1110EBGJI
3 0O!JG 11 [QITJG] 19 0EBGJI
4 GJITJGJ 12 0DiJG 20 GJ[I] GJ I
5 0ITJGJ 13 0EBGJ 21 0D:?JO I
6 [2][!]0 14 [Q[!]QJ 22 01!J01
7 [2][!]0 15 0[!]QJ 23 01!JGJ'
8 GJITJGJ 16 0ITlG 24 o D:?JOII
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu [akle, być może, chetal- Q
byś zadać instruktorowi ICI. ~o............................................................................................................. .s::

2

'".5o
"V

i'rzejrzv] teraz jeszcze raz niniejszy arkusz odpowiedzi
i upctruij s4', że odpotriedzialcs na wszystkie pytania. Nastepnie
prze.m} go do instruktora lub do biura fCI li' tu-oim rejonic.
AdtVS /JOln'tlIÓI sir znajdou-ać fUl picm-sroi stronic 'Spran-ox-
danin stlld('lltn".Je~Ninic ma tam jJie(:zqtki z adresem, to try~Nij
su'Ój arkusz odpouiedzi na adres biura /el u' Brukseli. u-vd-
rulam-anv na pieru-srej strunie ".\jJt'llU'Ozdflllia suuknua".

~.

\r~vłqczlli(' do uż,v1ktl biura /el

D . . sc.

Cykl "Życie chrzcśctiaruna"



Kościół
Arkusz odpowiedzi nr 2

PmSZf uypcłnis'

Imię i nazwisko .

Twój numer l'Cl .
(:COSIOU'jJlwe nnejsce. je:.'I; me wiesz co 10)('51)

Adres .

Miejscowośr' .

państwo

.... Województwo .

PROŚBA O INFORMACJE

Pracownik Międzynarodowego instytutu Biblijnego ICI chętnie
wyśle ci informacje o innych dostępnych kursach i ich cenie.
Możesz wykorzystać miejsce poniżej, aby napisać jak:.}informację
chcialbyś uzyskać.

Teraz pr-.lCWI'ÓĆ stronę iodpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 2

Zaczernij utasciu-« pole j)rzy każdo] z ponumorou-anycb pozycji. I
I1 [Q~~ 9 ~I!JEJ ,17 [QI!J~I

2 [Q[!Q~ 10 [Ql!J[J '18 [Q[IJ~I
3 [Q[!Q~ 11 [Ql!J[J 19 [Q[IJEJI
4 0[E]EJ 12 0m0 20 E1[IJ~1
5 0[E]EJ 13 [Q[I][J 21 E1lliJ~ I
6 [2]OJEJ 14 [2]l!J[J 22 El[IJEJI
7 [2]OJEJ 15 [2]l!J[J 23 El[IJEJI

: I8 [2] OJEJ 16 [2]l!J[J 24 El [!>] EJI
o

Napisz poniżej PY1~\I1iad01YCZ~lCCkursu, jakie, hyć może, chciał- ~
hy~ zaclać insrrukrorowi ICl. .9

-'"2
t;.........5

....... .g

:g
Ukończyleś kurs "Kościół". Cieszymy się, że chciałeś być naszym ;::.

"studentem i mamy nadzlc]c. że weźmiesz udztai takze w innych
kursach ICI. PrzL'.<lij nink.'jszy arkusz odpowiedzi do biura ICl
IN twoim rejonie.

GRATULACJE

1),

W)'i(l(zJlic do 1IŻ.1'/~!lf biuro Jej
,sc.

I
I
I
I
I
I
X
I

Cykl "Życi!:-' chrzL'Ścij:lllill;lll
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et 4140 Kośció!

KARTA DECYZJI

Po przestudiowaniu tego kursu postanowiłem przy'j:~ć Jezusa Chrystusa,
jako swojego Zbawiciela i Paru. Przesyłam l~'kartę z moim podpisem i adresem
do biura ICl z dwóch powodów, Po pierwsze, :łby wyruzi,' fakt przyjęcia
Chrystusa. Po drugie. aby poprosić o inforruac]e c\otycz:,ce innych materiałów
które pornogą mi \\' moim tyciu duchowym,

r mię- i nazwisko

Adres

Podpis









MIĘDZVNARODOWYINSTYTUTBIBLlJNY ICI

Tytułkursu .
(drukowanymi literamit

Imię inazwisko .
T\\ÓjnumcrwICl.... . .

(zostaw puste miejsce. jeśli nie wiesz co to jestt

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo .

I'IWŚIIA OI:'iFOR~I,\CIE

Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biblijnego ICI chętnie wyśle
Ci infomacjc o innych dostępnych kursach i ich cenie. Możesz
wykorzystać miejce poniżej, aby napisać jaką informację chciałbyś
uzyskać.

Teraz przewróć stronę i odpowiedz nu H'!lz)'.\1kiepytania.

1



Wskazówki dotyczące wypełniania niniejS7-"go arkusza odpowiedzi

Poniższe przykłady wyjaśniają, jak należy zaznaczać odpowiedź w
arkuszu odpowiedzi. Pyrania mogą być dwojakiego typu: PRA WDA-
FAŁSZ lub WYBÓR.

Przykład pytaniatypu PRAWDA-FAL5Z
Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli stwierdzenie
iest

PRAWDZIWE - zaczernij kólko@)
FAŁSZYWE -zaezcrnijkólko®

I. Bibliajest Bożym przesianiem adresowanym do nas.
Powyższe stwierdzenie, "Biblia je st BO~71I prze sianiem adresowanym
do nas ." .jcst PRA WDZIWE, należy zatem zaczernić kólkO@)akjak
poniżej:I.@~
Przykład pytaniatypu W\lIÓR.
Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wybierz
właściwą odpowiedź, W arkuszu odpowiedzi zaczernij kółko zawierające
odpowiednią literę.
2. "Narodzić się na nowo « oznacza
al być młodym.
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
c) rozpocząć no\\)' rok.

Praw idlową odpowiedziąjest "b) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.".
należy zatem zaczernić kólko@. jak poniżej:

2@.~
Przeczy taj terazpytania zczęści pierwszej "Sprawo/dania studenta"

zaznacz swojeodpowiedzi poniżej, zgodnie z podanymi przykładami.
Wybierzwłaściwą odpowiedź izaczernij kólkcQj). ® lub ©, zgodnie
re swoim wyborem.

z



Zaczernij właściwe kółko pr:y każdej z ponumerowanych pozycji.

I®®~ 9®®O 17@@~
2 ®@~ 10 @@~ 18 @@©
3 ®®~ \I @@© 19 @@©
4 ®®O 12 ®@~ 20 @@©
5 ®®~ IJ @@© 21 @@©
6 ®®O 14 @@~ 22 @@©
7 ®@~ 15 @@© 23 @@©
8®®~ 16@@© 24@@©

Teraz, kiedy zamaezyleśjużswoje odpowiedzi, możesz pomóc nam w
udoskonaleniu lego kursu, odpowiadając na poniższe pytania, Chcemy
poznać twoją opinię o naszym kursie, Obrysuj kółkiem literę najlepiej
odpowiadającą twojej opinii.

1. Material zawarty w tym kursic jest
a) bardzo ciekawy
h) cieka ....)'
c) dosyć ciekawy
d) niczbyt ciekawy,

nic nowego

2. Nauczyłem się
a) bardzo wiele
b) trochę
c) niezbyt dużo
d) nie nauczyłem się
c) nudny

4. Niniejszy kurs był
a) bardzo trudny
b) trudny
c) łatwy
d) bardzo larwy

S. Jako całość, ten kurs był
a) świetny
b) dobry
c) niezły
d) slaby

J. To, czego się nauczyłem jest
a) bardzo ważne
b) ważne
c) nicważne
d) stratą C1BSU



6. Czy chciałbyś uczestniczyć w następnym kursie lego typu?
a) na PC\\TIOtak.
b) chyba tak.
c) ch) ba nic.
d) na PC\\TIOnic.

7. Napisz, proszę. przynajmniejjcdną konkretną uwagę dotyczącą kursu

GRATULACJE

Ukończyleś kurs "Twoje nowe życic". Cieszymy się iI: chciałeś być
naszym studentem imamy nadzieję, zcweźmicsz udzial wtakżc w innych
kursach ICI. Prześlij niniejszyarkuszodpm,icd7jdodobiura ICI wtwoim
rejonie. Po sprawdzeniu odpowiedzi, prześlemy ci świadectwo. lub
pieczęć potwierdzającą ukończenie kursu.

Napiszponiżej drukowanymi literami swoje imię inazwisko.takjak
ma być wypisane na świadectwie,

Imię inazwisko .

Wv/ąc:nie do użytku biura lCI

D SC .

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INS rlTUTE
Christian Life Program

4



Czy chciałbyś stę dowiedzieć ...
• jaki jest Boży plan dla Kościoła?
• w jaki sposób możesz być czc;ściqBo-

żego Kościoła'
• dlaczego funkcjonowanie Koś iola jest

~)dohn\.'do ciała?

jcżclt lak, kstążka "KOŚClÓln została na-
pisana właśnie dla ciebie. Przedstawionć
w niej tematy dadzą ci lepsze zrozumienie
twojego miejsca ciele Chrystusa
Kościelć

ISBN 83-903807-0-6


	Page 3
	Titles
	Donald Dean Smeeton 
	Kościół 
	Instytut rei 


	Page 4
	Titles
	Kościól 
	Adres Bil/m /CllI' Polsce: 


	Page 5
	Titles
	SPIS TREŚCI 


	Page 6
	Page 7
	Titles
	Najpierw 


	Page 8
	Titles
	o autone 


	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Titles
	Sprawozdanie studenta 


	Page 12
	Images
	Image 1


	Page 13
	Images
	Image 1


	Page 14
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 15
	Titles
	~,> =_. ----- 


	Page 16
	Titles
	PEŁNA CHWAł.Y PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA 


	Page 17
	Images
	Image 1


	Page 18
	Images
	Image 1


	Page 19
	Titles
	KOŚCIÓŁ DZISIĄJ 


	Page 20
	Titles
	• • • 


	Page 21
	Titles
	CIERPIENIA KOŚCIOŁA 

	Images
	Image 1


	Page 22
	Titles
	t-·_-- 


	Page 23
	Titles
	~ 


	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Titles
	Historia 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 27
	Images
	Image 1


	Page 28
	Titles
	NARODZINY KOŚCIOŁA 


	Page 29
	Page 30
	Titles
	ZALEGAI..IZOW ANIE KOŚCIOłA 

	Images
	Image 1


	Page 31
	Titles
	6 


	Page 32
	Page 33
	Titles
	t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE 

	Images
	Image 1


	Page 34
	Titles
	REFORMACJA KOŚCIOłA 


	Page 35
	Titles
	Ł-------- ZADANIE DlA CIEBIE 

	Images
	Image 1


	Page 36
	Page 37
	Images
	Image 1


	Page 38
	Titles
	ODNOWA W KOŚCIELE 

	Images
	Image 1


	Page 39
	Titles
	37 
	t:---------ZADANIE DlA CIEIlIE 


	Page 40
	Titles
	38 
	t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE 

	Images
	Image 1


	Page 41
	Images
	Image 1


	Page 42
	Page 43
	Images
	Image 1


	Page 44
	Titles
	Co to jest 

	Images
	Image 1


	Page 45
	Images
	Image 1


	Page 46
	Titles
	t~-_·_------- 

	Images
	Image 1


	Page 47
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 48
	Titles
	t:--------- ZADANIE DLA CIEBIE 
	ł·~-·----- 


	Page 49
	Titles
	NATURA KOŚCIOłA 

	Images
	Image 1


	Page 50
	Images
	Image 1


	Page 51
	Titles
	WIĘZI KOŚCIOŁA 
	~~.K~_-· _ 
	8 


	Page 52
	Page 53
	Titles
	t-· -- 

	Images
	Image 1


	Page 54
	Titles
	-4 
	I~"'~,~ _ 


	Page 55
	Images
	Image 1


	Page 56
	Images
	Image 1


	Page 57
	Images
	Image 1


	Page 58
	Titles
	ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 59
	Titles
	t-·----- 

	Images
	Image 1


	Page 60
	Titles
	ł-·----- 


	Page 61
	Titles
	~r· 
	4 

	Images
	Image 1


	Page 62
	Titles
	BÓG ZBAWIA 
	Cel 2. Opisz, co dzieje się, gdy w życiu człowieka następuje 

	Images
	Image 1


	Page 63
	Titles
	t:-------- ZADANIE DlA CIEBIE 


	Page 64
	Titles
	t- .. --------- ZADANIE DlA CIEBIE 


	Page 65
	Images
	Image 1


	Page 66
	Titles
	\-!t"" /: 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 67
	Titles
	~~ 
	9 

	Images
	Image 1


	Page 68
	Titles
	}~ 

	Images
	Image 1


	Page 69
	Page 70
	Images
	Image 1


	Page 71
	Images
	Image 1


	Page 72
	Titles
	CHRYSTUS I KOŚCIÓŁ 

	Images
	Image 1


	Page 73
	Titles
	~F> __ 


	Page 74
	Titles
	t:--------- ZADANIE DlA crsnrs 

	Images
	Image 1


	Page 75
	Titles
	ł~_·_--------ZADANIE DLA CIEIlIE 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 76
	Titles
	WIĘZI W KOŚCIELE 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 77
	Titles
	~r.~_·· _ 

	Images
	Image 1


	Page 78
	Titles
	ł-·-- 

	Images
	Image 1


	Page 79
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 80
	Titles
	~.),~-- 
	9 

	Images
	Image 1


	Page 81
	Titles
	:l''''F\ 

	Images
	Image 1


	Page 82
	Images
	Image 1


	Page 83
	Images
	Image 1


	Page 84
	Images
	Image 1


	Page 85
	Page 86
	Images
	Image 1


	Page 87
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 88
	Titles
	KOŚCIÓŁ UŚWIĘCA SIĘ 

	Images
	Image 1


	Page 89
	Titles
	t:--------- ZADANIE DlA CIEBIE 


	Page 90
	Images
	Image 1


	Page 91
	Titles
	t- .. --------- ZADANIE DlA CIEBIE 


	Page 92
	Titles
	rJ\ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 93
	Images
	Image 1


	Page 94
	Images
	Image 1


	Page 95
	Images
	Image 1


	Page 96
	Titles
	WIERZĄCY SPRZECIWL\J'\ SIĘ ZŁU 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 97
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 98
	Titles
	~--------- ZADANIE DlA CIEBIE 
	WIERZĄCY GŁOSZĄ EWANGEUĘ 

	Images
	Image 1


	Page 99
	Images
	Image 1


	Page 100
	Titles
	t-· - 


	Page 101
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 102
	Images
	Image 1


	Page 103
	Titles
	WIERZĄCY WSPIERAJĄ PRACOWNIKÓW 
	Cc!4. \\')'1Iliell rodza]: usparcia, które poiriuno bvc udzielane 
	~ .... I>~-" _ 

	Images
	Image 1


	Page 104
	Titles
	9 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 105
	Titles
	,~, 
	;Yi::oz, 


	Page 106
	Titles
	KOŚCIÓŁ 

	Images
	Image 1


	Page 107
	Images
	Image 1


	Page 108
	Images
	Image 1


	Page 109
	Titles
	~~.=-:. 

	Images
	Image 1


	Page 110
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 111
	Titles
	ł"::_· -- 

	Images
	Image 1


	Page 112
	Titles
	-- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 113
	Titles
	dan-etli si!' ochrzcic. znroun« mczcrvz n), i(/l~ i l1t('ll'ltl,\~l' 
	t-~------- 
	ledy jl':-;tL'_\I11Y Wf:!Z z nim przez chrzest 
	\\" a1>y.":;my jak ChrysLus . 
	zo.'>ul l)f/l'! chwal« Ojca. t.ik i my 
	a Kościół chrzci ludzi ponicw.rź 
	C Chrzcs]. . . 

	Images
	Image 1


	Page 114
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 115
	Titles
	9 


	Page 116
	Page 117
	Titles
	'l(~~' 

	Images
	Image 1


	Page 118
	Titles
	. ". 


	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Titles
	Kościół 

	Images
	Image 1


	Page 122
	Titles
	WSKAZÓWKI 
	/>0 nvpelnieniu arkusza odpounedzi U:Vll1U go lI'l'lI/U,g 
	Przykład 
	Prawicllow.] oclpowicdzu] [cxt b ) "przvjai: jezusa jako 

	Images
	Image 1


	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Titles
	Kościół 
	Prosz(' u:l1Jt'{llhl 
	Twó] numer w I(] 
	\'X'iek 
	fiu członków liczy l woja rodzin.v . . . 
	Jeśli jesteś c-złonkiem jaKiegoś kośc-ioła. jaka jest 
	lakic obowmzki pelnisz w swoim kościele? . 
	S;l111udziL'lnil'? . o •• \v grupId. 
	takle inne kursy lU już przerobitcP 

	Images
	Image 1


	Page 132
	Titles
	~ 
	............................................................................................................. .s:: 
	2 
	. sc. 
	~. 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 133
	Titles
	Kościół 


	Page 134
	Titles
	....... .g 
	I 
	I 
	I 
	I 
	:g 

	Tables
	Table 1


	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Images
	Image 1


	Page 140
	Titles
	I.@~ 
	2@.~ 
	z 


	Page 141
	Page 142
	Titles
	GRATULACJE 



