
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.
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