
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).



16 Kościół

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
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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.
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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).


