Kościół
jako
ciało

Tylko wierzący "I prawdziwymi członkami Bożego
Kościola. '!. poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy sil', Że wierz'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:1 pomóc 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
nych w Kościele.

wobec in-
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Koscio!

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 porównanie dowiemy ~iędużo o Kościele.

Chrystus jest źródłem życia
si~'i rośnie. Każde ciało ma
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,
Ciało

głowę.

żywe]

organizacje

i zgromadzenia

Zarówno
pełne

istoty porusza

Wzajemne

życie,

połączone

każdy

gdy

z głow«.

nic daj:1 życia. Tylko Jezus.

wierzącv. jak i caly Kościól posiadają
w jedności z Chrystusem. Ciało [est
Kośriól jest zlączony z Chrystusem.

S;!

I\o.<cióljako dl/lo
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ZADANIE DLA CIEBIE

1 Wybierz

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)

2

(Chrystus)

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 poleceli 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. Chrześcijanie od początku glosiIi ,Jezus Chrystus jest Panern!"

(
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ZADANIE DlA

3 Wybierz najlepszą

crsnrs

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.

otoczony

Rośnie dztek: Chrystusowi.

opieka Chrystusa. _," .p,lUll)'. z której

uiane i spojone stau l:'1li i sciegncun i. rosn
I Kolosan 2: 191.

ł~_·_--------ZADANIE

4

je

Jest

ell/e cia/o, odzv-

u-zrostem Bożym ..

DLA
CIEIlIE

Pomyśl i napisz, [ak Chrystus opiekuje sic Kościołem.

7·1

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 nawróceni 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
wicrzącv sq zjednoczeni w jednym Kościele. .fcdn«

wszyscy

cia/o ijedell Duch ..... (Elezjan 4:4 l. Ta jedność nie oznacza,
że wszyscy chrześcijanie

musza należeć do tej samej instytucji

75
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.~_··
~
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\X'yhierz najlepsza
w nawiasach

odpowiedź

ZADANIE DI~\CIEBIE

spośród

dwóch

i n~lpisz j~,na wvkropkowune]

podanych
linii.

a jedność w Biblii oznacza
(h; sarną inslytuci'':) <tego
b Podziaiy

samego ducha)

w Kościele s:! zazwyczaj spowodowane

(egoizm)

(miłość)

przez
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Różnorodność w Chrystusie
(:d ~.Udkrl'i

Sil V!"

zrulan

Jedność nic oznacza,
Każdy cilrZl'.'ciianin

Źli II'

ciele. lstorvrn jest f,;o.<ci61.

że chrześcijanie

jest inny.

~que)' sami. Nie!

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

rzcl)lli~~ c-ie-liic!" KaŻlb cz\,ś<.>:potrzebuje
Chrystus potrzebuje

k:tżdego.

(/.obacz

drugiej:

"Nie pot-

wszystkich
I Korvnnan

innych.
12: 12-2(,).

\X'iL'rl.~!cy różnia siv tym, co robra (\\',17): różnia sil' sil:, (\\',22),
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)

szacunkiem

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(
b służenie (posługiwanie)
C

naucz.mic

l\\':mic)

..
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d z:ldwclI1ie

t naporninann-)

c dzielenie si~~(dawanie)

f zarz~ldz;Inic (byciL' przclożonvm:
g okuzvw.mh-

8

wspólrzuciu (miłosierdzia)

I.wróć lIwag", jak każdv z 11Thdarów powinien być wykorzvstvwanv.
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 1:1d.m I() troS/Ch'nil' Sil' () mnvch \\'iL'rzacych. Tak jak solnepo\\·il'dlil'li.~I1lY.
pl1trzdHljl'

ell/lo

xv Cil'k

fl.'ka

potrzebuje

....
!lIPY. l{iiJliJ 11l,')\\"i: ... wc/nys/usa.

zl..·{()rego(lI/e

[n:«: ueaicnini« z{/slh~jllU'
si«
suurv ... l Etezj:ll1 'I: 1<». i.:I<lIl:l C/l'Ś<'''; cia b nic IllOŻC dziab<.'
sarna. KaIda CZl.'~l: pUlr/c1Jtljl' p<)/.()stalycil.
SIJf~/(lI/{'

i

1II.:h:l. n ucho

21I'i(/::(/1/{'
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W tej więzi istotna jest prawdomówność
i szczerość. "Odrzuciu 'szy lslamstn 'O, moucu: prau-de, /.!.ai((V z bliźni JJl Sil oint,
bo jl'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,,! wyróźniaj: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.
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ZADANIE DlA CIEIlIE

9

Przejrzyj

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.

ost.unia Gc'ŚĆ wykładu.
wyrażać swoją troskę o innych.
każdy z tych sposobów?

Wypisz, jak możesz
Czy wvk orzvstujcsz
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SPRAWOZ SWOJE ODPOWIEDZI

10 Własna odpowiedź.

Poproś

Boga. żeby ci pomógł.

1 a Chrystusa.
b Chrystus.
9 Mówienie prawdy

cszczerośći.

Pornaganic w znoszeniu
brzemion).

trudnych sytuacji (noszenie

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 pozwolil 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, Chrystus znspok.iju potrzeby.

