
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.
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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



H"(,II'II{'tr:::ll{{ S/f{Z!.J{1 Ko.<cio/tI 85

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.



86 Kości61

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.
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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


