
Przynależność
do wspólnoty

kościelnej

Chee Kim był sierotą. Chociaż miał tylko sześć lat,
żył na ulicach Hongkongu. Nie należał do nikogo.

Pewnego dnia jakiś dobry człowiek zobaczył Chee
Kima i zabrał go do domu, gdzie mieszkało wielu innych
chłopców i dziewczynek. Tam został otoczony dobrą
opieką i poznał Jezusa. Wkrótce nauczył się czytać i pisać
własne imię.

Po kilku miesiącach wzięła go do siebie miła chińska
rodzina. Został adoptowany i traktowano go jak własnego
syna. Teraz jest bardzo szczęśliwy, ponieważ należy już
do rodziny.

Jednym z naszych podstawowych pragnień jest po-
trzeba przynależności, np. do rodziny, co daje nam po-
czucie bezpieczeństwa i otuchę. Kiedy zostajemy chrześ-
cijanami, stajemy się też częścią Bożej rodziny. W tej
lekcji dowiesz się, co to znaczy należeć do rodziny Bożej
- wspólnoty wierzących, którzy tworzą Jego Kościół.



Plan lekcji

Wspólne wielbienie Boga
Przebywanie ze sobą
Wspólna służba

Cele lekcji

• Zrozumieć, w jaki sposób przynależność do kościoła
może pomóc nam być wzorowymi ludźmi w swojej
społeczności.

• Opisać rezultaty wspólnej służby wierzących.
• Zaangażować się w działalność swojego kościoła.
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WSPÓLNE WIELBIENIE BOGA

Cel l. Określić znaczenie wspólnego, z innymi wierzący-
mi, wielbienia Boga.

Pamiętasz zapewne o tym, co powiedzieliśmy we
wcześniejszej lekcji o tym, że kościół to nie budynek, ale
ciało złożone z wierzących, służących Panu. Kiedy zos-
tajemy chrześcijanami, stajemy się częścią ciała Chrys-
tusowego. Stajemy się częścią uniwersalnego Kościoła.
Ciało to także jednoczy ludzi służących Panu i oddających
Mu cześć. Ludzie ci tworzą w swoich społecznościach
wspólnoty kościelne. W księdze Dziejów czytamy
o wczesnym 'kościele i o tym, jak pierwsi chrześcijanie
przenosili się z miejsca na miejsce, by tworzyć nowe
wspólnoty. Ci pierwsi wierzący mieli wielkie pragnienie
spotykania się, by wspólnie wielbić Pana.

Wielbienie Boga to oddawanie Mu czci, wywyższanie
Go, okazywanie Mu swojej miłości i podziwu. Często
wielbimy Go sami. Zdarza się jednak, że łatwiejsze jest
oddawanie Mu czci razem z innymi ludźmi.

Bóg tak stworzył człowieka, że lubi on przebywać
z innymi ludźmi. Naturalne jest więc takie pragnienie wie-
rzących, by spotykać się dla wspólnych modłów. Bywamy
zachęceni, kiedy modlimy się z innymi oraz zachęcamy
innych.

Istnieje wiele sposobów wyrażania swojego uwiel-
bienia dla Boga. Psalmy nakazują nam, abyśmy wielbili
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Go w przeróżny sposób - klaszcząc w ręce, śpiewając
pieśni, wysławiając Go, modląc się, grając na instrumen-
tach oraz jeszcze na wiele innych sposobów. Kiedy łą-
czymy się z innymi wierzącymi, we wspólnym wielbieniu
Boga, stwierdzamy, że łatwiej jest nam wyrażać naszą
miłość i podziw dla Boga.

Pewien człowiek przez wiele tygodni nie przychodził
do kościoła. Odwiedził go kiedyś pastor i powiedział mu,
że wszystkim go brakowało. Aby wyjaśnić temu człowie-
kowi,jak potrzebne jest wielbienie Pana razem z innymi
wierzącymi, pastor podszedł do kominka i wyjął z niego
rozgrzany do czerwoności węgielek, który żarzył się przez
chwilę, a później zgasł. Człowiek ten otrzymał naukę:
kiedy "pozostajemy w kominku", łatwiej jest nam "płonąć
dla Pana". Wielbienie razem z innymi wierzącymi daje
nam siłę, by służyć Bogu.
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Swoję uwielbienie dla Boga możemy wyrazić również
służąc innym. Prawdziwe wielbienie, wyraz miłości i po-
dziwu dla Boga, w naturalny sposób prowadzi do wyra-
żania miłości dla ludzi. Dają temu wyraz słowa Jezusa
z Mateusza 25 :31-40, które omówimy w następnej lekcj i.
Kiedy służymy innym, czynimy to dla Pana.

ł:-- Zadanie

1 Zakreśl literę przed stwierdzeniami określającymi
wartość wielbienia Boga razem z innymi wierzącymi.
a Otrzymujemy siłę.
b Zaczynamy się bardziej sobą interesować.
c Otrzymujemy i dajemy zachętę.
d Służąc innym, oddajemy cześć Bogu.
e Łatwiej jest nam wyrażać swoje uwielbienie.
f Trudniej nam jest myśleć o Bogu.

2 Podaj kilka sposobów wielbienia Boga.

3 Zakreśl teraz te sposoby, które pomogły ci woddawa-
niu czci Bogu.
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PRZEBYWANIE RAZEM

Cel 2. Określić, w jaki sposób można dać wyraz swojej
wspólnocie z innymi wierzącymi.

W naszej pierwszej lekcji stwierdziliśmy, że jedno
ze znaczeń społeczności to "wspólnota". Potrzebujemy
wspólnoty z innymi ludźmi, ich towarzystwa. Najlepszą
formę tej wspólnoty można znaleźć wśród chrześcijan.

Lokalny kościół to dobre miejsce na znalezienie to-
warzystwa innych wierzących. Młodzi ludzie lubią prze-
bywać ze sobą, uczestniczyć we wspólnej pracy i zabawie.
Dorośli również powinni poznać się nawzajem i uczest-
niczyć we wspólnych działaniach.

Poprzez różne rodzaje działalności kościelnej można
dotrzeć do całej społeczności. Imprezy dla dzieci mogą
być sposobem na zbliżenia dzieci do siebie. Wybranie
się razem na piknik, wspólna praca nadjakimś projektem,
rozmowy i inna działalność pomagają ludziom poznać
się lepiej. A kiedy lepiej się poznajemy, lepiej będziemy
służyć sobie nawzajem w potrzebie.

W Ewangeliach znajdujemy wiele relacji o tym, jak
Jezus zasiadał do stołu razem z różnymi ludźmi. Wyko-
rzystywał te chwile, by dzielić się z nimi głębokimi praw-
dami o Królestwie Bożym lub by pomagać potrzebują-
cym. Wszyscy potrzebujemy relaksu, cieszenia się towa-
rzystwem innych ludzi, lepszego poznania się. Bardzo
często członkowie społeczności, którzy nie należą do
miejscowego kościoła, zbliżają się w ten sposób do Pana
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i do wspólnoty kościelnej. Miłość, wzajemne zaintereso-
wanie, dzielenie się to cechy wspólnoty.

~--~ - Zadanie

4 Chrześcijanie mogą najlepiej zaprzyjaźnić się z
a) ludźmi, z którymi pracują.
b) swoimi sąsiadami.
c) innymi wierzącymi ze swojego kościoła.

5 Główną korzyścią wynikającą z przebywania razem
jest to, że
a) uczymy się, jak razem studiować.
b) poznajemy się lepiej nawzajem.
c) zapominamy o swoich problemach.

6 W jaki sposób możesz dać wyraz swojej wspólnocie
z innymi wierzącymi?

WSPÓLNE SŁUŻENIE

Cel 3. Określić rezultaty wspólnej działalności.

Jednąz największych korzyści regularnego chodzenia
do kościoła jest możliwość studiowania Słowa Bożego
z innymi chrześcijanami. W większości kościołów odby-
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wają się kursy biblijne lub wykłady, działają szkoły nie-
dzielne. Regularne studia nad Biblią dają człowiekowi
dobre zrozumienie Słowa Bożego. Pastorzy głoszą ka-
zania, aby pomóc nam dojrzeć i rozwinąć się duchowo.
Jeśli zdobędziemy w ten sposób pewną wiedzę, będziemy
mogli nią służyć innym.

Rozdziały 2 i 3 Listu do Tytusa mówią wiele o chrześ-
cijańskim życiu i obowiązkach. Apostoł Paweł podkreśla
problemy, które są zgodne z doktryną: o pomaganiu wdo-
wom, pouczaniu młodych, uczeniu pracowników uleg-
łości. Wszystko to składa się na działalność Kościoła.

Ludzie łączą swoje wysiłki, by osiągnąć to, czego nie
mogą zrobić samodzielnie. Kiedy moja żona była małą
dziewczynką mieszkającą na farmie w Kanadzie, farme-
rzy pomagali sobie wzajemnie w zbiorze plonów, bo było
wówczas nikłe zaopatrzenie farm w maszyny. Ludzie od-
kładali własne zajęcia, by pomóc innemu farmerowi
w zebraniu kukurydzy lub pszenicy. Kiedy wszyscy pra-
cowali wspólnie, całe plony zawsze były zebrane. Sami
nigdy nie mogliby wykonać tej pracy.

Ta sarna zasada działa w Kościele. Na przykład, trzeba
było przetłumaczyć Biblię na język birmański. Było to
przedsięwzięcie zbyt wielkie na jednego człowieka, czy
nawet na jeden kościół. Tak więc, ludzie z wielu koś-
ciołów zebrali pieniądze i zapłacili za przetłumaczenie

Biblii. J.
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Kiedy stajemy się bardziej dojrzali w Panu, odczu-
wamy większe pragnienie, by służyć innym i uczyć ich.
Stajemy się wrażliwi na ich potrzeby.

Kiedy niektórzy ludzie słyszą, że ktoś głoduje, nie
przejmują się tym. Myślą, że powinien on więcej pra-
cować, by zarobić pieniądze na jedzenie. Kiedy jednak
chrześcijanin słyszy o ludziach głodujących, czuje z tego
powodu ból. Jezus powiedział: "Komu wiele dano, od
tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono,
od tego więcej będzie się wymagać" (Łukasz 12:48).
Innymi słowy, jeśli Bóg dał ci wiele rzeczy, jest to dla
ciebie błogosławieństwem. Jednakjesteś odpowiedzialny
za to, jak wykorzystasz te dary, które otrzymałeś i jak
zareagujesz na potrzeby innych ludzi.

Czy martwisz się, kiedy słyszysz, że ludzie na drugim
końcu świata głodują lub że przeżyli straszne trzęsienie
ziemi? To, w jaki sposób działają na ciebie takie wieści,
jest oznaką twojej dojrzałości. Zadajesz też sobie nastę-
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pujące pytanie: Czy interesuje mnie mój sąsiad? Czy na-
prawdę ważne jest dla mnie, że gdzieś umierają setki
ludzi? Czy naprawdę interesuje mnie służenie bliźnim?
Czy pomagam mojemu kościołowi w zaspokojeniu pot-
rzeb innych ludzi?

t:-- Zadanie

7 Bóg oczekuje od nas, że będziemy dawali innym
a) wszystko, co mamy.
b) stosownie do tego, co otrzymaliśmy od Niego.
c) tylko wtedy, kiedy będziemy mieli na to ochotę.

8 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.
a Jednąz cech prawdziwego chrześcijaninajestjego

troska o innych.
b Kiedy dojrzewasz w Panu, stajesz się bardziej wra-

żliwy na potrzeby innych.
c Kiedy chrześcijanin słyszy o cierpieniach i znisz-

czeniach, odczuwa ból z powodu tragedii dotknię-
tych przez nie ludzi.

d Znacznie więcej wymaga się od ludzi, którzy otrzy-
mali mało.

e Jeśli Bóg dał ci w tym życiu wiele, nie oznacza to
koniecznie, że nie będzie od ciebie wymagać więcej.

f Ludzie pracujący razem mogą dokonać znacznie
więcej niż człowiek pracujący samotnie.
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9 Odpowiedz na poniższe pytania

Tak Nie
a Czy jesteś członkiem miejscowego

kościoła?

b Czy regularnie uczęszczasz do kościoła?

c Czy cieszysz się towarzystwem innych
chrześcijan?

d Czy wspierasz kościół ofiarami lub
w inny sposób?

e Czy twój kościół prowadzi działalność
w twojej społeczności?

f Czy powinieneś bardziej zaangażować
się w którąś z działalności twojego
kościoła:
Wielbienie Boga?
Kontakty z innymi chrześcijanami?
Służenie?
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~
~~~------~' Odpowiedzi na zadania

5 b) poznajemy się lepiej nawzajem.

1 a Prawda.
b Fałsz.
e Prawda.
d Prawda.
e Prawda.
e Fałsz.

6 Twoja odpowiedź. Wspólne jedzenie, rozmowy,
wspólna praca nad jakimś projektem, wspólna zabawa.

2 Śpiewanie pieśni, wysławianie, granie na instrumen-
tach, klaskanie w dłonie, modlenie się, służenie innym.

7 b) stosownie do tego, co otrzymaliśmy od Niego.

3 Twoja odpowiedź.

8 a Prawda.
b Prawda.
e Prawda.
d Fałsz.
e Fałsz.
e Prawda.

4 c) innymi wierzącymi ze swojego kościoła.

9 Twoja odpowiedź.


