
Jak można stać się
członkiem

Bożego Kościoła?

Mówiliśmy wiele o przeszłości Kościoła. Widzieliśmy jak
na przestrzeni dziejów Bóg realizował swój plan. Anali-
zowaliśmy leż znaczenie słowa tioscioł. Teraz przyjrzyjmy
si\~teraźniejszości.

W lej lekcji będziemy zasianawiać sil' nad Kościołem, ale
w powiązaniu z tobą. B\'dzie lo bardzo osobista lekcja. Być
może najważniejsza w lej ksiażc«. Problemy wiciu ludzi biorą
sil' z tego, że nie znaj'J prawdy. którą przedstawiamy w tej
lekcji. Podobnie i Kościół staje wobec różnych trudności,
gdy nic zna prawdy. Uważnie przestudiuj materiał w tej czcści.

Być może nigdy nic spotkamy sil' na lej ziemi. Ale jeśli
przyj"Ie.< P'lI1a jezus.: Chrystusa jako Zbawiciela, to ty. i ja
należymy do Kościoła. Dzięki lasce Boga pewnego dnia
spotkamy sil' u Pana. B,dziemy razem w niebie chwalić Boga
za jego laskę w Chrystusie. Wtcdy też lepiej zrozumiemy
natur, jego Kościoła.



W tej lekcj i będziesz się uczył...

Oclpowiedzialnośc: \.Jłc)wieka.
Bóg zl):lwb.
Kim jestem w Chrystusie.

Ta lekcja pomoże ci...

* WyrnieniL< trzy działania, które człowiek musi wykonać,
.iby stać się cz~'ści~!Bożego Kościob .

• Wyjaśni,', co Bóg czyni dla człowrckia, aby stal si, cz\'ścią
lego Kościoła.

• Wymienil' cztery biblijne określenia ludzi wierzących.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Cel I. l'<~}:J'a,,,,tnU biblijn« znaczenie slou: upamitunic . nawróce-
nie i wiara

Upamiętanie

Uczyliśmy sl\' o niektórych wspaniałych rzeczach, Jakie
Bóg planuje dla Swojego Kościoła. Byłoby straszne zosta(
w Bożym planie pominiętym. Co musisz zrobić, żeby stać
się części', Bożego Kościoła'

Po pierwsze: Biblia mówi, że musimy l{jJami~)(a{si{J. lJpa-
miętanic to "zmiana umysłu, sposobu myślcrua i zmiana posta-
wy". Upamiętując się człowiek analizuje swoją przeszłość.
Przcżvuia żal z powodu swoich grzechów i podejmuje
decyzję, że zmieni swoje życie. Upamiętanie to usuniecie
"ja" Z najwyższej pozycji i oddanie tego miejsca Bogu. Paweł
opisuje upamiętanie w ten sposób: "Ale u~,'Zyslko to, co mi
by/o zyskiem, uznałem ze wzg/fJdll na Cbrvstusa za szlxuk:"
(Filipian :\:7l . jezus opowiedział wspaniała lustoric o młodym
człowieku, który odszedł od swojego ojca, roztrwonił majątek
i zmarnował swoje życie. Potcm jednak up.nnk-ra! si~>i wrócił
do ojca. Żałował lego, co zrobi! i postanowił zmienić swoje
życic. Było to prawdziwcupamtetarue si\' ( ł.ukasz 15:11-:\2).
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t-·----- ZADA""E DlA CIEBIE

1Przeczytaj podane fragmenty. Napisz główny temat każ-
dego urywka Pisma
a Mateusz 3:2 .

b Mateusz 4: 17 .
e Dzieje Apostolskie L\8

2 Napisz defjnicj~>słowa upamiętanie si, własnymi słowami.

Nawrócenie

\Y/ Nowym Testamencie słowo l1{lunkelliewyst<;pujc 40
razy. Oznacza "odwrócenie się". W Dziejach Apostolskich
często używa sk- tego Z\\TOlu. Najczcścicj po nim następuje
"do Puna" lub "do Boga" (Dzieje 9::\); 11:21: l): 19). Człowiek
musi odwrócić sil.' od starego sposobu życia (upamiętać się)
i zwrócić się do nowego t n.rwróccnic): musi oddać siebie
sarnego Bogu.
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Proces odwrócenia zawiera w sobie odu-rćcrnie si{~,
a wiec zostawienie czcgn~ poza sobą i zwrócenie si{~do
czegoś innego. Paweł powiedział kościołowi w Tcsalonikach:
.opoinadaja ° lias. jakiego to II u-as doznalismv przyjęcia,
ijak naiorociliscie sir od bahranoiodo Boga, aby S/IIŻI'Ć Bogu
żywe1llu i pnurdziuvnm " (l Tcsaloruczan 1:9).

ł-·----- ZADANIE DlA CIEBIE

3 Odpowiedz na następujące pytania:
a Co znaczy słowo naurocenie .

b Od czego człowiek musi sil' odwrócić? .

c W strono czego musi się zwrócić? ..

Wiara

IVlerzJ~'to znaczv "ufać" łub ,.liczyć na". Bibh« mówi:
" \Fle(~vllll'ierz.vIIAbra!Ja1ll! Panu, a 011 !X)CZ.V!U/1Il1l to ku
nsprauiedltuncntu " (I Mojżeszowa 15:6l. Nowy Testament
cytuje te słowa, ale dodaje: "A Pismo 1. . .1 przcu-idziało, że
/Jóg z uiary usprauncdlitria pogan ... "(Galacjan :1:6,8 l.

Uwierzyć w Chrystusa to znaczy spotkać się z Nim, kochać
Go, ufać Mu, być Mu posłusznym i wiernym. Wiara nie jest
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czymś bicmym. Wiara to aktywne ufanie l3ogu. Nasza wiara
jest widoczna w tym. co robimy.

~r·
~ ---------- ZADANIE DlA CIEIlIE

4 Strażnik Wi~'zil'nny zapytał P~lwb i Sybsa: .Panouic. co
11/(1111 czvuić. (/hYIII /Jy! zbau -ionvr" Napisz swoj« odpo-
wiedź na to pytanie. Porem przeczytaj Dzieje J6::\O-:\i
i odczyui] odpowiedź. jak:! dali Paweł i Sylas.

5 Napisz własnymi słowami definicj .....słowa uicrrv«.

llp.unict.mic. nawrócenie i wiara S:l .~ciśłcze soba zwiaza-
ne. To trzy elementy tcgo samego wydarzenia. Czy szczerze
U\Xlllli\'l:dcś si~'~Nawróciłeś się~Czy wierzysz \,' Chrystusa?
Jeśli nil'. lo teraz wiarą przyjmij Chrystusa. To jedyny sposób
wejścia do Kościolu Bożego.



60 Kościół

BÓG ZBAWIA

Do tej pory zajmowaliśmy się tym, co w spotkaniu z Bo-
giem należy do człowieka. Ałe człowiek nie może wykonać
tego, co najeży do niego bez Bożej pomocy. To Bóg włącza
łudzi do Kościoła. Łukasz mówi o Kościele: .Pan zaś co-
dziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni"
(Dzieje 2:47).

Narodzenie na nowo

Cel 2. Opisz, co dzieje się, gdy w życiu człowieka następuje
narodzenie na nowo.

Ludzie nie stają się chrześcijanami przez fizyczne przyjście
na świat. Staje się to przez 'IOWO narodzenie. W rozmowie
z Nikodemem Jezus bardzo wyraźnie powiedział o potrze-
bie narodzenia się na nowo. (łan 3:3-7): "Co się narodziło
z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest"
(łan 3:6). Paweł powtórzył tę sarną prawdę: "...ciało i ereui
nie mogq odziedziczyć Krółestwa Bożego ..." (I Koryntfan 15:50).
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Bóg chce, żebyś narodził się na nowo. Chce, żebyś mógł
zacząć życie od nowa. Biblia nazywa to odrodzeniem. Tak
jak urodziłeś się w swojej rodzinie, tak samo musisz urodzić
się duchowo w rodzinie Boga.

t:-------- ZADANIE DlA CIEBIE

6 Co dzieje się gdy człowiek rodzi się na nowo' .

Nowa natura

Cel 3. Zdefiniuj nouq naturę.

Przychodzimy na świat z określoną naturą. Gdy rodzisz
się na nowo, otrzymujesz nową, Bożą naturę, Piotr mówił
o wierzących, że są .uczesmieami boskiej natury" (2 Piotra 1:4).

Paweł wyjaśnia to w ten sposób: "Tak więc, jeśli ktośjest
w Chrystusie, /lOUJ)!I/l jest stuorzeniem, stare przemineło, oto
wszystko stalo się noue" (2 Koryntian 5:17). Biblia mówi
o dwóch dowodach nowego narodzenia. Pierwszy to świa-
dectwo Ducha Świętego w naszych sercach (Rzymian 8:16).
Drugi to owoc spraunedliuosci, który pojawia się w życiu
człowieka wierzącego. Ci, którzy narodziłi się z Ducha,
powinni przynosić owoce Ducha. (W Galacjan 5:22-23
przeczyta] list, owoców Ducha).
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t-..---------ZADANIE DlA CIEBIE

7 Przecz)'taj Mateusza] 2:5:\-,1) i opisz nową n.uur« czło-
wieka.

8 Skontroluj samcgo siebie. Odpowiedz na pvt.iniu tak lub
nie.
a Czy posiadusz 'świadectwo Ducha Świętego w sercu?

b Czy inni mog~,ogl~,lda(owoce Duchn w twoim życiu?

leśli odpowiedziałeś przecząco na te pyt.ini«. prawdo-
podobnie powinieneś jeszcze raz prze.inalizow.u' swoje życic,
żeby upewnić sic, czy pokutowaleś. odwróciłeś si~>od grzechu
i zupełnie zaufałeś Bogu.

KIM JESTEM W CHRYSTUSIE

Cel 4. '\I:"v1l1 iei) i ll~~:'ia.Ólij bibłijn« o/..m!.\'/eJl ia Iiuizi li icrzacvcb.

Wiciu ludzi nazywu siebie samych chrześcijanami. Niek-
tórzy z nich nigdy nie do.~\Vi:lclczyli ciuchowych przeżyć,
o których mówiliśmy. Nic s:Jprawdziwymi chrl.c.~cij;lJ1allli,
nawet jeśli należą do jakiegoś kośetola. Nic s~ członkami
prawdziwego, Bożego Kościola Nazywamy ich nicnaw-

róconymi.



Ludzi menawróconych. którzy naleźa do jakiegoś kościola.
nie możemy nazywać tak. jak Biblia nazywa członków praw-
dztwcgo Kościoła. Zajmiemy sic tylko czterema takimi
słowami, Nasza lista mogbby hy(~dużo dluższa.

Uczniowie

W księdze Dziejów Apostolskich wierz'Icy "I nazywani
/lCZII ja tui (Patrz Dzieje 6:2; <): I: i 1:2(>; 11J:2 i -22; i8, 27; i<),<) l.
Jezus nazywał swoich naśladowców uczniami. lJczeri to ktoś.
kto się liCZY,Uczy się prawd swojego mistrza. W Ewangeliach
uczniowie stale przcbywalt blisko Mistrza. Zobowiązali sil'
być posłusznymi Chrystusowi.

Ludzie nienawróceni nic mog~, być posłuszni Chrysiuso-
wi, Nie można Il:lZYW:IC ich uczniami. Nic można ich też
nazwać chrześcljnnam], ponieważ nic posiad.ij.; natury Chrys-
tusa,

Święci

No,\'y Testament często nazvw« członków Kościoła
.<u,j('ll'mi. (Zobacz Dzieje <): 1:1. IJ i; 2 Korynuan I: I: 1:1:12;
Efezjan Ą: 11: Kolosan ł: 12), Zauważ. że sa oni świętymi już
na ziemi. tak samo jak beda nimi \\' niebie.

Święc: to ci, którzy zostali oddzieleni spośród innych dla
Boga. Ludzie ntcnawróccni nie s~,święci. Nic są cZ\'ści:I
Bożego Kościoła. Nic zostali oddzieleni dla Boga.

Bracia

Słowo bracia to najcześciel używane określenie wierzą-
cych w Nowym Testamencie. Mówi ono o więziach między
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wierzącymi w Kościele. Kościół jest Bożą rodziną. Wierzący
urodzili się w Bożej rodzinie przez nowe narodzenie. Wierzą-
cy są więc braćmi Chrystusa. (Rzymian 8:29; Hebrajczyków
2:11-12,17).

Ludzie nienawróceni nie su braćmi Chrystusa. Nie "I więc
częścią Bożego Kościoła.

\-!t"" /:..Q , .

(

Chrześcijanie

Jak wspominaliśmy, wierzący nie byli od razu nazywani
cbrzescijanami. Mówiono o nich: uczniowie, święci czy bra-
cia. Na początku ludzie nazywali wierzących cbrzescijanami,
aby ich wyśmiać. Ale to słowo odnosi się do tych, którzy
nalezą do Chrystusa. Są podobni do Niego (Dzieje 11:2G;
2G:28; i I Piotra 4:1G).

Powinniśmy nazywać cbrzescijaninem tylko człowieka
narodzonego na nowo i posiadającego naturę Chrystusa.



ó5

Na początku wicrzurvch n.izvw.mo w różn~' sposób. Ale
każde z tych określeń powinno bye' użvw.mc tylko w stosunku
do nowo narodzonvch ludzi w Kościele. Nie powinno sil'
tak mówić o ludziach, którzy nie są narodzeni na nowo.
a tylko należą do jakiegoś kościoła.

~~

~-------- 7~\DANIEDLA elEIlIE

9 Zajmowaliśmy sic czterema biblijnymi terminami uży-
wanymi w stosunku do wierzących. \Xlymień je.

10 Do każdej definicji wybierz jedno z czterech odpowia-
(bj~cych jej brbhjnvch określeń używanych w stosunku
do wierzącvch.

a Człowiek. który uczy si~>i jest blisko swojego mistrza:

b Określenie używane, aby ośmieszyć wtcrzacvch za-
chowujacych sil' podobnie jak Chrystus: .

C Oznacza, "oddzielony dla \laga" .
d Związane z przvnalcżnością wierzących do Bożej ro-

dziny .
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Mam nadzieje, że narodziłeś si, na nowo. Ufam, że [csreś

częścia Bożego Kościoła. jest lo najważniejsze wydarzenie
w twoim życiu. Możesz być członkiem Kościoła. Możesz

nazywać siebie chrześcijaninem. Ale musisz narodzić si~>na
nowo, żeby być naprawdę cz('ści'l Bożego Kościola. Zrób lo
teraz!

Przerobiłeś pierwsze cztery lekcje. Czas na wypełnienie
pierwsze] cZ~'ściZeSZ}1Ustudenta. Przejrzyj lekcje 1- 1 i wy-
pełnij karl, odpowiedzi zgodnie z instrukcjami. Porem wyślij
karlę na adres podany na ostatnie] stronie ZeSZ}1Ustudenta.

}~1-' 7ti...------ SPiłA WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

10 a uczniowie.
b chrześcijanie.
c święci.
d bracia.

1 a upamiętanie.
b upamiętanic.
c upamiętanic.

9 uczniowie, święci, bracia, chrześcijanie.

2 Powinieneś to wyrazić swoimi słowami, ale odpowiedź
powinna zawierać odczuwanie winy i pragnienie zmia-
ny.
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8 Jeśli odpowiedź brzmi nie, albo jeśli nie jesteś pewien.
módl sil' i proś Boga. aby dal ci nowa naturę.

3 a odwrócenie sic.
b od grzccliu, bożków itp.
c Boga.

7 Ludzie. podobnie jak drzewa, przynoszą owoc zgodny
zieli naturą. Wierz'lcy, gdy rodzą się na nowo otrzymuj',
nowa n.uurc.

4 ..Luicrz ll' Panalezusa. (I bedztesz zbatrionv .....

6 Rodzi si~'w Bożej rodzinic. S~)to ducbouv narodziny.

5 Powinieneś odpowiedzieć własnymi słowami, mają one
wyr.rź:« zaufanie i clif['ć polegania na kimś.


