
KOŚCIÓŁ
SŁUŻY BOGU

w lekcji 6. mówiliśmy, jak chrześcijanie w ciele Chrystusa
pomagają sobie nawzajem, W lekcji 7. przyjrzeliśmy sil'
pewnym obowiązkom wobec nicwierzarvch. Kościół musi
uslugiwa,' sobie samemu i innym. Jednocześnie musi wypeł-
niać szczcgóln., slużlx- dla Boga.

W lekcji I. uczyliśmy sil'. Że jednym z Boi.ych celów dla
Kośetola [cst przynoszenie chwnłv sarnemu I~ogu.J:tk KOŚ('j(l!

może chwalić swego Paru? Co Kościół czyni, aby 1>y('~
posłusznym P:łI1U? () tym lx-dzicmv mówić w cz.isic tej leKcji.

Chrześcijanie. którzy wiedza jak sie modlić, powinni
działać według tej wiedzy. J\lodlit"':t jest służ!>:l dla Boga
i naszym przywtlcjcm. \X/jesz też, że powinieneś Boga uwiel-
biać i chemie Go uwielbiasz. aic czasami jesleś zbyl zaj\'ly
przez inne sprawy.

Jeśli jesteś c11fześcijanincm, wiesz jak:! radość prl.ylH)si
posłuszeństwo wobec Chrystusa i czujesz si~'winny, kiedy
nie jesteś mu posłuszny. Nasze posłuszeństwo jest wyrazem
czci Boga. Czcijmy Go'



W tej lekcji będziesz się uczył...

Szczególne formy uwielbiania.
Chrzest wterzącego.
Wieczerza Pnriska.

Ta lekcja pomoże ci....

* Zdefiniować i omówić problem uwielbiania.

* \X!yj~L<ni« \vagę chrztu.

* Zrozumieć znaczenie Wieczerzy Pnnskic].
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SZCZEGÓLNE FORMY UWIELBIANIA

Cel I. Opisz i,ili", rożnych S!)OSO!JóIl' nu-ielbiania Bcg«.

W trakcie nasze] pierwsze] lekcji stwierdziliśmy, że jl'<!nym
z zadali Kościola jest chwalcntc Boga. Chrześcijanie przynosI;!
chwalę !logu przez swoje pobożne życie. l'awel nupis.il do
zboru \V Filippi: .Pelni Olf10CIf '''jJrcul'iC:'dlill'O ...'ci /JrzezjezlIsa
Cbrvstttsa. Iw cliu-ale i cn-i liog{/" t Filipian I: III.

Chrześcijanie chw:t1~JBoga t.tkźc przez swoje uwtclbianic.
Uwiclbinc', lo znaczy ok.iz:« szacunek, czc~ć i być posłusz-
nym. Uwiclbi.unj: Boga wvchwalając jego dobroć. l'awel t.rk
napisał o tym do zboru w Efezie: ..Kuturiclhieniu clnralcbne]
laslsi sirojej. którq nas obdarzy/ul Utn iłowo "Y1Jl..(Efezjan I:() l.

(Zol>. również Efezian 1:12,111.

Biblia mówi, że wszy'scy wierzący S;! jak kaplam oliaro-
wllj:~CY Bogu modlitwy i chwak: ... H"MajJfclllslll'O ''':ll'i~)/('. (//~v
stelada« du cbou-e ofiary [nzvjem ne Bogu przez Jezusa
CI.IIys/IIs{{"( ! Piotr 2:5 l. Ofiara, która Kościól składa, lo chwn-
la. "Przez niego {l'i{~C nienstannie sisłculajm» Bogu ofian:
pocbuahu). lo jesl O{{'()C lI'lUg. klóre U:VZ11(~/(f jep,o imie"
t l lcbrajczvkóv,: 1:\:15l.

U\vielhi;\lny Boga również przez śpiew. Biblia wic!« mówi
() wielbieniu Boga picśni.uni. CaL! ksiq~;1 Pxalrnóvv jest
pieśniami pochwalnynu na cześć Boga. Jedna powiada:
.Śpicu-ajcie Panu, b/ogos/all'cie iniie jego" (Ps 96:2l. Paweł
mógl mieć ten fragment na myśli, gdy napisał zborowi
\V Kolosach: .irdzieczn je .qn'eu -ajac lJop,uu' sercach waszych"
11,,,I"'a" :\: I() I.
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Bibli:l wymienia jeszcze [eden sposób uwielbiania 13(lga:
przez duw.mic. Dawanie jest .iktcrn uwielbienia. W swoim
li~cil' do zboru \\' Filippi Paweł dzi~~kuje mu za jego dar.
Napisał: ..()/17)'IIU111C'Z)'"d I'paji'Od)'/a u-as: dar.jJl7)jellll/q
II'OI/I/m','. ojian: liii/e u-ulziana. ulctore] Bóg lila upodobanie"
IFJiipianlj: IHl.l;d)' chrześciianie dai'l. służ)' lO zuspok.uantu
potrzeb. \V{ctiy ludzie chwalu Buga .. ,1Jo spraitou-anie tej
shtzbv nie /.l'II,,, ":11)"/lIio braki II suietvcb. /l'CZ uvdaj« teź
ob/i/I' p/Oli II' licznvcb dziclsczvnieniacb. sleladanvcb Bog):"
l2 Korynuan 9: 12l.

~~.=-:.;g)i~''1~)Yl.·~ ---------- l.ADANIE DlA ClEIllE

1 ZakrcśllitL'I"l' przcd zgodnym z pr.iwd., dokonczcmcm
zdania.

Uwiclhianic ()zna('z:l
a) dawaruc pieniedz)' nu dobru spr.iwc.
b) regularne chodzenie do kościoła.
c) okazywanie szacunku.
(I) bycie uprzejmym względem ludzi.
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2 Poclstawowym zacl.mtcm !\.o'ścio!a jest
a) przvnosić chwak- Bogu.
hl pomóc ludziom, aby prowadzili dobre życic.
e) organizować spotkanie modlitewne.
d) śpicwac' o Bogu.

3 KlÓrl' z wvrnienionvch zachowaJ') NIE wielbi Boga?
a) Śpicwnnlc na chwah- Bogu
b) Chwalenie Boga za jego dobroć
e) Dawanie darów na Boże dzieło
d) l.yeie bezbożnym życiem

4 Uzupełnij nasl,puj:,e~ zdanie. Chrzcśeij:lJ1icIllaj:, składać'
ofl.uv z . . .

Musimy być bardzo ostrożni w uwielbianiu. Jego praw-
dziwoś,' nic jest tylko s.unvm śpiewaniem, modleniem sic
lub dawaniem. To sa Zl'WI1VtrZI1l' objawy uwiclhi.ini«. Praw-

dziwl' u\\'iL'tbil.:'llic jesl duchow«. i\lożL'my pój.ś(~11:1chrześci-
j:lIbkiL' n:il)oit'listw( l i .~pic\\'aC", :tlL' nigdy n:qx:lwlk: Boga
nie wiclbic'. Jezus powiedział: .,156gjl'SI dnrln-n), Ci Li. k/6rz)'
nut <.:z('.':(.(odd(~iq,II 'in 1/ i 111/1 .1(' culdaucu' {f' duchu i li' pratr-

dzie"Uan:t ~:L~l. l Iwicll ii.tnic lo nie forma Ul' rytua]. l lwn-l-
bianie ma wymiar duchowy. ".\~v...czciIllY n()l~(/ {l' duchu
i cblubimv si{~li' C/nys/lisie Jezusie, et u: ciele /~/ilO.{ciui«
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1)(ll~It/(I(lIłlY"( Filipian 5:;1), Nil' mylmy zewn~'lrZnl'go wvrnżu-
nia uwiclhicrua z rzevzvwistvm. duchowvrn uwielbianiem.

ł"::_· --
ZADANIE DlA CIEBIE

6 Wybierz pruwidlow.: odpowiedź z dwóch lxxlanych w n.i-
wtns.ich i wpisz p()\\'yicj,

a prawdziwe uwielbianic jest

(duci \()\\'(') (pewnym ryt ualcm)

h ChrzL'~cija11ieu\\'idbi:ij:j Boga przez

(Ducha Świt;legol (forrnv i obrzcdv)

CHRZEST WIERL\CEGO

KiL'dy \\'yr:li;L1ny 11:1."';/:1lllilUŚt: do !)og:l. c/Yllilll~' coś. co
m.r (;U Z:lt!()\\"u!i(. N;\...../;l Illilu.~t:i dl\\':lb s:~k'ps/l" /lii ()hr/~'-
dy. ,Jednakie ,Jc/us k:lz:tł 1l:1111 zacho\\')-'w:l<':dw.: rytualv. Te
dwie. lIl"()c/ys\o.<icis~, nazwane s.rkr.uncm.un! Jeden z nich,
którv ter:ll ornowimv [() cbrrcst.

Kiedy oso ha nawrnc'a si~" chcl' powicdzicc' wszystkim
o swoim przezvetu. Chrzest jest jednym ze sposobów, ahy to
uczynić. i\'owy chrześcijanin jest zanurzany \\' wock- i pod-
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no:-;zonyz powrotem. Chrzest jes! obrazem tego, co Chrystus
uczynił w życtu wicrzuccgo. Chrześcijanin poprzez chrzest
utożsamia się ze śmiercia i zm.utwvchwstanlcrn Chrystusa.
Paweł napisal do zboru \\' Kolosach:

" \F'rt/z z nim zostali ..«:t« 1)(),~rz('b(fJli li' chrzcie, u' /..~/(Jlym

leż zostaliseto lI'{'_\l>Óllllz/JlIdzelliprzez witur {I! moc ną~{/,któłY
go n-zbudzi! z nutrtuivcb " iKolos.ui 2: 121.

Chrzest zatem jest znakiem dla innych, że nasze stare,
grzeszne życic zostało pogrzebane. a teraz mamy nowe życic
w Chrystusie Jezusie.

--
Chrzest nie może przekształcić nicwierzącego w osolx-

wierzącą. Nie ma w sobie niczego magicznego.

W pierwszym kościele ludzie najpierw uwierzyli w Chrys-
tusu, a wtedy byli chrzczeni. Kiedy Duch ŚWiVl)' pierwszy
raz zsqpił nu Kościół, Piotr rnówil o wierze W Chrystusa.
I ludzie, gcly ,pl"Z~'irli slull'Ojegu. zostali ocbrzczen i ", Później
Filip zaniósł poselstwo o Chrystusie do Samarii. Biblia mówi:
.Kiedv jednal: IIII'iel"Z)"1i Filiponn, kló,)' zunastou.ał dobra
uouine o Krolostu-to Bożym j () imieniu fezusa Chrystusa,
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dan-etli si!' ochrzcic. znroun« mczcrvz n), i(/l~ i l1t('ll'ltl,\~l'

(Dzieje H: In.
JeZlIS polecił nam chrzcie nowych \\'ierzacyclJ. .Ldzcic

teilv i cZ)'Jlcie uczniami trszvstlii« narodv, cbrzczacir u. iniie
O/Ul iSvn«. iDucha .\:I/'i<'''~~()..(M:I1l'usZ:1 2H: J <) l. Powinniśmy
być Mu posłuszni.

t-~-------ZADANIE DlA CIEBIE

7 Przeczytaj Rzynu.u: (j:'i i u/updnij ponii.szy tekst:
ledy jl':-;tL'_\I11YWf:!Z z nim przez chrzest

\\" a1>y.":;my jak ChrysLus .
zo.'>ul l)f/l'! chwal« Ojca. t.ik i my

8 \Xfyllierz ll:lj1L'pSZ;1 odpC)\Vil'<.!ź I. dwóch pod.invch \V na-
wiasnch i wpisz j:\ pn"'yi.L'j.

a Kościół chrzci ludzi ponicw.rź

r t.iki jest I.\\·ycz:lj) ( .hrvstus lo przyk:lz:d l

h 1\.10P{iwinlen I)~\: OdlrlC/( lI1Y!

(\\'iLT/:!CY) (nic\\'icrzacy)

C Chrzcs]. . .
((~'ni ludzi dlr/c~'ii;lI1in~ul1i.1 (1l1(')\\'i () l)111,t"(l lK~/.)·llilCluvstus)
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WIECZERZA PAŃSKA

Cd 5. 1I):!a.{lIij biblijne ZIWCZ<'llie lFieczerzl' Panslsie],

jezus nak.rzu! Kościołowi chrzci( ludzi. jezus nakazał nam
również obcll()dzenie Wicczerzy l)~lli.skiej.\Y/ czasie osr.unici
wieczerzy. -poźywanci ze swymi uczniami, powiedział: 'To
cZyIkil' na jJomiątAW mą/a " (I Korynnan II :2/j l,

Tak jak chrzest, lak iWieczerza Panska jest sakramentem.
Nie ma w tym magicznego działania. Nie s:, to też puste ce-
remonie. Cdy uczestniczymy w \,('ieczerzy Pariskie]. czcimy
Chrvstusa,

Kiedy dzielimy si,' chlebem i kielichem, pokazujemy,
czego Chrystus dokonał dla nas. Paweł wyrazil to lak - ".,tlllit'll
['miskq ztriast ujecie" I i Korynu.m i I :26 l. Przez len pos i lek
wyrażamy n:ISZ~'jedność z Chrystusem. Wieczerza przypo-
mina, że Chrystus umarł za nas.

.I u-ziau-szv chleb ipodzielsou 'all -szI', tama! i dcural im,
mówiąc: Tojest ciało moje, które si{-' za uas daje, lo cZylicie

na f)all/ią/kf II/O!~I.Podobn ie i lsielicb . g(~l'bvło po lI'ieczerzl'.
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lo Il(){l!(~przvmierz« Ut' l~rzl'i n[(!kf. hldra siC za ua: j)rze!el/'{/"
(Lukusz., 21:19-2111.

Nikt nie powinien przvjmow.r,' chleba i wina, zanim nic
przyjmie Chrystusa.

\Y/ tym akcie ideruyftkuternv sil' nie rylko z Chrystusem.
:J1eleż ze sobą nawzajem. \'V'il'czcrzy Pariskicj nic obchodzimy
\V samotności. Obrazuje ona jedność "ciała Chrystusowego".
Paweł powiedział:

"Kielich !JłąqoS/cllf11Ó7SlllYf. l~/ÓIY h{o~q()S{{flf'ilJlY. czyż nie
iost ,'j)(){eczJlo.'~ci{/ linri C'IJlySIIlSOll'C:f,:-Chleb. tuorv lannenrv.
czyż nie jest spolecznoscia ciała Cl.nyslllsoll'Cp,O? Pouicu-a:
jesljedcH chleb. my. iln HOS jest, stcmou-imvjedno ciało.
lf'S2yscy bouient jesl('.'(/lI)' li crest n U!{J1Jl i jcc! /lep,o chleba"
(I Korvnti.m 10:16-171.

\\licezcrz:1 Il;lliska \\)T~li:L nasza \\"i:I1\' \\" śmiL'n; Chrystusa
i xv [cdno ..Ę( Kościub. :\ ukie n:ISl.:JWi:ll\' xv przyj.<'cic jczusa
po S"'Clj I\.ości(ll. .Śnnon: IJ{ulskq ruiastujcci«. oz przyjdzic"
(I Korvnu.m II :.,Yl l.

łT

_.. ZADANm DLA ClEBlE

9 \\lybiL'rz punkt, który nic ma nic wspólnego ze znacze-
niem \\lieezer!.y Puriskic].

:l l Obraz tego. co Chrystus uczynił dla nas
h) \'V'yrażanic wLlry \\' powtórne przviścic Chrystusa
c) Sposób na uzvsk.uue przebuczeniu od noga
d) Wyraz jedno,';ci wicrzurvcl:
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10 Najważniejszym powodem zachowywarua chrześcuańs-
kich sakramentów: Wieczerzy Pańskiej i chrztu jest to,
że
a) daj,! one błogosławleństwo chrześcijanom.
b) są one religijnymi obrzędami.
ej zostały przykazane przez Chrystusa.
d) przedstawiają śmierć Pana.

Kościół sprawuje służbę dla Pana. Musi być posłuszny
Rogu i chwalić Go. Jego działanie nie skończy si" dopóki
Jezus nie przyjdzie po swój Kościół. Porem będziemy z Nim.
Do tego dnia Kościół powinien pokazywać wierzacym i nie-
wierzącym. co jest wolą Boźą. Kościół świadczy zgubionym
i wzmacnia wierzących.

Pierwszy Kościół to wszystko robił. Moje serce jest po-
ruszone za każdym razem, gdy czylam Dzieje 2:4ó-47:

"Codziennie jcdntnnysłrn« uczeszezali du suiatvn! ..
przyimon.ali polsann z weselem i [li prostocie serca, cbualac
Boga i ciesząc si{J przvcbvlnosciq calego ludu. Pan zas
codziennie pomnażal ticzb« tycb, l~(órzymieli bvc zbauien! ".

Czy to samo można powtcdztec o twoje] .społeczności,
lub o kościele w twoim sąsiedztwie? Bóg chce nas wykorzys-
tać do pomocy Kościołowi. Chce, abyśmy wypełniali w nim
swoją rolę.

KaŻU)l chrześcijanin potrzebuje społeczności. "Nie opusz-
czajac 1l"'lJÓfnycb zebrcni naszych, jak to jes! 11 nieletćrycb
II' ZII vczaju, lecz dodajqc sobie otlichy" (J lebrajczykow lO:2~l.
Chrystus bardzo kocha każdego członka swojego Kościoła.
"Cbl}'S/IlS nmilou-al ko.'~ció{ i uvda! zen) seonego siebie"
(Etezjan 5:25 l. Wykoll:ljm)' latem nasze zadanic w I~goKościele.
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Czy cieszysz się, że jesteś częścią Jego Kościoła? Dotar-
liśmy do końca podręcznika. Mam nadzieję, że lepiej rozu-
miesz Kościół, jego rolę w przyprowadzaniu innych do Chrys-
tusa; jego znaczenie dla ciebie; jego miejsce w Bożym planie.
Poświeć trochę CLaSU, aby podziękować Bogu za jego Kościół,
ciało Chrystusa. Niech Bóg objawi ci, w jaki sposób możesz
być bardziej użyteczny w realizacji Bożego planu dla Kościoła.

'l(~~',: ," ----- SPRAWOŹ SWOJE ODPOWIEDZI

10 c) zostaly przykazane przez Chrystusa.
l c) okazywanie szacunku.
9 c) Sposób na uzyskanie przebaczenia przez Boga.
2 a) przynosić chwalę Bogu.
8 a Chrystus to przykazał



1/6 Kościół

b Wierzacy.
c mówi () tym, co uczynił Chrystus.

3 Żvcil' Ix-zbożnvm żvciem.. ".
7 pogrzcban], .

śmierc',
wxkrzeszonv ..... z martwych,
nowe życie prowadzilt.

4 chwały, uwielbienia. -

6 a duchowe.
b Duch'l Świctego.

5 Pobożnc życie.
Chwalenie.
Modlenie się.
Śpiewante.
Dawanie.

Teraz jesteś gotowy cle) wvpcłnienia drugiej polowy
zeszytu studenta od lekcji 5-H. Przejrzyj te lekcje, a polem
wykonaj polecenia z zeszytu. Kiedy wyślesz do instruktora
swój arkusz odpowiedzi. poproś go o następny kurs.

Gratulacje!

Ukonczvlcś kurs. Mamy nadziej,'. że był ci bardzo
pomocny! l'arnięta] o wypełnieniu drugiej części zeszytu
studenta i wysłaniu karty odpowiedzi do instruktora. Gdy
tylko oba arkusze dotrą do nas. sprawdzimy je i wyślemy ci
świadectwo LI kończenia kursu.



Słowo na zakończenie

Ta książka jest szczególna, ponieważ została napisana
przez tych, którym na tobie zależy. S'I to szczęshw: ludzie,
ponieważ znaleźli odpowiedzi na wiele pytali i problemów
nurtujarych każdego człowieka. Wierzą oni, że Bóg chce,
aby podzielili sic tymi doświadczeniami z innymi ludźmi.
Wied,,!, że potrzebujesz dowiedzieć sic' o pewnycli ważnych
rzeczach, aby rozwiązać swoje problemy i znaleźć najlepszy
dla siebie sposób życia.

Napisali oni tę ksiąźl«; po to, aby ci o tych ważnych
sprawach powiedzieć. Przekonasz się. że książka ta oparta
jest na nastepujących podstawowych prawdach,

J. Potrzebujesz Zbawiciela. Przeczytaj Rzymian 3:23. Eze-
chiel 18:20.

2. Nic możesz sam siebie zbawić. Przeczytaj 1 Tymoteu-
sza 2:5. Jan lli:6.

3. Bóg pragnie zbawienia świata. Przeczytaj Jan 3: 16-17.

4. Róg posłal Jezu"l, który oddał życie, aby zhawić tych.
którzy w Niego wierzą. Przeczytaj Galacjan 4:4-5,
I Piotru :\: 18.

5. 8iIJlia pokazuje nam drogę zbawlen:« i uczy nas, jak
wzrastać w chrzcścikuisklm życiu. Przeczytaj jun 15:);
](J: IO, 2 Piotru :'\:1R.

6. Sarn decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. Prze-
czytaj Łukasz LI:1-5. Mateusz (0::\2-:\:\, Jan :\::\5-:\6.

Ta książka mówi ci o tym, jak zdccvdowac o swoim losie
i jak wyrazić l, decyzję. Różni się od innych także dla lego,
że masz możliwość skontaktowania się z tymi. którzy j'l



przygotowali. Jeśli chcesz o coś zapytu,' lub wyrazić swoje
uczucia i potrzeby, możesz do nich napisać.

Na końcu kslażki powinna znajdować się karta zwana
.Karta decyzji". Jeśli podjąłeś decyzję, wypelnij tę kart,
i wyślij zgodnie z opisem. Otrzymasz wówczas dodatkowa
pomoc. Możesz wykorzystać 1\' kart" aby o coś zapylać lub
poprostr o modlitwe czy dodatkowe informacje.

leśli nie ma takiej karty w tym egzemplarzu ksląźkt, napisz
do Instruktora ICI. Otrzymasz osobistą odpowiedź.


