KOŚCIÓł.
•
BOZEGO

SPOlECZNOŚĆ

LUDU

Czy obserwowales kiedys bawiące Się dzreci I zauważyłeś w Jak naturalny
sposób zbliżają Się do siebie? Jest to dowod na to ze człowtek jest Istotąspołeczną
- w Jego naturze lezy tworzenie wręzr i społecznoser z ludzrru mu podobnymi NIC
więc dziwnego, że Jezus ustanowił społeczność ludzi jednornyslnych - swoj Koseról
- aby wypełruah wolę Bożą Koscioł bowiem Jest społecznosera ludu Bożego,
a więz między ludzrm W Kościele opiera Się na mdywidualnej WięZI Z Jezusem
Chrystusem
Protr stwierdZił' Wy ktorży ntegdys byltscte me ludem teraz jestescre ludem
Bozym" (I P 2 I O) Bylrsrny poza społecznością Nasze grzechy trzymały nas Z dala od Boga Kiedy Jednak przyjęliśmy Jezusa Jako Zbawretela
przez wiarę na
wrązahsrny nową więz z Bogiem przez Chrystusa Ta nowa więz wprowadziła nas
także w nową więz z mnyrru wierzącymi Stahsrny Się członkarm Bożej rodzmy
Jego Koserola

W ruruejszej lekcji przyjrzymy Się mstytucji, którą Bóg wybrał, aby przygotować dla Siebie chwałę, by kultywowac życie duchowe I przekazywac mnym
dobrą nowinę
Kiedy będziemy zastanawiać
SIę nad Kościołem I zrozumiemy
prawdziwy sens Jego istmerua, będziemy mogli lepiej ocenić wartość, Jaką nadał
mu Pan przez to, re oddał swoje życie za Kościół (Ef 5,25)

Plan lekcji
Czym Jest Koscrół?
Kiedy powstał Koscioł?
Jaki Jest Koścroł?

Co czyni KoścIół?

Cele lekcji
Po skonczemu lekcji powuueneś umleć

•

Zdefiniować termin Koścroł

•

Określić, kredy powstał Koseról
nyrtu

•

Wyjasmc dwojaką naturę Kosetola

•

Wymiemć

I

rozroznic definicje bibhjne I ruebibhjne
I poprzec

trzy główne cele Kościoła

I

swoje twierdzenia dowodami bibhj

metody osiągarua tych celów
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Czynności lekcyjne
I jako podstawę lekcji przeczytaj Dz2, IKorI212-31,RzI2,Ef41

16,5,22-33

2 Przerób treść lekcji według procedury określonej w lekcji I Parmętaj o sprawdzęmu znaczerua nowych słów

Słowa kluczowe
denermnacja
doktrynalny
dynamiczny
funkcje

przeszkody
rozporządzeme
wręz
spoleczny

wyzwanie
wyznanie
zbór
zbudowanie

Treść lekcji
CZYM JEST KOSCIOL?
Cel I Okres! defirucję term mu Kośctćl według Pssma Świętego
I Załozmy, że uzyles słowa Koserot w obecnoset osoby, która mgdy przedtem me
słyszała tego słowa I pyta Clę Co znaczy slowo Kosctoł? W oparciu o swoją wie
dzę napisz w zeszycie krótką odpowiedz na to pyranie
Jesh jesteś podobny do wielu ludzi w dzrsiejszych czasach to prawdopodobnie
twoja odpowiedz wyglądala tak 'Kościół to miejsce, gdzie ludzie zbiel ają Się na
nabożenstwo" Jeśli chciałeś być bardziej precyzyjny, mogles nawet napisać Slo
wo »kosctol« odnosi Się do orgaruzacn składającej Się z grup ludzi którzy mają
takle same poglądy doktrynalne kierują Się ryrm samymi zasadami I mają podob
ne cele"

Oble odpowiedz: dają nam pewne pojęcie o tym, jak ludzie definiują termm
kosciot Oble można uznac za poprawne, zgodrne ze wspołczesnym pojmowaniem tego termmu Jednak kiedy BIblia uzywa słowa kose toł, to kryje Się za mm
o Wiele głębszy sens
Bibha me określa rruanern Koserola budynkolV,jak my to dzisiaj czynimy, ale
nazywa tak pewnych ludzi. którzy tworzą KOŚCiół Nie mówi tez o Kosciele jako
o organizacji Ludzie, którzy w ten sposob tłumaczą term m KOSC101 kojarzą go
z wyznamem - kościół rzyrnskokatohckr, prawosławny baptystyczny, metodystyczny itd

KOICIOI - spolecznosc ludu Bozego

193

W Brblu znajdujemy dwie definicje słowa kOSClO/ W grece słowo tłumaczone w Nowym Testamencie Jako' kościoł ' brzmi ekklesta I uzyteJest na okreslenie
ludzi, ktorzy zostali wywołam z tego świata bo odpowiedzieli na Beze wezwanie
Wyznawszy Jezusa Jako Pana, stalt Się członkarm Jego rodziny Są swiadkarm
zmartwychwstałego Chrystusa, żyją według wskazan ewangelu, takjak nakazał Im
ICIt Pan Jest to spolecznosc ludzi posłusznych Bogu ktorzy zorganozowalt SIę, aby
wykonywać Jego wolę Na szerszą skalę społeczność wierzących, ktorzy wymają
Jezusa Jako Pana, reprezentują
Kose/ol powszechny, nazywany rowmez Koscio
lem mełł idnalnym Terrnm ten obejmuje wszystkich wierzących, którzy mają tę
samą wiarę I lojalność wobec Jezusa Chrystusa
Na rnmejszą skalę słowo koscioł ' odrtost Się do lokalnego zgromadzerua ludzi,
rnaczej zboru Są to ludzie wierzący z pewnej okolicy posiadający tę samą wiarę
w Jezusa Chrystusa, ktorzy zbierają Się na wspolne nabozenstwa Mowuny o nich,
ze są Kosetotem lokalnym (zborem) albo KOSClOlem widzialnym
Przykłady zborow widzimy w Nowym Testamencie
Rz 1,7

Wszystkim ktos zy jestescte w Rzymie umiłowanym Boga powalanym Slł iętym

IKar 1,2

ZbOlOWI Bożemu klary Jest w Koryncie poswięconym w Chrystu
sie Jezusie powołanym swrętym

do zborow Gatacjs

Ga 1,2
Flp l I
1110Z

do wszystkich
z biskupami

IJ H
1=

iętych w Chrystusie Jezusie ktorzy są w Fuspps
drakonami

Ogólnie rzecz broi ąc mozna powiedzieć, ze Kościół w rozumtemu Nowego
Testamentu to spolecznosć ludu Bozego Terrrun spotecznosc Jest bardzo wazny
w opisie Kościoła, poruewaz rnowi o poszczególnych wierzących, ktorzy łączą
Się w celu wspolnego wrelbrema
Boga Taka społecznosć Ducha opisana Jest
w Dz 2,42-47
I trwali w nauce apostolskiej l we wspołnoae w łamtantu chleba l w modhtwach A dus-e wszystkich ogarmęte były bojamią. albowtem za spra
wą opostolow dualo Się WIele cudow l znakaw Wszyscy zas kJorzy
uwierzyli byli lecem l mteh wszystko wspólne I sprzedawali pOSlQdłOSCl
l mtente I I ozdztelott je wszystkim Jak komu bylo potrzeba
Codzsennte
tez jednomyslrne uczęszczali do swiqtym Q lamtqc chleb po domach
pr zyjmowalt pokut tI1 z H eselem I H prostocie serca chwaląc Boga I CIesZąC
Się przychylnosetą
calego ludu
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Brbha

Kosciotjest

naucza, ze

następujących

narzędziem

wybranym

I Ma pomagac we wspólnym oddawaniu
2 Ma pomagać

w duchowym

wzroście

CZCI

Bogu (J 4 20-24

spełmama

ludzi (Mt 16 ł8 24,14
przyjrzymy

wsrod innych

w Chrystusie

20)

Się bhżej tym funkcjom

Swrętym

W Piśmie

2818

pOI z Hbr 1025)

(Ef 4, 13 ł 6)

wierzących

3 Ma dbac o szerzenie dobrej nowiny o zbawternu
Pozmej

przez Boga do

funkcji

często

znajdujemy

kosesol Bozy

lenn m

albo

kosesol

Chrystusowy

Tetrrun ten ws cazuje na to ze charakter zgromadzema
me zalezy od
Jego członkaw
ale pochodzi od Jego Głowy, Jezusa Chrystusa
Syna Bozego
Dlatego Koseról Jest stworzoną przez Boga społecznosetą ludzi ?bawlOnych
od grzechu ktorży mają tego samego Zbawiciela
Społecznosc wierzących Jest
wspolnotą, ponieważ JeJ członkowie sąze sobąjedno w Chrystusie dzręki jedności
twoi zonej przez Ducha Swrętego
W Nowym

Testamencie

do potwrerdzenia

który Jest zewn: uznym
812

obrazem

13 9 l 19 10,47-48)

Koserola

powszechnego

1 Wyznali

czytamy

SWOjego wyznania

ze ludzie

przez chrzest w wodzie

Ich zjednoczenia z Chrystusem

Wierzący wchodzący

charakteryzowah

Się

byh zachęcani

którzy uwierzyh

Jezusa Chrystusa

(patrz Dz 2,38,

w skład zborow

I

nalezący

do

następującymi cechami

wiarę w Jezusa

2 Potwrcrdzrh

swoje wyznanie wiary przez chrzest

3 Jak najszybciej

łączyli Się w spolecznosc

4 Mieli wy! azny cel połączyć

(por

we wspólnym

SIę

Dz 13 43 z 1423)

UWielbieniu

I

wykonywac

wolę Bazą
2 Zakreśl
słowa

hterę przed kazdyrn wlasciwym dokonczeruem
kosciot okresla go Jako

a) budynek

w którym gromadzą

b) zgromadzeme

ności

względem

c) stworzoną

wrcrelowr

ludu Bozego

Się ludzie

który zbiera

aby uwielbrac
Się

zdarua

Biblijna definicja

Boga

razem we wspólnej

wierze I IOJal

Jezusa Chrystusa

przez Boga spolecznosć wierzących, którzy ufają temu samemu Zba
ktorzy nwają w jednoset dzięki zjednoczemu Z NIm

t

d) kazdą grupę rehgjjną,

organizację

Ol

az wyznanie

e) całą SWlatową społec7nośc wierzących,
I uznają panowanie
Jezusa Chrystusa

ktoi zy wyznają wspolną

WI31

ę W Boga
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KIEDY POWSTAŁ KOSCIOŁ?
Cel 2 Przedstaw dwa biblijne 0PfjY powstania Kosetola
nosct ptes wszych IUc/ZI H terzqcych

l

wypisz siedem czyn

Po I az pierwszy o społeCZI10SCl ludu Bożego czytamy w Starym Testamencie
- Bóg obiecuje Abrahamowi ze Jego rodzina ubogaci ZIemię (IMoJ 12,1-3)
Obietnica ta została spełniona w chwrh WYJscJa lzraehtow z mewoh egipskiej
Pozruej koncepcja społecznoser ludu Bozego pojawiła Się wyrazniej w czasie
zawierania przez Boga przymierza z Abrahamem kredy Bog przedstawił obowiązki
I błogosławienstwa
(por 2MoJ 194 6 Z I MOJ22 17 18)
Ale histona Starego Testamentu dowodzi że naród Izraelski nie wypełnił swoubłogoslawrenia zterru przez swiadectwo I przykład Chceraz w Starym
Testamencie tstmała spolecznosć ludu Bozego nie wypełniła ona Jednak Bozego
zadania Jednakie to me zawiodł Bozy cel powołania dla siebie ludu wykuprema
go z grzechu I obdarzenra zbawrenrem Cel ten zostanie OSiągnięty przez śnueić
I zmartwychwstanie Jezusa, umiłowanego Syna Bozego

JeJ miSJI

Jezus wprowadził pojęcie Koselala jako społecznoset ludu Bozego w czasie
swojej zremskrej służby Używając czasu przyszłego powredział "Zbuduję koseroi
mÓJ" (Mt 16,18) Pawel zwraca uwagę w Ef 1,19-23 na to, że zanim KOSClolzos
tał ustanowiony a Jezus stal SIę głową odkupionej spolecznoscr, najpierw musiało
nastąpie zmartwychwstanie 1 wmebowstąpierue naszego Pana
Jaką okazał w Chrystusie gdy wzbudził go; martwych l posadził po
prawicy swojej lt meble I H s::;stko poddal pod nogijego ajego samego
ustanowtl ponad wszystkim G/ową Kosesola ktory Jest etalent Jego
(w 20 22-23)
Zmarrwycbwstarue 1 wruebowstąpreme Chrystusa było także konieczne, aby
Jezus mogl usługiwac Jako wieczny Arcykaplan na rzecz SWOjegoludu (Koscioła)
Co więcej mogl wtedy obdarzyc KOSClołdarami potrzebnymi do Jego funkcjo
nowama (patrz Hbr 4 14 16, 7 25 Ef 4, 7-12)

3 Ktore z poruzszych zdan są poprawne w swretle Nowego Testamentu')
a) Biblia wskazuje na to ze Koseról
go słuzby na Ziemi

został ustanowiony przez Jezusa

W

b) Pismo Święte dostarcza dowodów na to, że śmierć, zmartwychwstanie
bowstąpierue Jezusa musiały nastąpie przed ustanowrernern Kościoła

czasie Je
I wrue
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Za chwilę "oficjalnego" powstania Koserola uwaza Się tradycyjrue dzien
Pięćdzresrątmcy, ZIelonych Swrąt chociaz wierzący zgromadzali Się 1 wcześniej
Spójrzmy na dowody
1 Tuz przed wniebowstąpieniem
Jezus powredział do UCznlOW Nie oddalajcie
Się z Jerozohmy, lecz oczekujcie obrerrucy Ojca o której słyszehscie ode mnie,
Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po mewretu dniach będziecie ochrzczeni Duchem
Swiętym't Ifrz 1,4-5, przeczytaj teżJ 1412 167813
15)

2 Wtedy Jezus obiecał, ze po otrzymaniu chrztu w Duchu Swrętym uczniowie
staną Się ŚWiadkami ewangeln blisko I daleko (Dz 1,8)
3 Zgodnie ze siowami Jezusa uczniowie I wierzący którzy modlili Się W Górnej
Izbie zostali ochrzczeni, gdy Duch Święty ZStąpi! na nich W druu Pręcdziesiątrucy,
Zielonych Swiąi I zamieszkał W Ich zyCIU (Dz 2 1-4 por J 7,3" -39 z 14,17)
4 Dodatkowo tego samego dnia okola 3000 ludzi odpowiedziało
na zwiasto
warne ewangelu i przylączylo Się do społeczności ludzt wierzących W ten sposób
zastal ustanowiony
Kosciot I zacząl funkcjonować Jako spolecznosć ludzi zajmujących Się wielbreruem Boga opieką I duchowym karmieniem wierzących oraz
ewangelizowaniem,

czyli ŚWiadczeniem

o Jezusie

W ten sposob zstąpienie Ducha Swrętego zaznaczylo początek nowej ery ludzie wierzący otrzymali Bazą moc do ŚWiadczenia o zbawiennej lasce Bożej
I Jego powszechnym
wezwaniu do przyjęcia zbawrema KSięga DZieJóW Apostolskich stwierdza, ze od tego dnia ludzie wierzący działah Jako rodzma wspolrue
Jako jednosc Oto charakterystyka wierzących W pierwotnym KOŚCiele
I Normą doktrynalną
2 Mieli społecznośc

byla dla nich nauka apostolow (Dz 2,42)
z mnyrru wierzącymi

(Dz 2,43)

3 Przestrzegah obrządku Chrztu I Wieczer zy Panskiej (Dz 2 4 1-42 47, patrz
Mt 28, I9, IKor II 23-26)
4 Spotykali Się na publiczne
4,23-3 I)
5 Pomagah
6,1-7)

oddawanie

mnyrn ludziom wierzącym

chwały Bogu I modlitwę (Dz 2 46
W Ich potrzebach

(Dz 2 41 432

6 Wyznaczyli ludzr, którzy mieli IŚĆzwiastowac ewangelię
łeczności ludzi wierzących (Dz 8,14-17, II 22)

I

zakladac

35
spo

7 Badali pewne aspekty głoszonej ewangelll- sprawdzali nowych chrzescijan
I Ich praktyki
Ustala h podstawowe normy doktrynalne dla chrzescijan
(Dz 11,1 318,15,4-35)
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4 Napisz w zeszycie, jakle dwa fakty, ktore wydarzyły Się w dniu Pręcdzresiątrucy
Zielonych Swrąt stanowią dowód na to ze tego dnia Koscroł rozpoczął swoją
dzrałalnosć (patrz Oz 2)
5 Wypisz z parmęci siedem czynnoser pierwszych wierzących
które mówią o tym
że stanowili om Kościół, Jedno Ciało Zapisz odpowiedz w zeszycie I porównaj
z listąpodaną w tej częsctlekcji
Czy hsta przypomina CI dzrałama twojego kosercła/
zboru?

JAKI JEST KOSClOŁ?
Cel 3

Znajd: cechy okreslajqce naturę Kosesoła

Kiedy ktoś przyjmuje Chrystusa Jako Pana Duch Swięty, ktory doprowadza
do zbawi erua, przylącza go także do Innych wierzących
w społeczności
którą
nazywamy Kośerolem ałbo Cialent Chrystusa W Brbln Kościół został przyrówna-

ny do ciała oblubienicy, budynku wmorosh,
uzyte W odruesieruu

do poszczegołnych

trzody Te same porównania

ludzi wierzących,

zboru

I

Koserola

zostały
pow-

szechnego
6 Polącz termin (po prawej) z fragmentem
(po lewej)
a Łk 15,4--10 (trzoda)
b 2Kor 11,2 (oblubienica)
c IKor 3 16- 17 (budynek)
def 1,22-23 (ciało)
e Hbr 13 20 (trzoda)
f J 15, I 5 (wmorosl)

Prsrna Swiętego

w ktorym on występuje

I Pojedynczy
2 Zbor
3 Koseról

wrerzący

powszechny

ĆWiczenie ukazuje nam nieco istoty Koserola
Pojedynczy człowiek
nie tworzy Koscroła, poruewaz Koścroł Jest Ciałem składającym
Się
z Wielu ludzi wierzących
Jesh uwazamy KOSClOł za mstytucję albo organizację,
szybko zapommamy, ze Jest społecznosetą
ludzi wierzących
ktorzy łączą Się ze

Powyższe

wierzący

sobą w bhskiej społecznoset
dzręki osobistej WięZI Z Chrystusem
Wierzący CI
usługują sobie nawzajem I pomagają w zyCIU chrzescijanskim
Zatem istotę Kościoła
można WYJaśnić w dwojaki sposób Przede wszystkim
sobą Po drugie, Jest to widzralna rnarufestacjajednosci

Jest to więz wierzących ze
wierzących z Chrystusem

I KOSCIOI to WlęZ ludzi wies zqcych :e sobą I; Chrystusem
słyszy wresc ewangelu, staje przed Bogiem sam Jego decyzja

Kiedy grzesznik
czy przyjąć. czy
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odrzucie ewangelię Jest osobistą decyzją, ktorą mUSI podjąć mdywrdualrue Kredy juz ją podejrrue, zauwaza ze mru ludzre zdecydowali podobnie Dlatego chociaż
nawrócenie Jest sprawą bardzo osobistą, me Jest kwestią wyłącznie prywatną
Wprowadza nas w osobistą więz z Jezusem Chrystusem I mnyrru wierzącymi Oba
rodzaje społecznoset są wierzącemu niezbędne do duchowego wzrostu I rozwijanta
natury Chrystusowej
Paweł rnowrł o WIęZI z Jezusem Chrystusem nawiązywanej przez człowreka
wierzącego w momencie zbawienia '2 Chrystusem jestem ukrzyzowany żyję WięC
tu: me Ja ale zyje we mnie Chrystus a obecne zycte moje w ciele Jest zyClem
w Wierze w Syna Bozego ktory mrue umiłował I wydał samego stebte za mme
(Ga 2,20) O WięZI ludzi wierzących między sobą pisa! Jestesmy czlonkami jed111 drugich
(Ef 425) Oznacza to, ze wszyscy wteizący twcrzą razem Koseról
Dlatego z jednej strony kazdy wierzący Jest Jednostką, ktora żyje w osobistej
z Chrystusem l ma osobiste zadania do wykonania w zyciu chrześcijanskirn
Z drugiej strony wszyscy wierzący znajdują Się w duchowej JednOŚCI któ ra takze
ma bliską wręz z Chrystusem I wspólne zadania do wykonam a
WięZI

7 Pisrno Swręte przyrównuje więz między Chrystusem a KOŚCiołem do głowy
I crala Przeczytaj I Kor 12 12-27, Ef I 22-23 4 7 16 I Kol I 18 W oparciu o te
fragmenty okresl, ktore z poruzszych zdan są pr awdziwe
a W Ciele Chrystusa Jest wiele CZęSCI
b Jedne CZęŚCIsą mniej wazne od drugich
c Pojedynczy wierzący moze dorosnąc do dojrzałoser chrzescijanskrej bez czyn
nego uczestniczema
w zycru całego Ciała Chrystusowego
d Każdy wierzący Jest CZęŚCią Ciała Chrystusowego

r Każdy WIerzący sam odpowiada tylko przed Chrystusem
g Jesh Jeden członek ciała cierpi

mne członki odczuwają boI

I

Cierpią z nim

h Dary które Chrvstus daje Koscrolowi są potrzebne do tego, aby kazdy czlonek
doswradczał osobistego wzrostu
Powyższe

fragmenty

Ptsrna Swiętego

nauczają

nas ze nie przypadkiem

w Nowym Testamencie zycre Kosercła przedstawione Jestjako wspolnota Ludzie
nowo nawróceni szukają WięZI z innymi wierzącynu w oddawaniu CZCI Bogu,
społeczności
I <wradczeruu
Przy nowym narodzeniu odrzucili swoja starą, samolubną naturę, a stall SIę członkami społecznoset
lenia Się

pełnej wzajemnej troski I dzre-

Biblia wyraznie stwierdza, re społecznosc z mnyrru ludzrm wierzącymi w ciele
odpowiedzialnym
przed głowąjest bardzo wymagającym zadaniem Chodzi oto
ze na każdym z nas spoczywa odpowredzialnosc,
ktora wykracza poza nasz osobisty

KOSCIOI

społecznosc ludu Bozego
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W) bor, naszą więz z Głową l nasze wartoser Mamy teraz funkcjonowacjako częśc
Ciała Chrystusa Rozumiemy teraz dlaczego Paweł martwił SIę o zbor w Koryncie

,A proszę was bracia w tnuetuu Pana naszego Jezusa Chrystusa abyscte
wszyscy byt: jednomysim I aby me by/o między l1Dfm rozłamów lecz
abyscte byli zespoleni jednosetą mysh Ijednoseta zdania (I Kor I, I O)
Jako częsć Koserola ktary jako wspolnota związany Jest z Chrystusem, muszę
życ w zgodzie z tnnymr łudznu w Chrystusie jesh chcę byc w zgodzie z Nim
Kosctół zatem przedstawiony w Prsm re Swrętym to ludzie, ktorzy mają społeczność
z Chrystusem a przez Niego I ze sobą nawzajem
2 Kosciot jest wid talną mamfestacjq zjednoczenta wie' zqcych : Chrystusem
Bóg zaprojektował Koscioł Wtaki sposob, aby Jego Istota objawiała Się przez wręz
między ludznu wierzącymi Skoro nasza wręz Z Chrystusem Jest doswradczeruern
duchowym, to rnoze SIę ona stac wrdzialną rzeczywrstością Jedynie przez nasze
zycie Mowimy mnvm o naszej wierze I powmrusmy to robie Jesh nasze zycie
cechuje uprzejmosc, altruizm I prawdziwa chrzescijanska rrulosc wtedy ludzie
zauważają, ze nasza mewidzialna więz z Chrystusem jest rzeczywista Jeśli jednak
nie żyjemy zgodnie z wypowiadanym świadectwem, niewierzący powiadają TwoJe zachowanie krzyczy tak głośno ze nie słyszę, co mówisz!
Dotyczy to takze wspolnego zycra w społecznoset ludzi wierzących RzeczyWIStoSCWięZI między Cialem (Kosciolem) a Jego Głową (Chrystusem) powinna
wyrazac Się w zyCIU Koserola Dlatego Paweł przypomma wierzącym w Efezie
Z wszelką pokc Iq tłagodnosetą z eterpltwoscto, znoszqc jedni drugich w mtlosc I
vuu ajac .Hę zachować jednosc Ducha li spojm pokoju (Ef 42-3)
W czasach Pawła tstmały powazne banery społeczne odgradzające Zydow od
pogan, mewohuków od wolnych Poza ewangelią me tstmała szansa przekroczenia
tych barier W Ef 2, I I 22 czytamy ze dzięki krzyzowi Chrystusa nastąpiła
przemiana On Zt1lSZCZ)Ibanerę między Zydem a poganmem, czyniąc Ich "wspol
obywatelami l członkann Boze) rod-my" Więz z Chrystusem usuwa rozruce
społeczne I Jednoczy wszystkich ludzi ktorzy stają Się CZęŚCią Bożej rodzmy
Jako członkowie tego samego Ciała ludzie o roznym pochodzeniu społecznym powrntu byc zjednoozem w duchu I miec ten sam cel (patrz Flp 2 2) POWIIlt1l
być uprzejrm I współczujący
Jezus okreslrł to wymaganie mianem nowego przykazania 'NOl' e przykazanie daję l1am abyscie Się wzajemnie mslowah Jak Ja
was umtłow alem abysc,e Się I wy wzajemnie J111Io1ła!I Po tym wszyscy poznają.
zescte UC_1110mlmotmt jesh nnlosc wzajemna tmec będziecie' (J 13,34-35)
Wrdzirny zatem ze więz między ludzrm wierzącymi powmna charakteryzo
wac SIę mtloscui Zasada ta jest tak wazna ze na Jej podstawie można okreshc,
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jaką relację z Bogiem ma dany człowiek Kto mO\~I zejest w SWIGlłoSCI a brata
SWOjego ruenawtdzt w ciemnoset jest nadal (1 J 2) Jan mówi dalej
Jeslt kto mowl MiłUję Boga a menem tdzt brata swego klamcą Jest
albowtem kto me miluje brata swego klarego widzi me moze mtlowac
Boga ktorego "l/e 1.t tdzt A to przykazame mamy od mego aby len kto
miluje Boga liii/owali brata S>I ego' (IJ 4 20-21)
Dlatego właśrue Paweł garnl korynckich
doprowadziły

(I Kor 3 4) Nie Jest to zachowanre

Apollosa"
zachowanie

wierzących

Ich do podzrałow I mowrerua
nieduchowych

niemowląt

Pawia"

godne chrześcijan

Takle nakazy

zroZUI111eC ze Ji śh między ludzrni nie ma zgody

I kłótnie

za zazdrość

Ja naśladuję

które

I Ja naśladuję

ma ale nieduchowe

I przykład)

pomagają

nam

nie ma tez zgody między 011111

a Bogiem
8 (Wybierz
najlepiej

najlepszą

okreslony

odpowiedz)

Koścrol jako społecznosc

duchowa

może byc

jako

a) grupa ludzi starających Się zachować między sobą jednosc
b) wszyscy wierzący w jedności z Chrystusem

c) codzienne przeżywanie
9

chrześcijanstwa

Istotę Kościola Jako wrdzralnegc

wyrazu

WięZI

wierzącego z Chrystusem można

okreshc jako
wręz nułosci do Boga

a) duchową
b) rmejsce,

gdzie ludzie łączą Się w grupy według pochodzenia

lu oddawania

CZCI

zatem

w ce

Bogu

c) zbory ludzi wierzących
Widzuny

spolecznego

w WięZI jedności ze sobą opartej

ze ze swej natury

o milość

Koseroi Jest duchowy

Jest jednak

także

praktyczną społecznosetą. w której ludzie wierzący okazują swoją więz Z Panem
I ze sobą nawzajem
Stąd jest to społeczność
ludzi wierzących w I..torej widzimy
I doswiadczamy prawdziwej
rmlości Skoro nulosc jest najwazruejszą cechą WlęZI
duchowej,

to rrułośc ta musi Się takze objawiać

w lokalnych

kosetolach

zborach

'Kto me miluje me :na Boga gdy: Bog jest mtłoscsą W tym objawiła stę
nnlosc Boga do nas t: Syna swego jednorodzonego poslal Rag na swtat
abysmy przezen zylt Na tym polega mtlosc :e me mysmy unułow alt Boga
lec: ze On nas umtlowal t pasla/ Syna swego jako ubłaganie :a grzechy
nasze Umtlowam jezelt Bog nas rak mm/owal l mysmy powmm nawzajem
Się nil/owoc" (IJ 48-11)
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w tej lekcji okresl dwie cechy, które OPISUJą

CO CZYNI KOŚCIÓŁ
Co czym Koscrol? Jakijest
w Efezie dowiadujemy
mesc chwalę swojemu

rstmerua? Z listu Pawła do ludzi wierzących

celjego

Się że Bog stworzył społecznosc
wierzących,
aby przyImieniu Odkupił nas ku "UWIelbieniu chwały swojej'

(Ef 1,61214)
Koscrół UWIelbia Boga W trzech wyrmarach
I

Ku gor:e,

gdy wierzący

oddają

Mu czesc

2 Do wewnątrz, gdy wierzący budują siebie nawzajem
3 Na zewnątrz, gdy wierzący dzielą Się ewangelią z mewierzącyrm

Kościół

Cel4

oddaje

chwałę

Bogu

Znajd: prawdziwe zdania dotyczące wspolnego uwielbsarna
ofiarowujemy Bogu w UH telbternu
UWielbienie

uwielbternu

to akt uznania Boga za godnego szacunku

ludzie wierzący

darowane w Jezusie Chrystusie

oddają
I przez

chwałę

l CZCI

f

wYJasn1j co

We wspolnym

I czczą Boga za Jego dobrodziejstwa

niego okazywane ludowi Bożemu

prawdziwego
UWielbienia sto: Bog a me ludzie
(Jego charakrei ) I za to co czym

Uwielbramy

W lekcj: 3 naszego podręczruka

W centrum

Boga za to kim Jest

dla których Bógjest
'Wysławiajcie Pan albowtem
Jest dobry albowsem laskajego trwa na Wiek,' Niech mowlq odkuprem przez Pana
et ktorych wyzwolił z lęk, rneprzyjocteła ktorvch zebiał : ziemi
godzien

naszego

uwielbrema

Jezus stwierdził

rozwazahsmy
Ps 107 1-3 powiada

powody

że Bog szuka ludzi, ktorzy będą Mu oddawali

czesc

w duchu

I w prawdzie
(J 423) Oznacza to ze nasze Wielbienie rnusi być szczere I mUSI
opręrac Się na ovobistej WięZI Z Jezusem Chrystusem poprzez naszego ducha trwająćego w społeczności
Z Jego Duchem Przygotowawszy
nam zbawrerue, Bog usunął na zawsze bariery, ktore przeszkadzały
w nawiązaruu społecznoser z Bogiem
(patrz Hbr 4 16, 10 19 22) Prawdziwe UWielbienie chrzescijanskte
opiera Się me
na tym, co my czynimy dla Boga lecz opiera Się na naszym poznaniu I przyjęciu
tego co On UCzynił dla nas przez srmerc l zmartwychwstanie
Jezusa
Nasze uwielbierue
I kamterna

rozm Się od CZCI jaką oddają

Ich czesc ma na celu usrruerzenre

gniewu

poganie

bostwom

z drewna

bosrw albo pozyskanie

Ich

Podwaliny
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przychylnoset

Natomiast

Boży lud oddaje

czesc

Bogu prawdziwemu

prawdy
ze świa-

dornoscią, ze łaskę I miłosierdzie JUl dawno ofiarował On za darmo wszystkim
ludziom (Ps 11~, l) UWielbienie Jest pelnym wdzięcznoset
wyrazernem Bogu po

za Jego laskę Zawiera

dziękowarua

Się w

nim chwalenie

l

adoracja

uwielbiamy
Boga prywatnie rnusirny też u -nac znaczenie
wspolnego uwielbiarua
ktore Jest symfonią chwały dla Boga Kiedy rodzina Boża
zbiera Się w Jego obecności
aby Go CZCIĆ każdy wierzący zauwaza jedność ludu
Chociaż

często

Bożego We wspolnym uwrelbraruu zauważamy pewną dynamikę ktorej człowiek
nie moze

doswradczyc

w samotnym uwrelbieruu

we wspólnym uwielbiemu
objawia
kazdego chwalcę Kiedy uwielbram

Oznacza

to, że kiedy łączymy

SIę

w mm duchowa moc która wzmacnia
Boga razem z mnyrm wrerzącyrru, doznaję
Się

pomocy w rnou-i uwielbraruu Boga Dlatego Prsmo Swięre naklarua nas 'I baczmy
redm na drugich w celu pobudzenia Się do miloset l dobi ych uczynkow me
opuszc.ajqc wspólnych zebr on naszych jak lo jest li nsektorych w nryczaju lecz
dodając sobie otuchv (Hbr 1024-25)

Koseról

we wspólnym

oddawaniu

chwały

Bogu pod kierownictwem

Ducha

Swrętego i zgodnie ze Słowem Bozym stara Się wrelbic Boga za pomocą takich
środkow Jak modlitwa usługa Słowem, piesn I muzyka Musimy jednak zauwazyć
że zwykłe wykonywanie
pewnych form uwielbrema me oznacza prawdziwego
oddawania CZCI Mozemy cieszyć SIę pięknem muzyki, zdolnoserami
kaznodziei,
doswiadczac przyjemnoset przebywarua z mnyrruludzrru, a jednak me oddać CZCI
Bogu Parruętajmy, ze najwazmejszym
celem prawdziwego uwielbrema jest ado
racja, oddam e CZCI Bogu On musi stac w centrum naszego uwielbrema
Wspolne
przykładow

uwielbtamę

Jest często

prezentowane

w Biblu

Spojrzrny

na kilka

Ezdrasz pob/ogos/awl! Pana wielkiego Boga a caly lud pod
ntoslszy swoje ręce odpowiedual Amen amen Następnie skłoruh swa
te głOl'y l oddau Panu pokłon z twarzami zwroconyml do zlenu"

Neh 8 6

Cale zgromad.eme
nosny głos trąb"

2Krn 29,28

oddawało paklon rozbrzmiewał sptew

I

do

Codztennte tez jednomyslnte uczęszczali do sWlątym a tannqc
chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem I H prostocie serca
chw alqc Boga

Oz 2,46-47

Obj 5 13 I słyszalem jak wszelkie stworzenie ktote jest na meble I na Ziemi
l pod ztennq, t w morzu t wszystko GO w ruch jest mewtło
Temu klary
siedzi na tronie l Barankowi btogoslawienstwo I czesc l chwata l moc
na lł leki wlekOlł
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Kosaol - społecznosc ludu Bozego
Oprócz kazania,

śpiewu

modlitwy

I chwalema

Boga Kościół oddaje Mu czesc

takze przez przestrzeganie dwóch nakazow Jezusa Chrztu I Wieczerzy Panskrej
W czasie Chrztu nowo nawrócony człowiek składa wyznanie wiary I zanurzony
zostaje w Imię Ojca Syna I Ducha Swrętego na zna" wewnętrznej przermany
WIeczerza
Panska powinna byc obchodzona,
Jak powredział
Jezus
()
na
pamiątkę moją albowiem tlekroć len chleb Jecie a; kteltcha tego ptjecte smterc
Panskq :::wIOS1UjeCle Q; przyjdzie ' Okazywanie posluszenstwa tym nakazom Jest
aktem wspólnego uwielbrema (patrz Mt 2819, lKor II 23-26)
11 Które z pomzszych
zdan są PRAWDZIWE
W odnresreruu do wspolnego
uwielbrama? Zakreśl litery poprzedzające wybrane przez ciebie zdania
a

Celem wspólnego uwielbramajest

b

przychylnoset
Uwrelbiame w duchu

c
d
e

I \'II

usrruerzerue

Bozego gniewu

prawdzie wymaga szczerości

l

: osobistej

zdobycie Jego
WięZI

z Jezu

sem Chrystusem
Wspolne uwielbtame łączy wierzących w jednoset I mocy
Duchowe uwrelbreme zawsze koncentruje Się na Bogu

Wspolne uwrelbrerne znajduje swoje przykłady w Pisrme Swiętyrn
znajdujemy nakaz wspolnego uwielbrama

12 Okres I trzema słowami

KOŚClól buduje

co ofiarowujemy

tam tez

Bogu w czasie UWIelblema

SIę

Cel 5 WYJG.'lI71j ZI7Clc:enre fe! mlnu budować Się CI takze zaleznosc miedzy dm amt
a owocem Ducha Swtętego l Ko vctolem
Kiedy badamy przykłady biblijne dotyczące funkcjonowania
Koserola Jeden
fakt rzuca Się szczegolrue w oczy Bog zawsze traktuje wierzących jako spolecz
nosc Funkcjonowarue
tej społecznoser mozemy lepiej zrozumlec jesh połączymy KOŚCiół z koncepcją ciała Pismo Swięte uzywa porównania do ciała wyjasruając funkcjonowarue
Kościoła ciała duchowego (patrz Rz 124-8, l Kor 124-3 I
I Ef 4,7-16)
Kazdy czlonek ciala IJego wklad w zycie Jest Istotny dla funkcjono-

wania Ciała
Ciało ludzkie jest bardzo zlozcnyrn organizmem Składa Się z Wielu CZęSCI,
ktore spełniają różne funkcje Podobme Ciało Chrystusa ma Wiele CZęŚCI Kazdy
członek posiada Jeden albo więcej darow lub uzdolruen, ktore pozwalają mu na
pracę dla dobra calego ciała Jakle to są dary? Gdy przyglądamy
Się Ich listom,
zauwazamy,
Jak Wielka roznorodnosc
darów dostępna Jest dla czlonków ciała
Chrystusa

Podwaltny prawdy

20~
Rz 12,4-8 prorokowanie, posługrwarue,

nauczarue,

napommarue,

obda

rowywame, przywodzerue, okazywanie miłosierdzia
2 I Kor 12,8-10 mowa mądrosci, mowa wiedzy, Wiara, dary uzdrawiarua,
dar czyruerua cudów, proroctwo iozrózrnaruc duchów mowienie mnyrm
Językami wykładanie Języków (patrz takze W 28-30)
MUSimy tutaj dodac, że obdarzeni ludzie dani są KOSClOloWl
społecznosci
wierzących, "aby przygotowac swiętych do dzieła posługiwanta do budowania
ctała Chrystusowego
(Ef 4,12) Oznacza to, że wierzący zyją W społeczności ze
sobą I są od Siebie zalezm Każdy czlonek Ciała Chrystusowego ma słuzbę do wykonania Może wruesc coś szczegolnego, a kazdy z nich potrzebuje tego, co wnoszą mm ludzie Dla wszystkich członkow Ciała Bog darował
ewangelistow,
pasterzy I nauczycieli (Ef 4, II)

apostolow,

proroków,

MUSimy tez zwrocie uwagę na fakt, ze Ciało Chrystusa Jest duchowym ar
gonuniem złączonym z Chrystusem Oznacza to, że Jest czymś więcej nit. tylko
zbrorowrskiem mdywrdualności
Ludzie wierzący w Chrystusa złączeni są w Jego
Ciało ponieważ połączeni są z Głową Jedność, o tym rnusimy zawsze pamiętać,
pochodzi od samego Chrystusa Członkowie nalezą do siebie nawzajem pontewaz
nalezą do Chrystusa Ciało żyje, aby słuzyć Głowie W ciele ludzkim, gdy mozg
Jest martwy, nie rstrneje potrzeba ciała Jesh Chrystus nie zająłby miejsca naszej
Głowy, nie Istniałaby potrzeba Ciała Jezus powredział do zboru w Sardes "Znam

uczynki twoje Masz

11n1ę ze zytesz ajestes umarły
(ObJ 3, I) KOSClOł aby mógł
Się budowac, musi utrzymywać więz z Głową, Jezusem Chrystusem
przez uwrel
brenie Budowoc Się znaczy pouczac, polepszać duchowo, utwierdzać"

Bog dba o harmonię W Kościele, orgaruzrme duchowym
ludzkiego reagują na potrzeby innych CZęSCl, tak duchowy

Jak CZęSCIorganizmu
organizm reaguje na

potrzeby poszczegolnych
ludzi wierzących
Jeśli Cierpi Jeden członek, mm dzielą
z nim boi, Jeśli ktos Się raduje, mm dzielą z 111mradosc (I Kor 12,24 26) A to
wszystko sluzy Jednemu celowi
'Całe ciało spojone I :=lVlą=aneprze: wszystkie

wzajemnie SIę zasitajqce stmvy według zgodnego z przeznaczeniem
kazdego poszcz rgolnego członka rosnie l buduje siebie samo w JJll/0SCl'

dualansa
(Ef 4,16)

Proces budowania Ciała czasami oznacza oczyszczenie Kościoła Wymaga to
zastosowania
środkow dyscyplmarnych
wobec członka, który zgrzeszył
Jezus
mówił o tym (Mt 18 15-20) I podał wskazówki
Jak nalezy postępować
z taką
osobą W duchu nulosci Jeśli jednak człowiek taki nie chce słuchać I upamiętac SIę,
powrruen zostać wyłączony ze społecznoser
ludzi wierzących l patrz takze I Kor

5,9 13)

Kose/ol

spoleeznose ludu Bozego
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Duch Swięty rodzi swoj owoc w człowieku wierzącym własrue w dzredzrrne
relacji z Innymi członkami Ciała Chrystusa Owoc Ducha wymieniony \V Ga 5 22-

23 odnosi Się do cech Chrystusa, ktore rozwijają Się Wnas gdy mamy społecznosc
Z innyrm Są to rrulośc, radośc, pokoj, cierphwosc, uprzejmość, dobroc, wrernośc,
łagodnosc, samokontrola
13 Dokoncz poruzsze zdania
a

Członkowie Kościoła

budują siebie nawzajem

Budowac

b

ZWIązek między darami Ducha a Kosercłem polega na

c

ZWIązek między owocem Ducha a Kościołem polega na

SIę

znaczy

Chrześcijanstwo to nie Jest droga samonuka Gdy czytamy księgę DZieJóW
APOSIOlsklCh,wtdzrmy, że Ciało Chrystusa działa, oddaje czesc Bogu, trwa Wspo
łeczności ludzi wierzących zjednoczonych w celu chwalenia Boga, wzrasta w Jego rrulosci I przyprowadza mnych ludzi do Bozego KroIestwa Koseról Jest dany
dla wzrostu, rozwoju 1 dojrzewania członkaw Ciała Chrystusa Gdy to ma miejsce,
Koserot gotowy Jest do wykonywania swojej trzeciej funkcji mesrema ewangelu
niewierzącym

KOŚCIółewangelizuje
Cel 6

ŚWIat

WYJQSnI} w jaki sposob
wprowadzona w c::yn

nauka

Jezusa

na lemat mISJI KOSClOła

powinna byc

Pierwszym przykazaniem Jezusa dla ludzi w potrzebie jest Pójdzcre do mnie
(MI 11,28) Gdy doznają juz przebaczenia I akceptacji, wtedy słyszą ldzcie (Mt
28,19) Gdy społecznosć ludzi wierzących buduje Się Wwierze musi zwrOCIĆswoją
energię na zewnątrz do niewierzącego swrata Bóg używa tudzs ; aby zdobywac
ludzi! Koseról uwielbia Boga przez to, ze ludzie wierzący dzielą Się ewangelią
z mnyrru, angazują srę w ewangelizację
Słowo ewangelizacja znaczy dosłownie
"głoszenie ewangelii" Zadaniem I przywilejem Kosercłajest oznajmianie wszystkim ludziom Bozego zbawrema
Wierzący powołani są do WYjścia ze swiata w tym sensie, ze nie powmru JUZ
dluzej kierowac Się jego wartośetanu Niemniej jednak wzywani są do tego by za
ntesc ewangelię swiatu ludzi niewierzących Jezus modlił Się do Ojca "Nie są ze
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swiata jak l Ja me jestem ze swtata [ J Jak mnie pos/ales na Sl110/ tak I Ja
posyłam Ich na "' tat" (J 17 16 18) WIerzący powinru porzucić styl życia ludzi
ruewierzących,
a jednoczesrne
zaangazować Się w znuemarue tego stylu życia
Skoro chrześcijanie zostali wyslam przez Pana zmwa pojawia Się Idea nusjt
Nowy Testament

w Mt 13,38 podaje

zasięg

ewangelizacji

Jezus stwierdza

Jezus wzywa SWOIch nasladowc6w
ldzcie tedy l czynele
UCZniami wszystkie narody chrzcząc Je [ } uczqc je przestrzegać wszystkiego co
wam przykazałem" (Mt 28, 19-20, Mk 16,15) KoscJOI został w ten sposob a»
bowiązany mes c ewangelię wszystkim ludziom
rola

ZQ'! lo SWlOJ"

Nakaz ewangehzacji
me Jest dla chrześcijamna
kwestią wyboru Jezus powiedział ze kredy wierzący wezmą moc Ducha Swrętego staną Się dynamicznymi
sw lad kam I '(
) w Jerozohnue I l-ł cale} Judei I H Samaru l a: po krance ztenu
(Dz

1,8)

Bog Jest uwielbiony,

Chrystusa,
poruewaz
Chrystus (J 15,1-8)

wtedy

gdy ludzie

chrzescijarne

są zbawrani
przynoszą

I

owoc

przydawam

14 KSięga Dziejow Apostolskich
podaje nam wiele przykladow
winniśmy traktować nasze zadanie mesrema ewangelii PI zeczytaj
menty I napisz Jak reagowali apostolewre w kazdym przypadku
a

Dz4,16-20

b

Dz4,31

c

DZ),40-42

do Ciała

tak jak chciał

tego

tego

Jak po-

poruzsze frag-

DZISiaj na sw recie ZYJeok 5,7 mld ludzi Ocenia Się, ze ok 42 mld me słyszalo
prawdziwego
swradectwa ewangelu o Jezusie Chrystusie
Pan zruwa wzywa nas
bysmy głosrh lin dobrą nowinę On wylewa swojego Ducha na swoje sługi na
całym świecre zachęcając Ich do poswięcema Się ruedokonczonemu
dziełu ewan
gehzacji
Bog wyposazyl Koserot me tylko w moc Ducha Swrętego
ale także
w narzędzia do wykonywania miSJI takle Jak radio, telewizja, literatura SieCI kom
puterowe I masowe spotkania ewangelizacyjne
(w niektórych kręgach kulturo
wych) Ewangeliajest
dzisiaj zwiastowana na szerszą skalę mz kiedykolwiek przedtem Niemniej Jednak najskuteczruejszyrn
środkiem ewangehzacji
świata jest
skuteczne

swradectwo

życia ka7dego wierzącego tam gdzie żyje

l

mieszka

Naszym celem zatem powinno byc aby kazdy człowiek który pizychodzi do
Chrystusa a wychodzi ze swrata wrocrł do niego Jako ambasador Chrystusa Zgodme z Bożym pragruemem każdy wierzący Jako Jego przedstawicrel powimen powrocie do swrata z nowymi przekonaniami, nowymi zasadami, rnosąc wiesc zbawierna W ten sposob Koseteł moze posłuszrue I skutecznie spelruac swoją misję.
przysparzając

chwały Bogu

Koscioł

spolecznosc ludu Bozego
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krótko na pytarua

I S Odpowiedz
a

Jak brzmi wezwanie

Chrystusa do grzeszrukow?

b

jak brzmi wezwanie

Chrystusa

c

Co jezus

d

Kim Bog posługuje

e

Jezus powiedział

f

Co mial na mysh mowiąc,

g

Przykłady

ofiarował

do wierzących?

KOSCIOloWI, aby wypełniał

Się, aby zdobywac

(jedno słowo)
swoją misję?

zgubionych?

ze wierzący me są ze

apostołow

(jedno słowo)

5W13ta

Co miał na mysh?

ze wierzący są na swrecre?

w DZiejach Apostolskich

ukazują nam, ze w kwestu rmsj r

Koscioł powinien rruec nastawienie

Pytania kontrolne
WYBOR

Wybierz najlepszą

t Biblia posługuje

Się

temunem

a) grupy ludzt o podobnych

b) społeczności
c) miejsca

Się

którzy mają podobne

na Boze wezwanie

na uwrelbrarue Boga

poglądy

doktrynalne

Koserola jako Ciała z wieloma częścrarru wskazuje

przykład

a) ludzie spotykający
c) Koscioł

na okreslenie

kOSClO1

ktorzy odpowiedzieli

ludzi

b) każdy człowiek

na każde pytame

wierzemach

gdzie ludzie spotykają

d) grup ludzi
2 Biblijny

odpowiedz

Się

razem w Bozym

1I111emU

na 10 że

tworzą KOSCl6ł

mający więz z ChI) stusem Jest Jego Koserolem

składa SIę z wielu ludzi, między ~tOI) rru Istnieje bliska więz dzięki Ich

mdywrdualnej

WięZI

z Chrystusem

d) kazdy zbor Jest zorganizowany

W taki sposob, jak wszystkie

rnne

Podwaliny prawdy
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3 POJęcIe koserola

lokalnego

(zboru),

inaczej koserola

wrdzialnego

dotyczy

a) calego Ciała Chrystusowego
b) wierzących mieszkających
w określonym miejscu którzy dzielą wiarę w Jezusa
Chrystusa I zbierają SIę wspólrue, aby wrelbrc Pana
c) wszystkich wierzących z Jednego
d) Kościoła powszechnego

4 Pojęcie spolecznosc
a) zarządzam

wyznania

mowr o

u

b) ruewidzialnym

Kościele

c) ludziach

mających

d) dzrelerua

SIę I wspólnych

rożne

pomysły.jak

cos

czyrnć

WIęZI

S BIblia swiadczy o tym, że Koserot powstał
a) w czasie sluzby Jezusa na Ziemi
b) w czasie wmebowstąpierna
Jezusa
c) w dniu Pręcdzresrątmcy
(ZIelonych Swiąt)
d) po nawiócenru

Pawła

6 Duchowa natura Koserola manifestuje SIę w sposób wrdzralny
a) Jedność I rrułośc wierzących do srebie nawzajem

b) zanueszkiwanre
c) dary Ducha
d) sp lew modlitwę

przez

Chrystusa w sercach ludzi wierzących
I kazame

7 Jaki Jest najlepszy dowod na to, ze ktoś kocha Boga"
a) Kocha tez mnych ludzi

b) Wiele czasu poświęca na modlitwę

l

uwrelbrerue

c) Zostaje członkrem zboru
d) Swiadczy rnewrerzącym
8 BIblia naucza że dary Ducha Swrętego
a) otrzymuje kazda osoba, ktora chce rozpocząc
b) otrzymuje koscioł dla zbudowania,
nawzajem sobie usługują

c) dane są

KOŚCIOłOWI

Jako pomoc w ewangehzowaruu

d) dane są, aby obdarowaru
9 Z porówmama

osobistą

ludzie wytworzyli

Się

z

SW

lata

w sobie charakter

Kościoła do CIała Chrystusowego

ciola powrruen wywodzie
a) członkow

służbę

dary objawiają SIę przez wierzących, którzy

Chrystusowy

uczymy SIę, że charakter

Kos-

KOSCIOI -
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spolecznosc ludu Bozego

b) uczynków
c) Głowy
d) społeczności

I WięZI

10 KROTKA ODPOWIEDZ

Wyjasruj cel Istnienia Kościoła w odniesieniu do

a) Boga
b) samego Siebie
c) swiata

Odpowiedzi na pytania nauczające
8 b) wszyscy wierzący w jednoser z Chrystusem
1 Odpowiedz własna
9 c) ZbOlYludzi wierzących w

więzi

jednoser ze sobą opartej o milość

2 Popt awne odpowredzi to punkty b) c) I c)
10

Jest to relacja 111I10SCI między ludzrm Wiei ZąC)'1l11 a Chrystusem
wzajemnej rrulośct między ludzrm wierzącyrru

Jest to relacja

3 b) Pismo Swręte dostarcza dowodow na to ze snuerć, zrnartwychwstarue
I wruebowstąpierue
Jezusa musiały nastąpić przed ustanowreniem Kościoła
l J Wszystkie zdania sa prawdziwe oprocz a
4 Uczruowre zostah wypełnieni Duchem Swrętyrn zgodnie z obretrucą Jezusa
Około 3000 ludzi przyjęło wiesc ewangelu I zostali dodani do liczby wierzących
12 Wybierz sposrod następujących slow chwala, czesc, szacunek, podziękowanie,
posłuszenstwo

Podwahny pral1 dy
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5 Porównaj swoją odpowiedz z listą podaną W tej CZęŚCIlekcj
to z dzrałaruern twojego kosercła/zboru

l, a

potem porównaj

13 Twoja odpowiedz pOWmn a przypermnać następującą,
a utwrei dzać, pouczac polepszac, wzrnacruac
poddawać dyscyphme
b tym ze dary dane są KOŚCiOłoWI dla dobra Koserolajako całoset Dary Ducha
objawiają Się W czasie wspolnego nabozenstwa
C tym, ze Duch wydaje owoc W nas przez naszą spolecznosć z mnyrru Owoc
Ducha nie moze zostac wytworzony poza społecznosetą
6 a
b
c
d
e

l
2
2
3
3

f

Pojedynczy wierzący
Zbor
ZbOl
Kościoł powszechny
Koscioł powszechny
Pojedynczy

wrerżący

ł 4 a N re mogli me mówic o tym co widzreh I słyszeli
b Z odwagą głosih Słowo Boze
c Nie przestawali nauczac I ZWiastować dobrą nowmę o Chrystusie Jezusie
7 a, d, e, g

l

h są prawdziwe

15 a Przyjdzcie

b Idzcie
c Ducha Swiętego
d Wierzącymi (kościołem)
e WIerzący

oddzielili

Się od stylu zycra ŚWiata IJIlZ me

kierują Się Jego wartoś

erami
f Wierzący mają za zadanie rnesreme światu

gelizacjt
g Ze powmrusmy
łemu SW latu

WleSCI

czym c wszystko, co rnozhwe

o zbawieniu inaczej ewan

aby tylko głosić ewangelię

ca

