Poziom 2 Lekcja 4
CZYM JEST KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA?
Opracował Don Krow
Dziś będziemy rozmawiać o znaczeniu Kościoła Chrystusowego. Chciałbym przeczytać fragment
z Listu do Hebrajczyków 10:25: Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych
w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Jeśli już mówimy o Kościele, moje pytanie brzmi: „Czym w ogóle jest Kościół?”.
Pewnego razu przeprowadziłem kurs Uczniostwa do lokalnego kościoła w Colorado Springs.
Wyszkoliliśmy w tym kościele ludzi do prowadzenia tego kursu i do używaniu go na polu misyjnym.
W przeciągu sześciu tygodni współpracy w tym kościele, rozpoczęliśmy 20 kursów biblijnych poza
lokalną społecznością kościelną. Miesiącami pracowaliśmy z ludźmi, prowadząc kursy biblijne.
Pewnego razu pastor totalnie mnie zaskoczył. Powiedział: „Wiesz, w Biblii jest napisane, że Pan
codziennie dodawał do kościoła tych, którzy mieli być zbawieni. Dlaczego ludzie z tych kursów nie
przychodzą do kościoła?”.
Kiedy działaliśmy w terenie, ludzie byli zbawiani a później czyniliśmy ich uczniami i służyliśmy
im. Pastor tak naprawdę miał na myśli: „Dlaczego oni nie przychodzą na spotkania w niedzielę rano
do naszego budynku?”. Moja koncepcja kościoła była nieco błędna. To, co powiedział pastor,
zmartwiło mnie i nie wiedziałem co zrobić. Pomyślałem: „Czy kurs Uczniostro naprawdę działa? Czy
my w ogóle mamy wpływ na życie tych ludzi?”. Wiedziałem, że docieraliśmy do wielu ludzi, ale
to, czego nie mogłem zrozumieć, to pytanie, dlaczego oni nie pojawiają się na nabożeństwach?
Postanowiłem więc przestudiować słowo kościół. Zawartość tej lekcji to wyniki tego studiowania.
W Liście do Rzymian 16:3, 1 Liście do Koryntian16:19, Liście do Kolosan 4:15, Liście do Filemona 2,
w Dziejach Apostolskich 5:42, Dziejach Apostolskich 20:20; Biblia przede wszystkim mówi
o początku kościoła w Nowym Testamencie, który spotykał się w domach. Wiem, że istnieją różnego
rodzaju kościoły. Są kościoły domowe, kościoły z małą lub dużą wspólnotą i wielkie mega kościoły.
Zauważyłem, że w Piśmie Świętym kościół Nowotestamentowy najwyraźniej spotykał się razem
w małych domowych grupach.
W Ekspozycyjnym Słowniku Słów Biblijnych opracowanym przez Lawrene O. Richardsa, autor
mówi: Każdego można wytłumaczyć, jeśli się troszeczkę zmiesza dowiadując się, co oznacza słowo
kościół; którego używamy na tak wiele sposobów. Oznacza ono konkretny budynek (z jego adresem),
denominację lub wspólnotę (Zreformowany Kościół w Ameryce), a nawet niedzielne spotkanie
(w j. angielskim można powiedzieć, że „mamy dzisiaj kościół”, w Polsce mówimy „nabożeństwo”,
„msza” itp.) Żadne z powyższych określeń nie jest biblijne. Pomyślałem: „No, więc co to słowo
oznacza?”. Co oznacza słowo kościół? Cytuję dalej: Odkąd wiele osób myśli o kościele jak o budynku
do spotkań religijnych, a nie o społeczności ludzi zajmujących się uwielbieniem, interpretacja kościoła
może być myląca. Greckim słowem określającym kościół jest słowo ekklesia. Dosłownie znaczy ono
zebranie wywołanych w celu uwielbiania, modlitwy lub patrzenia na Boga. Przeczytam jeszcze kilka
rzeczy. Ekklesia Nowotestamentowa może oznaczać jakąkolwiek liczbę wierzących. Słowem tym można
określić małe grupki, które spotykały się w domach (List do Rzymian 16:5). Określa ono wierzących
mieszkających w dużym mieście (Dzieje Apostolskie 11:22), czy na dużym obszarze, takim jak Azja, czy
Galacja. Typowym miejscem zgromadzeń kościoła był dom. Kiedy ludzie się zgromadzali, każdy
śpiewał hymn, ktoś miał słowo wiedzy, objawienie, przesłanie w językach i interpretację
(1 List do Koryntian 14:26). Ktoś się czymś dzielił, a reszta uważnie badała, co było mówione
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(1 List do Koryntian 14:29). Takie dzielenie się pozostało istotą istnienia kościoła jako zgromadzenia
wiernych. Od każdego można było się spodziewać czynnego udziału, czy usługi darami ducha.
List do Hebrajczyków 10:25 mówi: Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych. Kościół
to zebranie ludzi w celu patrzenia na Jezusa, chwalenia Pana, by otrzymać wskazówki od Pana, by iść
w konkretnym kierunku. Podstawowym celem spotkań było budowanie się. Spotykano się,
by nawzajem się budować w wierze.
Wczesny kościół był kościołem ewangelizacyjnym. Ludzie rozpraszali się wszędzie, dzieląc się
wiarą w Jezusa Chrystusa. Gdy tak robili, Pan przydawał do kościoła, nie do budynku, ale do ludzi,
którzy należą do Boga, kiedy opamiętali się i uwierzyli. Później spotykali się razem, by się wzajemnie
budować, by używać darów ducha, by sobie wzajemnie służyć; a nawet aby mieć ze sobą relacje,
jedząc razem posiłek. Będąc razem, ćwiczyli swoje dary ducha, budując jedni drugich. Później udawali
się głosić Słowo i cały cykl zaczynał się od nowa. Oni uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa
i zgromadzali się razem. Nie miało znaczenia, gdzie się zgromadzali. Mógł to być budynek albo czyjś
dom. Mogła to być duża ilość osób lub też mała grupka, spotykająca się w domu. Tak naprawdę nie
miało to znaczenia, dopóki spotykali się w imieniu Pana, w celu wykorzystywania swoich darów,
zachęty, społeczności z innymi i budowania siebie nawzajem.
Zorientowałem się, że poprzez kurs Uczniostwa, który przeprowadzaliśmy w tym lokalnym
kościele, spotykając się na 20 innych kursach w całym mieście, można powiedzieć, że spotykaliśmy
się w 20 różnych kościołach. Nie w takich, jakie znamy dzisiaj, ale spotykaliśmy się jako Kościół,
20 razy w tygodniu, ponieważ spotykaliśmy się w imieniu Pana Jezusa, by się wzajemnie budować,
by patrzeć na Pana Jezusa, by korzystać ze Słowa Bożego i używać darów Ducha.
Nieważne do jakiego chodzisz kościoła, nieważne czy jesteś z jakiejś denominacji, czy z żadnej.
Nieważne czy jest to mega kościół, czy też mała grupka domowa; Pismo Święte mówi, że jak widać
dzień Boga się przybliża, a gdzie grzech się pomnaża, tam łaska Boża jest bardziej obfita. Łaska Boża
będzie obfitować w zgromadzeniu Bożych ludzi. W kościele, w którym każdy wierzący ma udział
w służbie Jezusa Chrystusa, możesz jeden drugiemu usłużyć, napomnieć, zachęcić, usłużyć darem
Ducha.
Wszyscy byśmy skorzystali spotykając się w taki sposób. Nawet jeśli dwaj lub trzej spotykają się
w imieniu Pana Jezusa, potrzebują to robić regularnie. Dobrze jest się spotkać i używać darów Ducha,
by wzajemnie się zachęcać, dodawać sobie odwagi, patrzeć na Jezusa i modlić się wzajemnie.
Z pewnością wiele można powiedzieć o kościele. Można by mówić o starszych, o pastorach i zarządzie
kościoła, ale nie jest to celem naszego dzisiejszego nauczania. Celem dzisiejszego nauczania jest
poznanie tego, czym jest Kościół. Nie musimy się izolować od innych, jak człowiek na bezludnej
wyspie. W ten sposób robiąc, nie przetrwamy. Gdy przyjęliśmy zbawienie, Bóg umieścił nas w ciele
Chrystusa, w powszechnym ciele Chrystusa. Potrzebujemy siebie wzajemnie i potrzebujemy spotykać
się razem jako Boży Kościół, by zachęcać się i służyć sobie nawzajem darami Ducha, danymi przez
Boga. Zachęcam Cię, spotkaj się dzisiaj z ludem Bożym.
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Pytania
1. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego mamy nie opuszczać?
________________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:42. Codziennie w Kościele i w każdym domu Jezus był… ?
________________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42. W czym wczesny Kościół trwał? Wymień cztery rzeczy.
________________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:44-45. Wczesny Kościół dawał pieniądze na budowę parkingu
kościelnego? Prawda czy fałsz?______________________________________________________
5. Przeczytaj 1 list do Koryntian 12:28. Wymień osiem różnych darów, które Bóg umieścił
w Kościele.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 list do Koryntian 14:26. Kiedy Boży lud się zgromadzał jako Kościół, istniała wolność
na wyrażanie ich darów. Wymień 5 rzeczy, które się działy na spotkaniach.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:1. Wczesny Nowotestamentowy Kościół dzielił się jedzeniem z…?
________________________________________________________________________________
8. Przeczytaj List Jakuba 1:27. Jedynym rodzajem (religijnej) pobożności, na którą patrzy Bóg,
to (religijna) pobożność, która co robi?
________________________________________________________________________________
9. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 5:9-11. Jakie kryterium musiała spełniać Nowotestamentowa
wdowa, by mogła być wspierana przez Kościół?
________________________________________________________________________________
10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 9:14. Oprócz wspierania wdów, biednych i sierot, Kościół wspierał
także...?
________________________________________________________________________________
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:35-40. Dlaczego ludzie myślą, że jedynym sposobem dawania Bogu
jest danie na tacę w kościele?
________________________________________________________________________________
12. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:32-35 i Przypowieści Salomona 3:9-10. Co robili z finansami starsi
i pastorzy pierwszego Kościoła?
________________________________________________________________________________
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Wersety użyte w pytaniach
List do Hebrajczyków 10:25 - Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych
w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Dzieje Apostolskie 5:42 - Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać
i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.
Dzieje Apostolskie 2:42 - I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba
i w modlitwach.
Dzieje Apostolskie 2:44-45 - Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne,
i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
1 List do Koryntian 12:28 - A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków,
po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy,
kierowania, różne języki.
1 List do Koryntian 14:26 - Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny
nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.
Dzieje Apostolskie 6:1 - A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie
hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
List Jakuba 1:27 - Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów
świata (Biblia Tysiąclecia).
1 List do Tymoteusza 5:9-11 - Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej
sześćdziesiąt i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków: że dzieci
wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała,
że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy
namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż.
1 List do Koryntian 9:14 - Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii
żyli.
Ew. Mateusza 25:35-40 - Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi:
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
Dzieje Apostolskie 4:32-35 - A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt
z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali
z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich
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wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali
ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów;
i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
Przypowieści Salomona 3:9-10 - Czcij Pana ofiarą z twego mienia i pierwocinami całego dochodu,
a twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego mamy nie opuszczać? Wspólnych zgromadzeń
wierzących ludzi.
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:42. Codziennie w Kościele i w każdym domu Jezus był głoszony
i nauczany.
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42. W czym wczesny Kościół trwał? Wymień cztery rzeczy.
Trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba (wieczerza pańska i wspólny
posiłek) i w modlitwie.
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:44-45. Wczesny Kościół dawał pieniądze na budowę parkingu
kościelnego? Fałsz.
5. Przeczytaj 1 list do Koryntian 12:28. Wymień osiem różnych darów, które Bóg umieścił
w Kościele. Apostołowie, prorocy, nauczyciele, dar czynienia cudów, dar uzdrawiania, dar
pomocy, dar zarządzania, różne języki.
6. Przeczytaj 1 list do Koryntian 14:26. Kiedy Boży lud się zgromadzał jako Kościół, istniała wolność
na wyrażanie ich darów. Wymień 5 rzeczy, które się działy na spotkaniach. Ktoś miał pieśń, inny
miał nauczanie, ktoś inny miał objawienie od Boga, inny mówił nieznanym językiem a jeszcze
inny wykładał znaczenie tego języka.
7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:1. Wczesny Nowotestamentowy Kościół dzielił się jedzeniem
z wdowami.
8. Przeczytaj List Jakuba 1:27. Jedynym rodzajem religijnej pobożności, na którą patrzy Bóg,
to religijna pobożność dbania o sieroty i wdowy w ich trudnościach.
9. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 5:9-11. Jakie kryterium musiała spełniać Nowotestamentowa
wdowa, by mogła być wspierana przez Kościół? Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta
licząca lat co najmniej sześćdziesiąt i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu
szlachetnych uczynków: że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała,
że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zaś wdów
na listę nie wciągaj.
10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 9:14. Oprócz wspierania wdów, biednych i sierot, Kościół wspierał
także tych, którzy służyli Słowem.
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:35-40. Dlaczego ludzie myślą, że jedynym sposobem dawania Bogu
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jest danie na tacę w kościele? Ponieważ tego ich nauczono.
12. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:32-35 i Przypowieści Salomona 3:9-10. Starsi i pastorzy
pierwszego Kościoła co robili z finansami? Dawali tym, którzy byli w potrzebie, dla uczczenia
Pana.
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