
Skoro Bóg upodoba³ sobie Koœció³, spo³ecznoœæ wyznawców Chrystusa, jako 

Oblubienicê Baranka, to pragnie, by przynosi³ Mu chwa³ê i by³ Jego œwiadkiem 

w œwiecie. Chrzeœcijanie ró¿nie odczytuj¹ nauczanie Nowego Testamentu doty-

cz¹ce tego, jak winno funkcjonowaæ Cia³o Chrystusa. W tej ksi¹¿ce znaleŸæ mo¿na 

biblijny, historyczny i praktyczny zarys dzia³ania widzialnego, miejscowego prze-

jawu tej wspólnoty ludu Bo¿ego, jak¹ stanowi zbór.

Czym ró¿ni siê od innych grup ta prowadzona przez Ducha Œwiêtego „maleñka 

trzódka” naœladowców Jezusa? Jak wygl¹daj¹ rozmaite pos³ugi diakonów, starszych 

i pastorów w zborze ustanowione przez jego G³owê i Odkupiciela? Co znaczy byæ 

cz³onkiem zboru? W jaki sposób zarz¹dzaæ wspólnot¹? Czy ustrój kongregacjonali- 

styczny najlepiej odzwierciedla nowotestamentowy wzorzec dzia³ania spo³ecznoœci 

wierz¹cych daj¹cych œwiadectwo ewangelii?

Lektura tej ksi¹¿ki pomo¿e ka¿demu chrzeœcijaninowi odpowiedzieæ sobie na 

powy¿sze pytania, by efektywnie s³u¿yæ Panu i bliŸnim w zborze bêd¹cym obrazem 

Bo¿ej chwa³y.

Autor, Mark E. Dever, ur. w 1960 r., jako amerykañski pastor i teolog baptysty-

czny przedstawia swe pogl¹dy eklezjologiczne poparte zarówno refleksj¹ naukow¹ 

(m.in. doktorat z historii Koœcio³a), jak i doœwiadczeniem duszpasterskim i przywód-

czym w Capitol Hill Baptist Church, zborze dzia³aj¹cym w samym sercu Waszyng-

tonu, stolicy USA. Swe przekonania o biblijnych Ÿród³ach kolegialnego przywództwa 

w kongregacjonalistycznie zarz¹dzanym zborze ten ewangelikalny i kalwinistyczny 

teolog oraz praktyk rozpowszechnia za poœrednictwem organizacji 9MARKS i wielu 

w³asnych lub wspó³redagowanych publikacji, z których kilka znanych jest ju¿ pol-

skim czytelnikom.
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 (Przypowieści Salomona)
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Mk Ewangelia Marka
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1 Kor 1 List Pawła do Koryntian
2 Kor 2 List Pawła do Koryntian
Ga List Pawła do Galatów (Galacjan)
Ef List Pawła do Efezjan
Flp List Pawła do Filipian
Kol List Pawła do Kolosan
1 Tes 1 List Pawła do Tesaloniczan
2 Tes 2 List Pawła do Tesaloniczan

1 Tm 1 List Pawła do Tymoteusza
2 Tm 2 List Pawła do Tymoteusza
Tt List Pawła do Tytusa
Flm List Pawła do Filemona
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List Jakuba
1 P 1 List Piotra
2 P 2 List Piotra
1 J 1 List Jana
2 J 2 List Jana
3 J 3 List Jana
Jud List Judy
Obj Objawienie (Apokalipsa) Jana

NP (NT) – Nowe Przymierze (Nowy Testament)



Zborowi Capitol Hill Baptist Church  
w Waszyngtonie, do którego powołał mnie Bóg  

w swojej miłującej łasce, bym go poznał,  
służył mu i go kochał.





9

Wprowadzenie

Pamiętam, jak będąc w ósmej klasie, użyłem 
w wypracowaniu słowa „ustrój”, a moja 24-letnia 

nauczycielka angielskiego podkreśliła je jako błąd. 
W trakcie zabawy z okazji święta szkoły przyniosłem 
nauczycielce słownik, otworzyłem i przeczytałem 
coś takiego: „organizacja stworzona do zarządzania 
biegiem spraw, zwłaszcza o charakterze publicznym; 
rząd”. Ustrój zatem to kierownictwo, organizacja, 
zarząd i struktura władzy.

Jako chrześcijanie staramy się opierać nasze życie 
na nauczaniu Pisma Świętego. Musimy sobie jednak 
zadać pytanie: czy Biblia w wyraźny sposób zajmuje się 
sprawami ustroju i organizacji zboru1, a jeśli tak, czego 
dokładnie naucza na ten temat Słowo Boże? Oczywiście 

1 Używane w oryginale angielskie słowo church w odniesieniu do 
podstawowej wspólnoty wierzących w obrębie chrześcijaństwa tłu-
maczone jest tu (podobnie jak congregation) jako „zbór” – pojęcie 
zadomowione w religijnej polszczyźnie, które bardzo dobrze oddaje 
znaczenie greckiego ecclesia („zgromadzenie”, „zbiorowość”, „zebra-
nie”) i odzwierciedla wykładaną w tej książce eklezjologię baptystycz-
ną (czy – szerzej – protestancką). Zgodnie z uzusem językowym, 
„Kościół” to powszechne, zwłaszcza duchowe, Ciało Chrystusa, ogół 
wierzących weń chrześcijan bądź konkretne wyznanie lub denomi-
nacja, „kościół” zaś określa budynek sakralny (przyp. red.).
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zbór – obraz bożej chwały

my, chrześcijanie, wierzymy, że Pismo Święte jest 
wystarczające dla naszego zwiastowania i dyscyplino-
wania, naszej duchowości i radości w naśladowaniu 
Chrystusa, wzrostu Kościoła i rozumienia ewangeliza-
cji. Ale czy Biblia ma w ogóle w swoich założeniach 
mówić nam, jak powinniśmy organizować nasze 
wspólne życie chrześcijańskie w zborach, czy też po 
prostu jesteśmy zdani na własne poszukiwania naj-
lepszych rozwiązań? Czy nasza eklezjologia jest czymś 
obojętnym? Czy to sprawa do rozstrzygania jedynie 
pragmatycznego, poprzez stosowanie czegokolwiek, 
co zdaje się najlepiej działać i pozwala najskuteczniej 
unikać problemów?

Wierzę, że Bóg objawił w swoim Słowie wszystko, 
czego potrzebujemy, by Go kochać i Mu służyć, a to 
obejmuje także sprawy dotyczące organizacji naszych 
zborów. Zobrazowanie Bożej chwały stało się założe-
niem wyznań wiary baptystów2, kongregacjonalistów3, 

2 Baptyzm, wyznanie protestanckie powstałe w łonie angielskiego 
purytanizmu na przełomie XVI i XVII w. o ustroju kongregacjonali-
stycznym. Kładzie szczególny nacisk na ideę widzialnego Kościoła – 
lokalnej, niezależnej, demokratycznej wspólnoty (zboru), do której 
przynależność jest dobrowolna i wynika z osobistej, nieskrępowanej, 
świadomej wiary opartej tylko na Biblii (nie na wyznaniach wiary), 
wyrażonej w chrzcie przez zanurzenie (stąd nazwa, od gr. baptidzein 
– zanurzać, chrzcić). W sferze polityki baptyzm postuluje rozdział 
Kościoła od państwa oraz wolności religijne i obywatelskie (przyp. 
red.).

3 Kongregacjonalizm, wyznanie protestanckie powstałe w ramach 
angielskiego purytanizmu w XVI w. Jego podstawą jest niezależność 
i autonomia poszczególnych zborów (łac. congregatio – zgroma-
dzenie, wspólnota), zarządzanych demokratycznie przez wiernych. 
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wprowadzenie

prezbiterian4 oraz wielu innych grup w przeszłości 
– i jest również założeniem tych wszystkich, których 
Bóg powołuje za nasze kazalnice. Pozwól, że to wyja-
śnię. Gdy mówimy, że opis właściwego ustroju zboru 
można znaleźć na kartach Nowego Testamentu, nie 
oznacza to, że zakładamy poprawność naszych prak-
tyk, a następnie szukamy sposobów ich biblijnego 
usprawiedliwienia. Naszym celem musi być raczej 
spojrzenie na Biblię oraz uchwycenie podstawowych 
aspektów struktury i organizacji – o których Pismo 
Święte naucza. Dopiero wówczas możemy przystą-
pić do organizowania naszych zborów według biblij-
nych wskazówek.

Nowy Testament pełen jest przykładów ilustru-
jących, jak pierwsi chrześcijanie organizowali swoje 
zbory. Z jego kart odczytujemy, że istniały określo-
ne terminy wspólnych spotkań (Dz 20:7; Hbr 10:25), 
wybory (Dz 1:23-26, 6:5-6), osoby posługujące w zbo-
rach (np. Flp 1:1; Dz 20:17.28), dyscyplina (1 Kor 5), 
zbiórki pieniężne (Rz 15:26; 1 Kor 16:1-2), listy pole-
cające (Dz 18:27; 2 Kor 3:1), porządek zawiadywania 

Ustrój ten cechuje też wiele innych wyznań i denominacji prote-
stanckich (przyp. red.).

4 Prezbiterianizm, wyznanie protestanckie powstałe w ramach pury-
tanizmu w Szkocji i Anglii w XVI w. Charakteryzuje go obecny też 
w niektórych innych wyznaniach i denominacjach protestantyzmu 
ustrój oparty na władzy starszych (gr. presbyteros – starszy, starszy-
zna) wybieranych przez wiernych, zarówno w zborze, jak i w zgro-
madzeniach ogólnokościelnych (prezbiteriach). W odróżnieniu od 
ustroju kongregacjonalistycznego prezbiterianizm tworzy bardziej 
scentralizowane struktury kościelne (przyp. red.).
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ustanowieniami (Dz 2:41; 1 Kor 11:23-26) oraz kryte-
ria członkostwa w zborze (Mt 28:19; Dz 2:47). Niewąt-
pliwie Bóg dał nam w swoim Słowie wytyczne na temat 
wielu aspektów struktury wspólnego życia zborowego.

Wspaniale, że Bóg to dla nas czyni. Pewność, 
że Słowo Boże reguluje nasze wspólne życie, nawet 
w kwestii organizacji zborów, uwalnia nas od tyranii 
trendów najnowszej mody. Niektórym współczesnym 
pastorom może się wydawać, że musimy mieć chóry 
i różnego rodzaju komitety, że możemy praktykować 
tradycyjne kazania (jeśli uważamy, że nasze kazania 
wideo nie są jeszcze wystarczająco dobre, by wypełnić 
lukę podczas nabożeństwa) oraz że możemy trzymać 
się członkostwa (skoro nie umiemy wymyślić czegoś 
bardziej kreatywnego). Jednak Słowo Boże porządkuje 
nasze myślenie o zborze. Widzimy, że Biblia ustanawia 
wyraźne kryteria dla naszych wytycznych (choć w ich 
obrębie panuje pewna elastyczność). Zaczynamy uczyć 
się, że musimy praktykować kaznodziejstwo i członko-
stwo, możemy natomiast mieć chóry i komitety.

John L. Dagg5 pisał:

Eklezjologia i obrzędy religijne są mniej ważne 
niż nowe serce, a według niektórych każde mozol-
ne badanie kwestii z nimi związanych może się 
okazać niepotrzebne i bezużyteczne. Lecz wiemy 

5 John L. Dagg (1794–1884), amerykański pastor i teolog baptystyczny, 
który mimo swej niepełnosprawności i braku formalnego wykształ-
cenia wywarł wielki wpływ na kalwinistycznych i ewangelikalnych 
baptystów z południa USA (przyp. red.).
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wprowadzenie

z Pisma Świętego, że w tych dziedzinach Chrystus 
dał zalecenia i nie możemy odmówić im posłu-
szeństwa. Miłość skłania nas do posłuszeństwa. 
Miłość również zachęca nas do podjęcia poszu-
kiwań, które mogą się stać konieczne do odkry-
cia Jego woli. Przystąpmy zatem do badania tych 
spraw, modląc się żarliwie, by Duch Święty, który 
wprowadza nas we wszelką prawdę, pomógł nam 
zrozumieć wolę Tego, którego ponad wszystko 
miłujemy i uwielbiamy6.

Mając to na względzie, dobrze zrobimy, rozważając 
nauczanie Pisma Świętego na temat kilku głównych 
aspektów ustroju zboru. Można by tu analizować wiele 
spraw, lecz ja chcę się skupić na tym, czego wyraźnie 
naucza Słowo Boże w zakresie czterech najbardziej 
zasadniczych komponentów społeczności zborowej: 
diakonów, starszych, członkostwa i kongregacjonali-
zmu7. Niech Bóg użyje naszego wysiłku, aby pomóc 
nam lepiej zrozumieć Jego intencje względem naszego 
życia we wspólnocie zboru.

6 Manual of Church Order.
7 Kongregacjonalizm jako ustrój, nie wyznanie. Autor używa tu tego 

pojęcia na określenie ustroju kongregacjonalistycznego, występują-
cego w wielu wyznaniach protestanckich, polegającego na zdecen-
tralizowanej strukturze kościelnej z niezależnymi, demokratycznie 
zarządzanymi zborami. Ustrój ten deklarują takie wyznania jak kon-
gregacjonalizm, baptyzm, kwakryzm, ruch braci plymuckich (m.in. 
tzw. wolni chrześcijanie), restoracjonizm (tzw. campbellityzm, zbory 
chrystusowe) oraz niektóre denominacje metodyzmu, pentekosta-
lizmu i innych wyznań wyrosłych z przebudzeń ewangelikalnych 
(przyp. red.).
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Roz dział  1

Diakoni

Zacznijmy od jednego z najbardziej znanych urzę-
dów we współczesnych zborach – diakonów. 

W zależności od tego, z jakiego pochodzisz wyzna-
nia, diakoni mogą ci się kojarzyć z siwiejącymi oso-
bami siedzącymi przy długim wypolerowanym stole 
w wykwintnie urządzonej sali kościelnej bądź z naj-
gorliwszymi sługami zboru, którzy koordynują posługi 
skupiające się na podstawowych potrzebach, ewange-
lizację czy pracę duszpasterską. Spójrzmy jednak, kim 
są diakoni w Biblii.

I. Definicja diakona

A. Służba w świecie nowotestamentowym

Nowotestamentowy świat podobnie do naszego po- 
strzegał kwestię usługiwania. Usługiwanie innym nie 
wzbudzało zachwytu wśród Greków. Przedmiotem 
największego podziwu był rozwój własnego charak-
teru i osobowości, z silnym akcentem na zachowanie 
poczucia szacunku dla samego siebie. Służba diako- 
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nów względem innych była odbierana jako coś, co 
można określić negatywnym terminem „służalczy”.

B. Służba w Biblii

Jednak Biblia przedstawia tę służbę całkiem inaczej. 
W naszych współczesnych przekładach Nowego Testa-
mentu słowo diakonos jest zwykle tłumaczone jako 
„sługa”, czasami jako „posługujący”, a czasami wprost 
jako „diakon”. Może się odnosić ogólnie do służby (np. 
Dz 1:17.25, 19:22; Rz 12:7; 1 Kor 12:5, 16:15; Ef 4:12; 
Kol 4:17; 2 Tm 1:18; Flm:13; Hbr 6:10; 1 P 4:10-11; 
Obj 2:19), do władców w szczególności (np. Rz 13:4) 
lub do troski o potrzeby materialne (np. Mt 25:44; Dz 
11:29, 12:25; Rz 15:25.31; 2 Kor 8:4.19-20, 9:1.12-13, 
11:8). Z Nowego Testamentu jasno wynika, że kobie-
ty mogą wykonywać przynajmniej niektóre z tych 
posług (np. Mt 8:15; Mk 1:31; Łk 4:39; Mt 27:55; Mk 
15:41, por. Łk 8:3, 10:40; J 12:2; Rz 16:1). W ten sposób 
usługują także aniołowie (np. Mt 4:11; Mk 1:13). Cza-
sami mowa w tym kontekście konkretnie o usługiwa-
niu przy stołach (np. Mt 22:13; Łk 10:40, 17:8; J 2:5.9, 
12:2) i chociaż takie posługiwanie budziło pogardę 
w świecie greckim, Jezus traktował je zupełnie inaczej. 
W Ewangelii Jana czytamy słowa Jezusa: Jeśli kto chce 
mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja Jestem, tam 
i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec 
mój (J 12:10). W Ewangelii Mateusza natomiast: kto
kolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie 
sługą waszym (Mt 20:26, por. Mk 9:35). Kto zaś jest 
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największy pośród was, niech będzie sługą waszym (Mt 
23:11, por. Mk 10:43; Łk 22:26-27). 

Właściwie nawet Jezus przedstawiał samego siebie 
jako typ diakona (np. Mt 20:28; Mk 10:45; Łk 22:26-
27, por. J 13; Łk 12:37; Rz 15:8). Chrześcijanie są trak-
towani jako diakoni Chrystusa lub Jego ewangelii. 
Tak właśnie prezentowani są apostołowie (Dz 6:1-7), 
a bez wątpienia Paweł często odnosi się w taki sposób 
do siebie i swoich współpracowników (np. Dz 20:24; 
1 Kor 3:5; 2 Kor 3:3.6-9, 4:1, 5:18, 6:3-4, 11:23; Ef 3:7; 
Kol 1:23; 1 Tm 1:12; 2 Tm 4:11). Nazywał siebie diako-
nem między poganami – do usługiwania tej specyficz-
nej grupie został szczególnie powołany (Dz 21:19; Rz 
11:13). Paweł określa Tymoteusza diakonem Chrystu-
sa (np. 1 Tm 4:6; 2 Tm 4:5), a Piotr mówi, że starotesta-
mentowi prorocy byli diakonami dla nas, chrześcijan 
(1 P 1:12). Diakonami nazywani są też aniołowie (Hbr 
1:14). Nawet szatan ma swoich diakonów (2 Kor 3:6-9, 
11:15; Ga 2:17).

C.  Zachowanie rozróżnienia między diakonami 
i starszymi

Powinniśmy zawsze pamiętać o zachowaniu rozróż-
nienia między służbą diakonów i służbą starszych. 
W pewnym sensie zarówno starsi, jak i diakoni są zaan-
gażowani w „diakonowanie”, jednak ich służba przyj-
muje dwie bardzo różne formy. Właśnie w pierwszych 
siedmiu wersetach 6 rozdziału Dziejów Apostolskich 
odnajdujemy kluczowy fragment, w którym służba 
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diakonijna zostaje rozdzielona na tradycyjną służbę 
(usługiwanie przy stołach, niesienie pomocy w sferze 
materialnej) oraz na służbę polegającą na nauczaniu 
Słowa Bożego, do której powołani byli apostołowie 
(a  później również starsi). Diakoni opisani w 6 roz-
dziale Dziejów Apostolskich przypominają zborowych 
kelnerów, przynajmniej w sensie administracyjnym. 
Mają się troszczyć o fizyczne potrzeby zboru.

Wyłonienie grupy do tej szczególnej służby jest 
ważne, gdyż pozwala uniknąć pomieszania obu wspo-
mnianych wyżej posług – służby Słowa (starsi) oraz 
usługiwania przy stołach (diakoni) – i zapomnienia 
o jednej z nich. Zbory nie powinny zaniedbywać zwia-
stowania Słowa Bożego ani też praktycznej opieki nad 
swymi członkami, która wzmacnia jedność i umożliwia 
wypełnianie naszego obowiązku okazywania wzajem-
nej miłości. Oba te aspekty życia i służby zboru są waż-
ne. Aby mieć pewność, że w naszych zborach istnieją 
oba rodzaje służby diakonijnej, powinniśmy odróżniać 
posługę diakonów od tej prowadzonej przez starszych.

II. Tło historyczne

A. Chrześcijaństwo pierwszych wieków
W czasach apostolskich sytuacja w zborach była dyna-
miczna, choć kolegialność starszych i kolegialność 
diakonów zdawały się wartością stałą. Tuż po okresie 
nowotestamentowym te odrębne urzędy – starszych 
i diakonów – zostały zachowane. Wśród starszych za- 
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częto rozróżniać biskupów i kapłanów8, lecz diakoni 
funkcjonowali jak dawniej; stawiani zawsze przy lub 
po biskupach i kapłanach, byli zwykle postrzegani jako 
ci, których głównym zadaniem jest asystowanie bisku-
pom lub osobom nadzorującym wspólnotę. Wydaje 
się, że w okresie wczesnochrześcijańskim najczęściej 
sprawowano urząd diakona dożywotnio. Jednak funk-
cje tego urzędu bywały różne w zależności od miejsca 
jego sprawowania.

B. Obowiązki diakonów
Do obowiązków diakona należało:

•	 czytanie oraz śpiewanie fragmentów Pisma 
Świętego na nabożeństwach;

•	 przyjmowanie ofiar i prowadzenie rejestru  
darczyńców;

•	 rozdzielanie zebranych ofiar biskupom, pre-
zbiterom, sobie samym, niezamężnym kobie-
tom, wdowom oraz biednym;

8  Słowo „biskup” (od gr. episkopos – nadzorca, dowódca, przełożony) 
początkowo oznaczało przewodniczącego kolegium starszych (pre-
zbiterów) w gminach wczesnochrześcijańskich, by z biegiem czasu 
stać się określeniem zwierzchnika kościelnego większego terytorium 
administracyjnego (diecezji) i najwyższego stopniem w hierarchii 
duchownych (biskupi, prezbiterzy i diakoni). Prezbiter (od gr. pres
biteros – starszy), członek kolegium starszych gminy wczesnochrze-
ścijańskiej, stał się później synonimem kapłana (stąd niem. Prister, 
ang. priest, jako skróty greckiego oryginału), np. w katolicyzmie, pra-
wosławiu i Kościołach wschodnich; w wielu wyznaniach protestanc-
kich synonim ordynowanego duchownego mogącego sprawować 
większość czynności kościelnych (ustanowienia, funkcje przywódcze 
i duszpasterskie) (przyp. red.).
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•	 rozdawanie chleba i wina podczas Wiecze-
rzy Pańskiej;

•	 prowadzenie modlitw w czasie nabożeństwa 
oraz dawanie znaku osobom nieprzyjmującym 
Wieczerzy Pańskiej do wyjścia przed rozpo-
częciem ceremonii.

To całkiem spory zestaw obowiązków diakonów 
między II a VI wiekiem naszej ery.

C. Kościół łaciński i grecki w średniowieczu

W miarę rozwoju episkopatu monarchicznego ukształ-
tował się w jego obrębie rodzaj diakonatu monar-
chicznego. Gdy wzrastała rola biskupa, rosła ranga 
archidiakona. Archidiakon był głównym diakonem 
w konkretnym miejscu i można go określać odpowie-
dzialnym za sprawy materialne. Nie jest zaskoczeniem, 
że archidiakon Rzymu stał się szczególnie ważnym sta-
nowiskiem. Wystarczy wspomnieć, że pojawiły się nad-
użycia, a diakoni, w szczególności archidiakoni, stawali 
się bardzo zamożni. Cóż to za ironia, że ci, którzy mieli 
służyć innym, zamiast tego wykorzystywali innych do 
służenia żądzom ich samych! Z wielu powodów wpływ 
samych diakonów zmalał w średniowieczu. Dbanie 
o biednych stało się dla darczyńców sposobem pozy-
skania sobie względów u Boga w celu – zgodnie z ich 
poglądami – skrócenia okresu pobytu w czyśćcu.

Prawosławie zawsze zachowywało oddzielnych 
diakonów – świeckich mężczyzn służących w tym 
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wymiarze. Tymczasem na Zachodzie w późnym śre-
dniowieczu bycie diakonem stało się jedynie krokiem 
na drodze do święceń kapłańskich (prezbiteriatu). 
W Kościele Rzymskokatolickim i Kościołach episko-
palnych9 (anglikańskich) diakoni nadal są tak postrze-
gani – duchowni na stażu służą przez rok jako diakoni, 
zanim staną się pełnoprawnymi prezbiterami. Sobór 
Watykański II ponownie otworzył możliwość prakty-
kowania odmiennej i stałej, bardziej biblijnej posługi 
diakona w Kościele Rzymskokatolickim.

D. Luteranizm

Luter10 przywrócił odpowiedzialność Kościoła za jego 
potrzeby materialne, szczególnie w odniesieniu do 
ubogich w zborze, choć ówczesne Kościoły luterań-
skie nie podtrzymały nowotestamentowej koncepcji 
diakonatu. We współczesnym luteranizmie istnieją 

9  Episkopalizm, na ogół tyle co anglikanizm, szczególnie w Szkocji, 
USA, Sudanie, na Bliskim Wschodzie czy Kubie, czyli powstałe 
w XVI w. wyznanie protestanckie o ustroju hierarchicznym (epi-
skopalnym) z trzema stopniami duchownych (biskupi, prezbiterzy 
i diakoni), w doktrynie reformowane, lecz zachowujące tradycyjne 
formy liturgii i organizacji. Episkopalne bywają niektóre denomina-
cje luteranizmu, metodyzmu i pentekostalizmu. Co do zasady ustrój 
ten charakteryzuje katolicyzm, prawosławie i Kościoły wschodnie 
(przyp. red.).

10  Marcin Luter (1483–1546), niemiecki zakonnik augustiański, bibli-
sta, teolog, tłumacz Pisma Świętego. Jego wystąpienie przeciw nad-
użyciom średniowiecznego Kościoła (symboliczne ogłoszenie 95 tez 
o odpustach 31 października 1517 r. w Wittenberdze) przyniosło mu 
miano ojca Reformacji i zapoczątkowało wielkie zmiany religijno-
-społeczne. Jeden z twórców luterańskiego nurtu protestantyzmu 
(przyp. red.).
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w tej materii różne praktyki. W niektórych miejscach 
diakoni nie są ordynowanymi duchownymi, a gdzie 
indziej każdy ordynowany duchowny pomocniczy 
nazywany jest diakonem, zwłaszcza gdy odpowiada za 
opiekę duszpasterską oraz ewangelizację.

E. Diakoni w czasach Reformacji

Wiele środowisk protestanckich o bardziej ewan-
gelikalnym11 charakterze okresu Reformacji uznało 
biblijną praktykę oddzielania diakonów od starszych 
i pastorów. W czasach Reformacji angielskiej niektórzy 
protestanci, jak Marcin Bucer12 w Cambridge, nalega-
li na przywrócenie posługi diakonów. Twierdzili, że 

11  Autorowi zapewne chodziło o środowiska kalwinistyczne. Ewangeli-
kalizm, nurt pobożnościowy w protestantyzmie powstały w XVIII w. 
z inspiracji pietyzmu na gruncie anglosaskim, rozpoczął serię wiel-
kich przebudzeń religijnych i wywarł silny wpływ na wszelkie wyzna-
nia protestanckie od XVIII w. Pojawiły się też wyznania o charakterze 
ewangelikalnym (np. metodyzm, bracia plymuccy, ruch świętości czy 
pentekostalizm), a obecnie niektóre jego elementy zostały przyję-
te nawet w ruchach odnowy katolicyzmu, prawosławia i Kościołów 
wschodnich. Główną ideą ewangelikalizmu jest nacisk na duchowe 
odrodzenie, nawrócenie, poddawanie życia wskazaniom Biblii oraz 
zrzeszanie się w grupach współwyznawców aktywnych na polu 
misyjnym, społecznym i kulturalnym. Autorowi chodzi tu zapewne 
o wyznania w ruchu purytańskim, których kalwinistyczne poglądy 
teologiczne prowadziły do podobnego jak w ewangelikalizmie naci-
sku na biblijne praktyki i instytucje (przyp. red.).

12  Marcin Bucer (1491–1551), niemiecki zakonnik dominikański, teo-
log. Pod wpływem Lutra przyłączył się do ruchu reformy Kościoła. 
Zwolennik mediacji między luteranami a reformowanymi, powoła-
nia w Niemczech Kościoła narodowego, wywarł wpływ na Reforma-
cję w Strasburgu, Hesji, elektoracie Kolonii i reformowany charakter 
Kościoła Anglii, do której emigrował. Zmarł w Cambridge. Prekur-
sor ruchu ekumenicznego (przyp. red.).
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w każdym zborze diakoni powinni odróżniać ubogich 
zasługujących na pomoc od tych niezasługujących 
i po dyskretnym wywiadzie bez rozgłosu troszczyć 
się o potrzeby jednych oraz wykluczać ze zboru dru-
gich. Na ile to możliwe, powinni również prowadzić 
pisemny rejestr funduszy ofiarowanych przez człon-
ków zboru.

F. Prezbiterianizm

W prezbiterianizmie diakoni zarządzają zebranymi 
środkami finansowymi oraz dbają o biednych i cho-
rych (chociaż można dyskutować, czy te funkcje nie 
zostały w ogromnej mierze przejęte przez władze 
publiczne). Diakoni stanowią grupę odrębną od grona 
starszych i są przed nimi odpowiedzialni. W ten spo-
sób zostało niegdyś zorganizowanych wiele zborów 
baptystycznych i kongregacjonalistycznych. Niektó-
re wciąż tak funkcjonują, a większość przynajmniej 
w pewnej mierze zachowała tę strukturę.

G. Baptyzm i kongregacjonalizm

Jednak w wielu zborach baptystycznych i kongrega-
cjonalistycznych diakonom przypisuje się funkcje 
związane ze sferą duchową. W różny sposób poma-
gają oni pastorowi, zwłaszcza przy rozdawaniu chle-
ba i wina podczas Wieczerzy Pańskiej. Przekształcili 
się w pewien rodzaj rady wykonawczej i finansowej 
w zborach, szczególnie tam, gdzie nie ma już rady star-
szych. Diakoni często aktywnie służą przez określone 
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kadencje, choć uznanie osoby za diakona zwykle ma 
charakter trwały.

Oto jak dotąd traktowali tę kwestię chrześcijanie. 
Czy jednak Pismo Święte ma nam do powiedzenia coś, 
co zmieni naszą praktykę?

III.  Diakoni w 6 rozdziale Dziejów  
 Apostolskich

Jak widzimy, słowo diakonos pojawia się wiele razy 
w Nowym Testamencie. Jednak najwyraźniej jego 
znaczenie zobrazowane zostało w 6 rozdziale Dziejów 
Apostolskich, gdzie, jak uważamy, ustanowieni zosta-
li pierwsi diakoni. Z tej relacji możemy wyczytać trzy 
aspekty służby diakonów wykonywanej pośród nas.

A. Potrzeby materialne

Po pierwsze, diakoni są po to, by troszczyć się o mate-
rialne potrzeby zboru. W Dziejach Apostolskich 6:1 
czytamy, że niektórzy chrześcijanie byli zaniedbywani 
przy codziennym rozdawaniu żywności. Zauważyli-
śmy, że słowo „diakon” znaczy „usługujący” lub „słu-
ga” oraz że w szczególności słowo to odnosiło się do 
osób usługujących w tamtych czasach przy stołach lub 
wykonujących różne rodzaje posług, zwykle fizycz-
nych lub finansowych. W Dziejach Apostolskich 6:2 
apostołowie określają tę służbę jako usługiwanie przy 
stołach. Zaspokajanie fizycznych potrzeb to pierwszy 
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aspekt służby diakonijnej tego rodzaju. Warto dostrzec, 
że diakoni opisani w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich 
prawdopodobnie nie wykonywali całej posługi diako-
nijnej samodzielnie. Należy raczej sądzić, że kilku dia-
konów angażowało do pracy wielu innych chrześcijan 
ze zboru.

Opiekowanie się ludźmi, w szczególności chrze-
ścijanami – a najbardziej innymi członkami własnego 
zboru – jest ważne dla dobrego samopoczucia fizycz-
nego tych, którymi się opiekujemy, dla ich dobrego 
stanu duchowego. Stanowi dla nich zachętę jako ucie-
leśnienie i przypomnienie Bożej troski o nich. Jest też 
świadectwem dla ludzi z zewnątrz. Jezus powiedział: 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
miłość wzajemną mieć będziecie (J 13:35). Fizyczna 
troska przedstawiona w tym fragmencie ilustruje wła-
śnie ten rodzaj Chrystusowej miłości.

Dostrzegamy jednak, że kryje się za tym cel nie 
tylko względem potrzebujących, lecz także względem 
zboru jako całości. To drugi aspekt służby diakonów 
przedstawionej w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich – 
skoncentrowany na jedności Ciała Chrystusowego.

B. Jedność Ciała Chrystusowego

Przyjrzawszy się temu fragmentowi w szerszej per-
spektywie, można by zapytać: Troszcząc się o wdowy, 
co tak naprawdę czynili? Chcieli rozdzielać żywność 
między wdowami sprawiedliwiej, ponieważ materialne 
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zaniedbanie w tej kwestii było powodem braku jedno-
ści duchowej w Ciele. Oto jak rozpoczyna się ten frag-
ment w Dziejach Apostolskich: A w owym czasie, gdy 
liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helle
nistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy 
przy codziennym usługiwaniu (Dz 6:1). Jedna grupa 
chrześcijan zaczynała narzekać na inną. Przykuło to 
uwagę apostołów. Nie próbowali jedynie skorygować 
nieprawidłowości w zborze poprzez służby pomocy, 
ale usiłowali zachować jedność zboru, chroniąc go 
przed rozłamem, który był o tyle niebezpieczny, że 
wiązał się z podziałem kulturowym. Diakonów wyzna-
czono, by powstrzymać rozłam w zborze.

C. Cel darów duchowych

To cel wszystkich darów, których Duch Święty udzie-
la swojemu Kościołowi – budować się wzajemnie 
oraz dodawać sobie otuchy (np. Rz 1:11-12). Paweł 
informuje Koryntian, że dary Boże są ku wspólnemu 
pożytkowi (1 Kor 12:7). Nawołuje pierwszych chrze-
ścijan słowami: Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie 
o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku 
zbudowaniu zboru (1 Kor 14:12). I ponownie: wszyst
ko to niech będzie ku zbudowaniu (1 Kor 14:26). Jan 
Kalwin13, komentując fragment 1 Listu do Koryntian 

13 Jan Kalwin (1509–1564), francuski humanista i teolog, przywódca 
Reformacji w Genewie, jeden z głównych, obok Ulryka Zwingliego, 
twórców reformowanego nurtu protestantyzmu (przyp. red.).
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14:12, stwierdził: „Im bardziej człowiek pragnie po- 
święcać się ku wspólnemu budowaniu, tym bardziej 
Paweł chce, aby go poważać”. Piotr także napisał: Usłu
gujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, 
jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej (1 P 4:10).

D. Nie dla partykularyzmu wśród diakonów

Jak zauważamy w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, 
budowanie i jednoczenie zboru stanowi szczególną 
służbę diakonów. Zatem nie możemy angażować do 
diakonii osób niezadowolonych z funkcjonowania 
zboru. Diakoni to nie te najgłośniej narzekające osoby 
w zborze bądź irytujące zborowników swoim postępo-
waniem i postawą. Wręcz odwrotnie! Diakoni to ludzie 
łagodzący wszelkie napięcia występujące w zborze.

Zatem wśród mających służyć zborowi nie ma 
miejsca na partykularyzm. Diakoni to nie członkowie 
zapatrzeni w siebie, dbający o własną przestrzeń i swo-
je prawa lub przywileje, a nawet odczuwający skryte 
oburzenie wobec innych, którzy mogliby tę przestrzeń 
naruszyć. Nie ustanawia się diakonów do zabiegania 
o własne sprawy ani walczenia o swoje interesy, jak to 
czynią przedstawiciele czy lobbyści. Diakoni winni się 
troszczyć o całość – tak, mają zaspokajać poszczególne 
potrzeby, lecz z wrażliwością wobec ogółu, w poczu-
ciu, że ich praca przyczynia się do zdrowia duchowego 
wszystkich członków zboru. Nawet więcej, muszą być 
w stanie pomóc innym zrozumieć, że ich szczegól-
na służba to element jednoczenia i budowania zboru 
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jako całości. Mają być budowniczymi zboru, sługami 
pomagającymi zespalać się więzami dobroci i służby 
płynącej z miłości.

E. Wsparcie służby Słowa Bożego
Diakoni zostali powołani również po to, aby wspo-
magać posługiwanie apostołów. W Dziejach Apo-
stolskich 6:3 apostołowie wydają się potwierdzać, że 
dbanie o potrzeby materialne jest odpowiedzialnością 
Kościoła, a w pewnym sensie ich samych, zdecydowali 
jednak, że przekażą tę odpowiedzialność innej grupie 
w zborze. W tym sensie diakoni nie tylko pomagali 
w budowaniu Ciała Chrystusowego jako całości, ale 
także wspierali apostołów i starszych, których główne 
obowiązki dotyczyły innej dziedziny.

F. Diakoni to nie niższa instancja władzy
Diakoni zatem nie byli oddzielnymi ogniwami wła-
dzy w zborze. Nie stanowili „niższej instancji”, przez 
którą winny przechodzić wszelkie dokumenty. Byli 
sługami. Służyli zborowi jako całości, pomagając 
w tych obowiązkach, których główni nauczyciele nie 
mogli wykonywać. Wspierali nauczycieli Słowa Boże-
go w ich służbie i stanowili dla nich zachęcenie. Jeżeli 
tak się dzieje, mamy do czynienia z najofiarniejszymi 
osobami w zborze, które powinny służyć jako diako-
ni. Powinniśmy szukać darów niesienia zachęty, by jak 
najwięcej osób zostało dzięki nim pobłogosławionych.
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G. Diakoni koordynują poszczególne posługi
W naszym waszyngtońskim zborze nie postrzegamy 
diakonów jako osób, których celem jest debatowanie, 
lecz raczej jako koordynujących poszczególne niezbęd-
ne posługi w zborze. Modlimy się, by każdy posługują-
cy jako diakon pomógł zjednoczyć nas poprzez różne 
służby, takie jak pomaganie pojedynczym członkom, 
pomaganie zborowi jako całości i oddawanie Bogu 
chwały w tym wszystkim. Diakoni z naszego zboru 
zajmują się różnymi służbami. Jeden udziela gościny, 
inny koordynuje służbę poprzez rozgłośnię radiową, 
jeszcze inny zajmuje się prowadzeniem naszej strony 
internetowej. Jest jeszcze diakon odpowiedzialny za 
nagłośnienie oraz tacy, którzy troszczą się o członków 
zboru. Gdy piszę tę książkę, mamy czternastu różnych 
diakonów służących nam na czternastu stanowiskach 
diakonijnych. Regularnie rezygnujemy z tych obsza-
rów, które w naszej ocenie nie wymagają dłużej koor-
dynacji, a te, które się pojawiają, rozdzielamy na dwa 
– lub nawet tworzymy nowe stanowiska, jeśli potrzeby 
i okoliczności w zborze tego wymagają.

Mamy nadzieję, że diakoni ci będą osobami wio-
dącymi w jak najlepszym wykorzystaniu potencja-
łu ludzkich możliwości w zborze. Mamy nadzieję, że 
będą gorliwi w modlitwie za nas, w poznawaniu całego 
Ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół, w dostrzega-
niu tego, w jaki sposób posługi, którymi się zajmują, 
rozwijają służbę zboru jako ogółu. Mamy świadomość, 
że służba, którą dla nas pełnią, jest kosztowna. Muszą 
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postrzegać diakonię jako swą główną służbę w zborze. 
Lecz jakim błogosławieństwem są ci słudzy dla nas, 
gdy rozbudzają do tego rodzaju pracy serca naszych 
braci i sióstr, ucząc ich dostrzegać znaczenie takiej czy 
innej służby w budowaniu zboru! Poprzez ich aktyw-
ność i kreatywność nasi diakoni będą błogosławić nasz 
zbór o wiele dłużej niż przez okres pełnienia bieżących 
obowiązków koordynowania konkretnej służby, której 
się poświęcili.

IV. Kwalifikacje diakonów

A. 3 rozdział 1 Listu do Tymoteusza
W 1 Liście do Tymoteusza 3:8-13 Paweł wyjaśnia adre-
satowi – pastorowi zboru w Efezie, jacy powinni być 
diakoni. Łącząc cechy wymienione w tym fragmencie 
z cechami osób wybranych w sytuacji opisanej w 6 roz-
dziale Dziejów Apostolskich, możemy z pełnym prze-
konaniem powiedzieć, że służący nam jako diakoni 
powinni być pełni Ducha Świętego (bo choć służba 
diakona skoncentrowana jest przede wszystkim na 
zaspokajaniu potrzeb materialnych, z pewnością jest to 
służba duchowa). Diakoni powinni być pełni mądrości. 
Powinni być wybrani przez zbór i obdarzeni jego zaufa-
niem. Dobrowolnie i gorliwie winni przyjąć odpowie-
dzialność za konkretne potrzeby wynikające ze służby, 
jakiej się podjęli. Powinni być godni szacunku i szcze-
rości, nie nadużywać wina, nie być chciwi nieuczci-
wego zysku, umieć zachować tajemnicę wiary wraz 
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z czystym sumieniem, być wypróbowani i sprawdzeni 
jako słudzy, być mężami jednej żony, a przy tym dobrze 
kierować własnymi dziećmi i domami.

B. Kobiety jako diakonisy
To, że diakoni mają przykazane być mężami jednej 
żony, nie wyklucza służby kobiet jako diakonów. 
Przykład Feby w Liście do Rzymian 16:1, użycie ter-
minu „diakon” w stosunku do kobiet w Piśmie Świę-
tym i – w mniejszym stopniu – długa historia diakonis 
w zborach baptystycznych doprowadziły szczęśliwie 
nasz własny zbór do przyjęcia służby kobiet, które 
posługują jako diakonisy. Jednak z powodu treści  
2 rozdziału 1 Listu do Tymoteusza i wyrazistszego 
wzorca męskiego przywództwa w Biblii nie zachęca-
libyśmy zborów do powoływania kobiet na diakonisy, 
jeśliby ich urząd miał być mylony z urzędem starszych 
zboru (jak się to dzieje w tak wielu dzisiejszych zbo-
rach). To nasze wyraźne odróżnianie roli starszych 
oraz fakt, że starszymi mogą być wyłącznie mężczyź-
ni, pozwala nam zachęcać nasze siostry do służby jako 
diakonisy uznane przez zbór.
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V. Podsumowanie

Podsumowując, Nowy Testament wydaje się przed-
stawiać trzy aspekty służby diakonów, które zauwa-
żyliśmy w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich. Diakoni 
troszczą się o potrzeby materialne aż do końca jedno-
czenia Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, pod nadzo-
rem sług Słowa. Diakoni są po to, by wspierać służbę 
starszych, jednoczyć Ciało Chrystusa i dbać o potrze-
bujących. Mają być tymi, którzy zachęcają, uspokajają 
i służą. Jak powiedział Dietrich Bonhoeffer14, „Kościół 
nie potrzebuje błyskotliwych osobowości, lecz wier-
nych sług Jezusa i braci”.

14  Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), niemiecki pastor i teolog luterań-
ski, bezkompromisowy naśladowca Chrystusa w czasach hitleryzmu, 
zamordowany przez nazistów za sprzeciw wobec totalitaryzmu. Cytat 
pochodzi z książki Życie wspólne, CLC/Alleluja!, Katowice/Kraków 
2019 (przyp. red.).
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Roz dział  2

Starsi

Służbą nie mniej ważną niż usługiwanie diakonów – 
a nawet bardziej fundamentalną dla naszego wspól-

nego życia jako chrześcijan – jest służba innej grupy 
osób, którą teraz się zajmiemy, a mianowicie starszych.

I. Kolegialność starszych

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zauważyć, gdy 
chodzi o starszych, jest to, że są „starszymi” w licz-
bie mnogiej. Chociaż określona liczba starszych dla 
konkretnego zboru nigdy nie jest wspomniana, Nowy 
Testament regularnie odnosi się do „starszych” w licz-
bie mnogiej (np. Dz 16:4, 20:17, 21:18; Tt 1:5; Jk 5:14). 
Ewangelie i Dzieje Apostolskie, odwołując się do star-
szych Izraela, zwracają się do nich w liczbie mnogiej. 
O starszych w niebie mowa jest w liczbie mnogiej (Obj 
5:14, 11:16, 19:4). Także w Dziejach Apostolskich 11:30 
wspomina się o starszych w liczbie mnogiej. W Dzie-
jach Apostolskich 14:21-23 czytamy: Zwiastując dobrą 
nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów 



zbór – obraz bożej chwały

34

i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając 
dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze [...]. 
A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym 
zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich 
Panu, w którego uwierzyli. Także w 15 rozdziale Dzie-
jów Apostolskich dostrzeżemy w wersetach 2, 4, 6, 22 
i 23, że było wielu starszych, podobnie w wersecie 16:4. 
W wierszu 20:17 czytamy, że Paweł przywołał do siebie 
starszych zboru w Efezie. Liczba mnoga rzeczownika 
„starszy” pojawia się też Dziejach Apostolskich 21:28 
oraz w 1 Liście do Tymoteusza 4:14 i 5:17. W Liście 
do Tytusa 1:5 Paweł pisze: Pozostawiłem cię na Kre
cie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało 
do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci 
nakazałem. Jakub przewiduje, że starsi (liczba mno-
ga) miejscowego zboru (liczba pojedyncza) przybędą, 
by modlić się za chorego (Jk 5:14). Piotr apeluje do 
starszych pośród chrześcijanami (1 P 5:1). Właściwie 
jedyne wyjątki znajdują się w 2 i 3 Liście Jana, gdzie 
autor po prostu odnosi się do siebie samego jako star-
szego, oraz w 5 rozdziale 1 Listu do Tymoteusza, gdzie 
mamy do czynienia z wyłożeniem kościelnego prawa 
precedensowego w zakresie postępowania w przypad-
ku oskarżeń przeciwko starszemu. Zasadniczo jednak 
Nowy Testament wskazuje, że normą jest funkcjono-
wanie w zborze kolegialnego zarządu starszych, a nie 
tylko jednego starszego.
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II. Kwalifikacje starszych

Kto powinien być starszym? Jakim wymaganiom win-
ni sprostać starsi? Kwalifikacje starszych wyraźnie 
przedstawia Biblia w 3 rozdziale 1 Listu do Tymote-
usza oraz w 1 rozdziale Listu do Tytusa.

A. Kobiety nie mogą być starszymi
Zanim jednak przejdziemy do 3 rozdziału 1 Listu do 
Tymoteusza, musimy odnotować ważną kwestię poru-
szoną w rozdziale 2 tej księgi. Otóż nie jest wolą Bożą, 
by kobiety służyły jako starsi. W odniesieniu do pewne-
go niejasnego sformułowania w omawianym rozdziale 
wyrażono wiele wątpliwości; zawsze bezpieczniej jest 
zacząć od jednoznacznych fragmentów Biblii i modlić 
się, by Bóg rozświetlił bardziej enigmatyczne jej części, 
niż kwestionować jednoznaczne fragmenty z powo-
du obecności tych niejasnych. Z 2 rozdziału 1  Listu 
do Tymoteusza jasno wynika, że kobieta nie powinna 
nauczać ani sprawować władzy nad mężczyzną. Nieza-
leżnie od tego, jaki konkretnie rodzaj władzy miał tu na 
myśli Paweł, wyraźnie był on związany z nauczaniem 
przez kobiety. Praktyką wczesnochrześcijańską było 
posiadanie przez męża autorytetu nad żoną, wyni-
kającego z porządku stworzenia. Co prawda List do 
Galacjan 3:28 jasno wskazuje, że w Chrystusie nie ma 
ani mężczyzny, ani kobiety, jednak nie chodzi tu o eli-
minację wszystkich różnic płciowych, lecz o afirmację 
wspaniałej, bezstronnej Bożej łaski w dziele zbawienia.
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B. 3 rozdział 1 Listu do Tymoteusza
Uwzględniając powyższe, spójrzmy na cechy, któ-
rymi mają się charakteryzować starsi, wymienione 
w 1 Liście do Tymoteusza 3:1-7. D.A. Carson15 zauwa-
żył, że wszystkie wymienione tutaj cechy zostały 
w Biblii przypisane ogółowi chrześcijan – z wyjątkiem 
zdolności do nauczania (1 Tm 3:2). Choć omawiany 
fragment Pisma Świętego przedstawia wystarczające 
nauczanie o charakterze starszego, nie sądzę, by Paweł 
uważał tę konkretną listę za wyczerpującą. Jego celem 
było raczej wymienienie cech ogólnie postrzeganych 
jako cnoty, nawet w otaczającej go ówczesnej kulturze.

C. Kwestia przywództwa w zborze
Sednem przywództwa w zborze jest przysparzanie 
Bogu chwały poprzez przekazywanie prawdy oso-
bom spoza Kościoła. Z tego też powodu Paweł gnie-
wał się na Koryntian za procesowanie się między sobą 
w świeckich sądach oraz przyzwalanie na kojarzenie ze 
zborem osób, które prowadziły rażąco bezbożne życie. 
Obie te sprawy osłabiały świadectwo ewangelii. Stąd 
też według 1 Listu do Tymoteusza jawna bezbożność 

15  Donald A. Carson, ur. 1946, kanadyjski teolog kalwinistyczny wyzna-
nia baptystycznego, profesor Nowego Testamentu w prestiżowej 
Trinity Evangelical Divinity School w Deerfield, Illinois, USA. Współ-
założyciel The Gospel Coalition, zrzeszającej północnoamerykańskie 
konserwatywne środowiska ewangelikalne, autor kilkudziesięciu ksią-
żek z zakresu biblistyki i teologii, w tym kilku dostępnych w języku 
polskim (przyp. red.).
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pewnych fałszywych nauczycieli zboru w Efezie sta-
nowiła zagrożenie dla całego procesu, poprzez który 
Bóg miał być uwielbiony przez Kościół – głoszenia 
ewangelii o przebaczeniu i nadziei oraz nawróce-
niu grzeszników! Lista cnót, które Paweł przedstawił 
w 3 rozdziale 1 Listu do Tymoteusza (oraz w 1 rozdzia-
le Listu do Tytusa), nie jest spisem wszystkich szlachet-
nych cech, które chrześcijanin winien posiadać. Cechy 
te miały jednocześnie polecać ewangelię tym, którzy 
obserwowali przywódców zboru. Regularna lektura 
Biblii jest dobra, modlitwa zaś niezbędna, lecz Paweł 
o żadnej z nich tu nie wspomina. Niemniej chciałbym 
obu tych cnót u starszych w mym zborze! Biblia w róż-
nych miejscach naucza, że mają one charakteryzować 
wszystkich chrześcijan. Myślę jednak, że Paweł chciał 
podkreślić takie rzeczy jak płacenie rachunków na 
czas, bycie radosnym, pokornym i pomocnym – cechy 
te nawet większość pogan poczytuje jako dobre.

D. Rozpoznawanie Bożych przywódców w zborach
Jak znajdujemy takich przywódców w naszych zborach? 
Modlimy się o Bożą mądrość. Studiujemy Jego Słowo, 
szczególnie te fragmenty z 1 Listu do Tymoteusza i Listu 
do Tytusa, które jasno uczą o kwalifikacjach do takich 
urzędów. Nie powinniśmy w wybieraniu przywódców 
podążać za światowymi standardami. Nie powinniśmy 
naśladować tych zborów, które po prostu znajdują we 
wspólnocie osobowości życia społecznego, a następnie 
czynią je przywódcami zboru.
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W swej książce Dining with the Devil (Obiad 
z diabłem) Os Guinness16 przytacza słowa japońskiego 
biznesmena skierowane do gościa z Australii: „Kiedy-
kolwiek spotykam przywódcę buddyjskiego, spotykam 
świętego człowieka. Gdy spotykam chrześcijańskie-
go przywódcę, spotykam menedżera”. Mamy szukać 
mężczyzn, których charakter, reputacja i umiejętno-
ści uzdolniają ich do wykładania Słowa Bożego. Męż-
czyzn, którzy prowadzą owocne życie – bo to cechuje 
dobrego przywódcę w zborze. Charakter takich przy-
wódców zboru ma być kształtowany nie dla nich 
samych, lecz dla innych. Stąd nie może ich cechować 
umiłowanie pieniędzy, ale umiłowanie obcych – w tym 
właśnie przejawia się gościnność. Prawdziwi przywód-
cy zborowi będą się koncentrować na innych.

III. Przegląd historyczny

A. Pierwotne znaczenie pojęcia
We wszystkich wyznaniach zawsze były osoby sprawu-
jące funkcje starszych, nawet jeśli określano je inaczej. 
Dwie najpopularniejsze nowotestamentowe nazwy 
tego urzędu to episkopos (nadzorca, zwierzchnik) 
i presbyteros (starszy).

16  Os Guinness, ur. 1941, brytyjsko-amerykański ewangelikalny apolo-
geta wyznania anglikańskiego, wykładowca i autor książek z zakresu 
obecności chrześcijaństwa w kulturze i życiu społecznym oraz apo-
logetyki (przyp. red.).
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B. Prezbiterianie i starsi
Wielu współczesnym chrześcijanom ewangelikalnym 
słowo „starszy” natychmiast kojarzy się z prezbite-
rianizmem. Jednak już w XVI wieku pierwsi kongre-
gacjonaliści nauczali, że „starszeństwo” jest urzędem 
w nowotestamentowym Kościele. O ile historycznie 
właściwe jest kojarzenie starszych z prezbiteriani-
zmem, niewłaściwe jest kojarzenie ich wyłącznie z tym 
wyznaniem – nie należy też myśleć, że termin ten jest 
obcy baptyzmowi.

C. Baptyści i starsi
Starszych można było znaleźć w zborach bapty-
stycznych w Ameryce przez cały XVIII, aż po XIX 
wiek17. W.B. Johnson18, pierwszy prezes Południo-
wej Konwencji Baptystycznej, napisał książkę o życiu 
zborowym, w której silnie popierał ideę kolegial-
ności starszych w zborze. Czy to przez niedbałość 

17  Np. Robertson, Life of Broadus, s. 34; O.L. Hailey, J.R. Graves, s. 40.
18  William B. Johnson (1782–1862), amerykański pastor baptystycz-

ny, twórca seminariów nauczycielskich dla dziewcząt, późniejszych 
uniwersytetów. W 1821 r. współorganizator i późniejszy wieloletni 
prezes stanowej konwencji baptystycznej Karoliny Południowej, 
a od 1845 r. pierwszy prezes Południowej Konwencji Baptystycznej 
(Southern Baptist Convention), powstałej w kontekście kontrower-
sji o niewolnictwo i skupiającej początkowo zbory ze stanów połu-
dniowych, a obecnie także z innych części USA i spoza ich granic 
o ewangelikalnym, konserwatywnym charakterze. To największa 
denominacja baptystyczna i protestancka w Ameryce Północnej 
(ok. 14,8 mln ochrzczonych członków, 47,5 tys. zborów, 41 konwen-
cji stanowych) (przyp. red.).
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w studiowaniu Biblii, czy też przez wymogi trudnego 
życia na Dzikim Zachodzie (gdzie zbory pojawiały 
się jak grzyby po deszczu!), praktyka dbałości o taką 
strukturę przywództwa ustawała. Jednak dyskusja na 
temat przywrócenia tego biblijnego urzędu toczy-
ła się na łamach czasopism baptystycznych. Aż do 
początku XX wieku w tych publikacjach tytułowano 
przywódców mianem starszych. Choć praktyki tej nie 
spotyka się dziś powszechnie w zborach baptystycz-
nych, można zaobserwować tendencję powrotu do 
niej – i to z ważnych powodów. Potrzebowały tego 
zbory nowotestamentowe i jest to niezbędne teraz.

Pozwól, że zdefiniuję, co rozumiemy pod pojęciem 
„starszego”, najpierw poprzez odróżnienie starszych 
od pracowników zborowych, następnie od diakonów, 
a w dalszej kolejności poprzez poruszenie kwestii rela-
cji między pastorem i innymi starszymi.

IV.  Relacja starszych i pracowników  
 zborowych

Wiele współczesnych zborów uległo tendencji myle-
nia starszych z pracownikami zborowymi. Pracownicy 
zborowi to osoby, które zbór wyznaczył do pełnoeta-
towej pracy w nim. Często są to osoby najlepiej orien-
tujące się w bieżących sprawach zboru, posiadające 
wykształcenie seminaryjne. Muszą się cechować pew-
nym poziomem pobożności i dojrzałości, gdyż ina-
czej nie byłyby w ogóle przez zbór zatrudnione. 
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Z pewnością członkowie personelu zborowego mogą 
być starszymi. Właściwie statut naszego zboru wyma-
ga od nas, by nie powoływać na pastora kogoś, kto nie 
byłby jednocześnie uznany za starszego. Uważam, że to 
mądre postanowienie. Jednak nasz statut wymaga rów-
nież, by większość starszych nie pozostawała na utrzy-
maniu zboru. Na przykład asystenci pastora (młodzi 
mężczyźni, przydatni w posłudze, którzy najprawdo-
podobniej wnet udadzą się na studia teologiczne) nie są 
ogólnie uznawani za starszych, choć wspaniale troszczą 
się o nas we wszystkim, od nauczania po odwiedziny 
duszpasterskie. Powodem umieszczenia takiego posta-
nowienia w naszym statucie jest pragnienie pewności, 
że nasza odpowiedzialność jako zboru nie sprowadza 
się do zatrudniania sobie starszych, ale do przynosze-
nia duchowego owocu, dzięki któremu wyłaniamy ich 
z naszego grona. Spośród pięciu uznanych obecnie 
w naszym zborze starszych trzech pracuje zawodowo, 
a jedynie dwóch – ja i administrator – jesteśmy zatrud-
nieni przez zbór.

V. Relacja starszych i diakonów

W praktyce, jeśli nie w nauczaniu, wiele zborów pomy-
liło nowotestamentowe role diakonów i starszych. Jak 
już powiedzieliśmy, diakoni zajmują się praktycznymi 
elementami życia zboru, takimi jak sprawy administra-
cyjne, utrzymanie oraz troska o materialne potrzeby 
członków zboru – wszystko po to, by sprzyjać jedności 
zboru i wspierać głoszenie Słowa Bożego.
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A. Podobieństwo w kwalifikacjach
Tym, co najbardziej uderza podczas porównywa-
nia listy cech obejmujących kwalifikacje starszych, 
a następnie diakonów w 3 rozdziale 1 Listu do Tymo-
teusza, nie są różnice, lecz podobieństwa. Zarówno 
biskupi (starsi), jak i diakoni muszą się cieszyć dobrą 
opinią, być osobami nienagannymi, godnymi zaufa-
nia, monogamicznymi, trzeźwymi, powściągliwymi, 
szczodrymi. Naprawdę podobieństwo tych dwóch list 
jest ogromne. A jednak Paweł i pierwsi chrześcijanie 
bez problemu rozróżniali te dwie grupy przywódców.

B. Istota różnicy
W 6 rozdziale Dziejów Apostolskich dostrzegliśmy 
linię podziału, według której następuje zróżnicowa-
nie ról i odpowiedzialności diakonów i starszych. 
W zborze w Jerozolimie rozpoczęło się narzekanie. 
W wersecie 6:2 czytamy: Wtedy dwunastu, zwoław
szy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, 
żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy sto
łach. Stąd dowiadujemy się, że usługiwanie Słowem 
Bożym stanowi podstawową powinność starszych. 
Co więcej, jest ono absolutnie kluczowe dla zboru. 
My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa 
(Dz 6:4). Mieli być dosłownie diakonami słowa. Jest 
to zgodne z tym, co zauważamy dalej w 15 rozdzia-
le Dziejów Apostolskich i jeszcze później w rozdziale 
20, oraz z zasadą, wedle której starsi muszą być zdolni 
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do nauczania. Wydaje się, że zasadniczą rolą starszych 
jest prowadzenie ludu Bożego poprzez nauczanie Sło-
wa Bożego. Ma to być realizowane poprzez publiczne 
usługiwanie Słowem zapisanym w Biblii oraz poprzez 
przykładne życie kaznodziei.

C. Nauczanie i autorytet
Podsumowując tę kwestię, należy stwierdzić, że auto-
rytet starszego jest bezpośrednio związany z jego misją 
nauczania. Starszy ma być pastorem/pasterzem, ma 
służyć jako ten, który sprawuje nadzór. W 6 rozdziale 
Dziejów Apostolskich widzimy, że starsi wychodzą do 
zboru z pewną propozycją. Paweł w 5 rozdziale 1 Listu 
do Tymoteusza odnosi się do starszych jako do kierują-
cych wspólnotą oraz głoszących Słowo i nauczających. 
Zasadniczo wydaje się, że rola starszych ma charakter 
przywódczy i jest realizowana poprzez cierpliwe i sta-
ranne nauczanie.

Byłoby ogromnym zyskiem dla wielu zborów, 
gdyby ponownie zaczęły odróżniać rolę starszego od 
roli diakona.

VI. Relacja starszych i pastora

Czy Biblia naucza, że w zborze powinien być ktoś taki 
jak główny pastor – osoba funkcjonująca obok grona 
starszych bądź działająca w ich gronie? Myślę, że nie, 
wprost Biblia o tym nie mówi. Uważam jednak, że 
możemy wyróżnić pośród starszych odrębną rolę dla 
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osoby będącej głównym, publicznie eksponowanym 
nauczycielem w zborze.

A. Pastor w Nowym Testamencie
Słowo „pastor” pojawia się jedynie w niektórych prze-
kładach protestanckich Nowego Testamentu w Liście 
do Efezjan 4:11, w wykazie darów Bożych dla Kościoła 
(w parze z nauczycielami). W oryginale greckie słowo 
poimenas, oznaczające pasterza, występuje kilkakrot-
nie (np. 1 P 5:2; Dz 20:28), jednak żaden z tych przy-
padków nie wydaje się sugerować, że chodzi o urząd 
oddzielny od starszego. Zaś z Dziejów Apostolskich 
20:17.28 jasno wynika, że starszy, przełożony (biskup) 
i pasterz (pastor) to terminy stosowane zamiennie, 
określające tę samą grupę osób.

B. Spojrzenie na funkcję pastora
Pozwól, że w czterech punktach przedstawię teraz 
nowotestamentowe ujęcie roli pastora.

1. Nawet w czasach nowotestamentowych pewne 
osoby przemieszczały się z miejsca na miejsce 
(jak Tymoteusz lub Tytus), służąc jako starsi, inne 
zaś nie podróżowały – na przykład te wyznaczo-
ne przez Tytusa w każdym mieście (por. Tt 1:5). 
O ile zatem Tymoteusz przybył z zewnątrz, inni 
zostali wyznaczeni spośród członków miejsco-
wego zboru.
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2. Byli tacy, których zbór utrzymywał na pełen etat 
(por. 1 Tm 5:17-18; Flp 4:15-18), oraz inni, pra-
cujący w różnych zawodach (jak to często czy-
nił Paweł, rozpoczynając głoszenie ewangelii na 
jakimś terenie). Można sądzić, że nie wszyscy 
spośród starszych wyznaczonych na Krecie przez 
Tytusa byli utrzymywani w pełnym wymiarze 
przez zbór.

3. Warto zauważyć, że Paweł kierował pouczenia 
dla tamtejszego zboru do samego Tymoteusza, 
choć z Dziejów Apostolskich wiemy, że zbór 
w Efezie posiadał innych starszych. Zatem moż-
na wnioskować, że Tymoteusz w pewnym sensie 
pełnił wśród nich wyjątkową rolę.

4. Listy Jezusa do siedmiu zborów z 2 i 3 rozdziału 
Księgi Objawienia zaadresowano do wysłannika 
(liczba pojedyncza) każdego z tych zborów.

Oczywiście żadna z powyższych uwag nie stanowi 
wiążącego nakazu, są to jednak opisy spójne z naszą 
praktyką wyznaczania przynajmniej jednego (lub kil-
ku) spośród starszych (niekoniecznie pochodzącego 
z naszej społeczności), utrzymywania go i powierzania 
mu głównej odpowiedzialności za nauczanie w zborze.

C. Pastor jako starszy
Trzeba jednak pamiętać, że kaznodzieja czy pastor 
to zasadniczo także jeden ze starszych swego zboru. 
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W moim pastorskim posługiwaniu w zborze uznanie 
innych starszych ma fundamentalne znaczenie. Służba 
wspierających mnie pozostałych starszych przysparza 
niezmiernych korzyści. Kolegialność starszych powin-
na pomagać zborowi poprzez udoskonalanie darów 
pastora, nadrabianie pewnych jego słabości, uzupełnia-
nie osądu oraz tworzenie wsparcia wewnątrz zboru dla 
podejmowanych decyzji poprzez tępienie ostrza nie-
sprawiedliwej krytyki wobec przywódców. Taka kole-
gialność sprawia też, że przywództwo staje się bardziej 
zakorzenione i trwalsze, zapewnia dojrzalszą kontynu-
ację. Zachęca to zbór do brania większej odpowiedzial-
ności za duchowy wzrost swych członków i pomaga 
zborowi stawać się mniej zależnym od zatrudnianych 
pracowników. Nasz zbór w Waszyngtonie cieszy się 
tymi korzyściami – i nie tylko tymi – dzięki Bożym 
darom w postaci starszych.

VII. Relacja starszych i zboru

A. Pięć cech relacji starszych i zboru
Szczegółowo zajmiemy się tą zależnością nieco później, 
rozważając znaczenie ustroju kongregacjonalistyczne-
go, ale co do zasady relacja między starszymi a zbo-
rem, w którym służą, winna być nacechowana wieloma 
dowodami pobożnego charakteru oraz zależności od 
Boga. Wskażę tu pięć cech tej relacji: uznanie, zaufanie, 
pobożność, troskliwość i skuteczność.
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1. Wyraźne uznanie. Starsi mają być uznani 
przez zbór za Boże dary dla dobra zboru. Zbór 
zatem winien powierzyć im obowiązki naucza-
nia i przywództwa. Starszego można odsunąć 
od tych obowiązków jedynie wtedy, gdy sta-
nie się jasne, że postępuje w sposób niezgodny 
z Pismem Świętym. Zaś ze swej strony starsi 
muszą uznać autorytet dany przez Boga zboro-
wi (por. Mt 18; 1 Kor 5; 2 Kor 2).

2. Płynąca z serca ufność. Zbór powinien ufać 
swym starszym, chronić ich, szanować i powa-
żać. Tak też pisze Paweł: Starszym, którzy 
dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać 
podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podję
li się zwiastowania Słowa i nauczania (1 Tm 
5:17). Starsi mają kierować sprawami zboru, 
a zbór powinien poddać się ich przywództwu. 
W tym duchu pisał autor Listu do Hebrajczy-
ków: Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym 
i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad 
duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niech
że to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, 
gdyż to wyszłoby wam na szkodę (Hbr 13:17).

3. Prawdziwa pobożność. Paweł w Listach do 
Tymoteusza i Tytusa kładzie nacisk na to, by 
starsi byli bez zarzutu. (W Tt 1:6 Paweł napisał: 
Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej 
żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją 
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pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności). Zatem 
starszy musi być gotowy, by pozwolić na wgląd 
w swoje życie, a także prowadzić dom prawdzi-
wie otwarty dla osób spoza zboru, udzielając 
gościny i przygarniając innych.

4. Szczera troskliwość. Starszych cechować win-
no używanie swego autorytetu w sposób wska-
zujący na zrozumienie, że zbór nie należy do 
nich, lecz do Chrystusa. Chrystus nabył Kościół 
swą własną krwią i dlatego zbór winien być 
kochany, traktowany troskliwie i łagodnie, pro-
wadzony wiernie i przejrzyście, na chwałę Bożą 
i z pożytkiem dla niego samego. Ze swej służby 
starsi zdadzą sprawę przed Chrystusem.

5. Korzystne rezultaty. Tak jak w domu czy 
w osobistej więzi z Bogiem, pokorne uzna-
nie prawowitego autorytetu przynosi korzyści. 
W zborze, gdy autorytetu (władzy) używa się za 
zgodą wspólnoty i dla jej dobra, zbór odniesie 
korzyść, bo Bóg buduje swój Kościół poprzez 
nauczycieli, których daje zborowi. Szatańskie 
kłamstwo, że władzy nigdy nie wolno ufać, 
gdyż zawsze jest despotyczna i opresyjna, zosta-
nie obalone przez pożyteczne praktykowanie 
autorytetu starszych i jego uznanie w środowi-
sku zborowym.
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B. Szacunek dla pastorów
Gdy Edward Griffin19 przechodził na emeryturę po 
wielu latach dobrej posługi pastorskiej, wzywał zbór 
słowami, które dobrze pouczają nas, jak uszanować 
nie tylko pastorów (co było wówczas zamysłem Grif-
fina), ale w istocie wszystkich danych nam przez Boga 
jako starszych:

Dla własnego pożytku i dla dobra waszych dzie-
ci miłujcie i poważajcie tego, którego obraliście 
sobie jako pastora. On już was kocha, a wkrótce 
pokocha was jak kość z kości swojej i ciało z ciała 
swego. Jednakowoż będzie waszą odpowiedzialno-
ścią i w waszym interesie sprawić, by jego praca 
była dlań możliwie najprzyjemniejsza. Nie wyma-
gajcie zbyt wiele. Nie żądajcie zbyt częstych wizyt 
duszpasterskich. Jeśli pastor w ten sposób zacznie 
spędzać połowę swojego czasu – czego niektórzy 
wymagają – będzie musiał zupełnie zaniedbać 
studiowanie Słowa Bożego, o ile nie padnie wcze-
śniej przytłoczony tym ciężarem. Nie donoście 
mu o wszystkich nieprzyjemnych rzeczach, które 
mogły być przeciwko niemu powiedziane; ani też 
często w jego obecności nie czyńcie aluzji dotyczą-
cych opozycji, jeśli taka miałaby powstać. Choć 
jest on sługą Chrystusa, miejcie na uwadze, że ma 
uczucia człowieka20.

19 Edward D. Griffin (1770–1837), amerykański pastor kongregacjona-
listyczny, wykładowca akademicki i edukator (przyp. red.).

20 Edward Griffin, A Tearful Farewell from a Faithful Pastor, 1809.
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VIII. O darze autorytetu

Mam nadzieję, że dostrzegasz, iż służenie jako przy-
wódca to wielki przywilej. Niektórzy mogą się czuć 
zbyt zajęci bądź myśleć, że taka praca po prostu nie jest 
tego warta. Podobno Gary Cooper, odrzucając główną 
rolę w filmie Przeminęło z wiatrem, powiedział: „Cie-
szę się, że to Clark Gable rozbije sobie nos, a nie Gary 
Cooper”. To, co teraz rozważamy, jest o wiele ważniej-
sze niż cokolwiek, co mogłoby przynieść światową 
sławę czy bogactwo. Apostoł Paweł podaje, że bycie 
starszym to zaszczytne zadanie, a ten, kto tego pragnie, 
pragnie dobrej rzeczy!

Kiedyś zmroziła mi krew w żyłach pewna rozmo-
wa z kimś, kto wykładał na Uniwersytecie Cambridge. 
Jedliśmy posiłek, a on wyrażał swój gniew z powodu 
decyzji Rady Miasta. Gdy tak mówił, przypomniałem 
sobie, jak typowe było dla mojego przyjaciela demon-
strowanie gniewu względem władzy. W pewnym 
momencie zadałem mu proste, bezpośrednie i zde-
cydowane pytanie: „Czy uważasz, że władza jest zła?”. 
Zazwyczaj takie pytanie wywołałoby na twarzy roz-
mówcy zaledwie zdziwienie i lekceważące pokręcenie 
nosem, a odpowiedź byłaby bezładna i obwarowana 
tysiącami zastrzeżeń. Tym razem jednak zaszokowała 
mnie niespodziewana, prosta, bezpośrednia i zdecy-
dowana reakcja mego rozmówcy: „Tak”.

Dobra i zdrowa jest świadomość, że sprawowa-
nie władzy (autorytetu) może prowadzić do upadku 
oraz do nadużyć. Władza, która nie podąża za Bożymi 
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celami, jest zawsze demoniczna. Lecz podejrzliwość 
wobec wszelkiej władzy, a także wrodzony brak zaufa-
nia do niej są bardzo złe. Tak naprawdę mówią więcej 
o osobie kwestionującej władzę niż o samej władzy. Co 
więcej, ukazują postępującą niczym nowotwór dege-
nerację naszej zdolności funkcjonowania jako osób 
stworzonych na podobieństwo Boże. Aby żyć tak, jak 
było w Bożych zamierzeniach, musimy być zdolni 
do zaufania Bogu, a nawet – i to wcale w niemałym 
zakresie – ufać tym, których On stworzył na swoje 
podobieństwo. Wszyscy w Biblii, od Adama i Ewy po 
nikczemnych władców z Księgi Objawienia, ukazują 
swoje zło głównie poprzez zaprzeczanie Bożej władzy 
i uzurpowanie jej sobie samym.

Jakże to wspaniały przywilej, gdy służą nam poboż-
ni przywódcy! Mieć pobożną władzę ukształtowaną 
i działającą dla naszej korzyści jest wspaniałym darem. 
Odrzucanie autorytetów, co dziś czyni tak wielu, jest 
krótkowzroczne i autodestrukcyjne. Świat bez władzy 
byłby jak nieokiełznane pragnienia, jak samochód bez 
kierownicy i hamulców, jak skrzyżowanie bez sygna-
lizacji świetlnej, jak gra bez reguł, jak dom bez rodzi-
ców, jak świat bez Boga. Mógłby trwać czas jakiś, ale 
wnet wydałby się bezsensowny, następnie okrutny, 
a w końcu niewymownie tragiczny.

Wbrew naszej tendencji do jego ignorowania, 
pobożne i biblijne przywództwo jest niezbędne do 
budowania zboru, który wielbi Boga. Użytek, jaki czy-
nimy z przywództwa w zborach, ma odniesienie do 
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natury i charakteru Boga. Gdy pozwalamy, by właści-
wa władza funkcjonowała poprzez obowiązujące pra-
wo, przy naszych rodzinnych stołach, w naszej pracy, 
w drużynie harcerskiej, w naszych domach, a zwłasz-
cza w zborach, pomagamy ukazać wizerunek Boga 
stworzeniu. To nasze powołanie i nasz przywilej.
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Roz dział  3

Ustrój  
kongregacjonalistyczny

Czy uważasz, że zbór istnieje głównie dla twe-
go duchowego wzrostu? Gdy zgromadzacie się 

w niedzielny poranek w waszej zborowej rodzinie, nie 
chodzi jedynie o osobistą pobożność wśród wielu osób. 
Bynajmniej, uczestniczycie w życiu konkretnej wspól-
noty. A kiedy chrześcijanie zbierają się jako zbór, nie 
są tylko pojedynczymi odbiorcami, którym ze względu 
na wspólne zainteresowania zdarza się znaleźć w tym 
samym pomieszczeniu. W rzeczywistości gromadzimy 
się jako żywa instytucja, pełen wigoru organizm, jedno 
ciało. Zastanawiam się, dlaczego uczęszczasz do zboru.

Pozwól, że zadam pytanie, które pomoże ci dotrzeć 
do sedna sprawy: po co nam zbór? Pomyśl chwilę 
i spróbuj na nie odpowiedzieć. Gdy poszerzysz swą 
wiedzę o tym, czym jest zbór, i lepiej zrozumiesz, 
o co w nim chodzi, życie chrześcijańskie stanie się 
czymś więcej niż zwykły, ciągły wysiłek moralny, któ-
rego celem jest podtrzymywanie cnót oraz unikanie 
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występków. Wtedy zaczniesz pojmować zbór jako 
manifestację żyjącego Boga w świecie.

I.  Co oznacza ustrój  
 kongregacjonalistyczny

A. Błędne koncepcje o tym ustroju
Ludzie często mylnie rozumieją ustrój kongregacjona-
listyczny. Krytycy przedstawiają go jako rodzaj samo-
wolnej niezależności zborowej, zwanej separatyzmem. 
Roland Allen21 zdefiniował to pojęcie jako oczekiwa-
nie, by poszczególne zbory działały tak, jakby istniały 
na świecie same, niezależnie od innych chrześcijan22. 
Z drugiej strony niektórzy propagatorzy tego ustroju 
prezentują go jako bezpośrednią i prostą demokrację, 
wiążąc ją z niezbywalnymi prawami człowieka. Charles 
Finney23 zdefiniował kongregacjonalizm w następują-
cy sposób:

21  Roland Allen (1868–1947), angielski duchowny anglikański i misjo-
narz. W swych pracach misjologicznych krytycznie odnosił się do 
ówczesnych metod, kładąc nacisk na niezależność rodzimych zbo-
rów i ich bliskość kulturze, w której się rozwijają (przyp. red.).

22 Missionary Methods.
23 Charles G. Finney (1792–1875), amerykański prawnik, po nawró-

ceniu pastor prezbiteriański, teolog i kaznodzieja przebudzenio-
wy, krytyk dotychczasowych teologicznych założeń społecznych 
dotyczących niewolnictwa i edukacji, zwolennik ruchu abolicjoni-
stycznego i powszechnego szkolnictwa bez różnicy ze względu na 
płeć czy rasę. Swą działalnością wywarł wielki wpływ na powstanie 
nowoczesnych metod ewangelizacji (przyp. red.).
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Episkopalizm dobrze wpisuje się w stan ogólnej 
ignorancji panujący wśród ludzi. Prezbiterianizm 
lub kościelny republikanizm pasuje do bardziej 
pogłębionego stanu wiedzy i obowiązywania zasad 
chrześcijańskich. Natomiast kongregacjonalizm, 
czy też duchowa demokracja, najlepiej (a właści-
wie wyłącznie) odpowiada naprawdę zaawanso-
wanej wiedzy i obowiązywaniu chrześcijańskich 
zasad24.

B.  Poprawna koncepcja ustroju  
 kongregacjonalistycznego
Żadna z powyższych koncepcji nie odzwierciedla właś - 
ciwego zrozumienia obrazu życia zborowego pozosta-
wionego nam w Nowym Testamencie. Ustrój kongrega-
cjonalistyczny żadną miarą nie ogranicza współpracy 
z innymi zborami w misji, edukacji, ewangelizacji, 
niesieniu pomocy dotkniętym nieszczęściem i wielu 
innych sprawach. Oznacza jednak, że nikt spoza zboru 
nie może nakazywać niczego ani w obszarze dyscypli-
ny, ani doktryny jakiemukolwiek zborowi. Opierając 
się na jasnym przekazie Biblii, prawdopodobnie bar-
dziej niż w innych ustrojach eklezjologicznych, my, 
zwolennicy ustroju kongregacjonalistycznego, zakła-
damy, że Bóg będzie prowadził swój lud, by jako cały 
rozumiał, kogo uznać za członka czy przywódcę zbo-
ru, w co zbór powinien wierzyć oraz co ma czynić.

24 Lectures on Theology.



zbór – obraz bożej chwały

56

Niektórzy mogą odrzucać ten ustrój jako będący 
jedynie odzwierciedleniem oświeceniowej teorii poli-
tycznej. Lecz nie o to tu chodzi. W Pierwszym Liście do 
Koryntian Klemensa Rzymskiego25, napisanym oko-
ło roku 96, czytamy o starszych wybranych „za zgo-
dą całego zboru”. Można mnożyć też inne przykłady. 
Z całą pewnością w przeszłości chrześcijanie rozumie-
li, że tego właśnie naucza Pismo Święte.

Ustrój kongregacjonalistyczny oznacza po prostu, 
iż najwyższy i ostateczny osąd w sprawach dotyczą-
cych życia zboru nie należy do biskupa Rzymu, Kon-
stantynopola czy też Waszyngtonu. Nie należy on do 
żadnego gremium międzynarodowego, zgromadzenia 
ogólnego czy krajowej konferencji bądź konwencji. Nie 
należy on do zwierzchnika wyznania, prezesa Kościoła 
ani przewodniczącego rady nadzorczej. Nie należy do 
synodu diecezjalnego, rady okręgu, kolegium pastorów, 
rady starszych miejscowego zboru ani jego pastora. Naj-
wyższy i ostateczny osąd w sprawach życia konkretne-
go zboru należy i powinien należeć do niego samego. 
W Nowym Testamencie zdaje się to udokumentowane 
w zakresie kwestii doktrynalnych i dyscyplinarnych, 

25  Klemens Rzymski (ok. poł. I w. – ok. 101), zhellenizowany Żyd, 
zwierzchnik wczesnochrześcijańskiej gminy rzymskiej (w trady-
cji katolickiej biskup Rzymu, papież Klemens I) od roku 91, zwany 
apostołem pokoju, wymieniany wśród tzw. ojców apostolskich, naj-
starszych ojców Kościoła. Autor jednego z pierwszych pozabiblij-
nych pism chrześcijańskich, Pierwszego Listu do Koryntian, czasem 
w pierwszych wiekach zaliczanego do kanonu Nowego Testamentu 
i chętnie czytanego w gminach wczesnochrześcijańskich (przyp. red.).
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spraw związanych z przyjmowaniem członków i roz-
strzyganiem poróżnień między nimi.

C. Cztery obszary autorytetu zboru
Spójrzmy na te cztery kwestie w Nowym Testamencie:

1. Zagadnienia sporne między chrześcijanami. 
Jezus tak wypowiedział się na temat sporów mię-
dzy braćmi:

A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam 
na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. 
Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jedne
go lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech 
świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich 
nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie 
usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik 
(Mt 18:15-17).

Zwróć uwagę, do kogo ostatecznie należy się odwo-
łać. Zauważ, do jakiej instancji należy ostateczny osąd. 
Nie stanowi jej biskup, nie są nimi prezbiteria, synody, 
konwencje, konferencje czy zgromadzenia krajowe. 
To nie pastor, rada starszych ani jakaś komisja zbo-
rowa. To zbór, jak czytamy w Nowym Testamencie, 
czyli cała miejscowa wspólnota wiernych, musi działać 
jako ostateczna instancja odwoławcza przy osądzaniu 
swych spraw.

Gdy przyjrzymy się wcześniej rozważanemu frag-
mentowi Dziejów Apostolskich 6:1-5, dostrzeżemy 
tam ważne wydarzenie w życiu pierwotnego Kościoła. 
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Oto zaistniał problem rozdziału dóbr zborowych, co 
w sposób oczywisty wymagało szczególnej uwagi apo-
stołów. W wersetach 2-5 czytamy:

Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, 
rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali 
słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, 
bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących 
się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądro
ści, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; my 
zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. 
I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu.

Następnie Łukasz wymienia imiona osób wybra-
nych przez zbór.

Jednym z problemów w posługiwaniu się Nowym 
Testamentem jako przewodnikiem dla naszego życia 
zborowego jest obecność apostołów w tamtych zbo-
rach. Rozumiesz tę trudność. Do jakiego stopnia my, 
żyjący obecnie starsi, pastorzy i biskupi, możemy 
przyjąć apostolską praktykę jako wskazówkę dla nas 
samych? Czy możemy sformułować jakąś naukę, wyka-
zać błąd lub przytoczyć słowa Chrystusa, jak ci, którzy 
przebywali z Jezusem w czasie jego ziemskiej służby, 
którzy byli przez Niego nauczani i zostali specjalnie 
przez Niego wyznaczeni po to, by być fundamentem 
Jego Kościoła? Czy imiona tych będących starszymi 
wśród nas są wypisane na fundamentach Nowego 
Jeruzalem, podobnie jak imiona apostołów? Najwy-
raźniej odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi „nie”.
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Nasz problem z apostolskim wzorcem jest taki, 
że postępując według niego, niektórzy obecni przy-
wódcy mogliby przypisać sobie zbyt wiele autoryte-
tu, nie posiadając kompetencji, aby na taki autorytet 
zasługiwać. Jednak w 6 rozdziale Dziejów Apostol-
skich widzimy, że właśnie ci apostołowie przekazują 
odpowiedzialność zborowi. Rozpoznawali oni w zgro-
madzeniu wiernych ten sam rodzaj ostatecznego auto-
rytetu, podlegającego Bogu, o jakim mówił Jezus w 18 
rozdziale Ewangelii Mateusza.

Idąc za tymi przykładami, również Paweł nauczał, 
że zborowa dyscyplina i doktryna jest powierzona, pod 
Bożym zwierzchnictwem, zgromadzeniu zborowemu. 
Apostoł pisał, że Koryntianie mieli sądzić tych, którzy 
są w zborze (1 Kor 5:12). Zarzucał im: powołujecie na 
sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą (1 Kor 6:4). 
W sprawach sporów między chrześcijanami ostateczny 
osąd należy do zboru jako całości. Wynika to z Biblii.

2. Zagadnienia doktrynalne. Wszystkie listy 
nowotestamentowe (oprócz Listu do Filemona oraz 
listów pastoralnych) zostały napisane do całych zbo-
rów i pouczają je całe w zakresie ich odpowiedzialno-
ści. Nawet w kwestii podstawowej definicji ewangelii 
zbór wydaje się ostatecznie rozstrzygającym (ziem-
skim) sądem. Tak też w 1 rozdziale Listu do Galacjan 
Paweł wzywa zbór złożony z całkiem młodych chrze-
ścijan, by sądzili anielskich i apostolskich kaznodzie-
jów (nawet jego samego!), gdyby ci głosili ewangelię 
inną od tej, którą przyjęli Galacjanie (Ga 1:8). Nie 
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pisze tego jedynie do pastorów, prezbiteriów, biskupa 
czy konferencji Kościoła, nie pisze do konwencji całe-
go wyznania ani do seminarium. Pisze do chrześcijan, 
którzy tworzą zbory, i wyraźnie daje im do zrozumie-
nia, że nie tylko są kompetentni do osądzania, jakie 
twierdzenia są ewangeliczne, ale także muszą to czy-
nić! Mają obowiązek, od którego nie mogą się uchylać, 
osądzania ludzi uważających się za posłańców Dobrej 
Nowiny Jezusa Chrystusa na podstawie spójności ich 
nowych twierdzeń z tym, co chrześcijanie z Galacji już 
wcześniej poznali jako ewangelię.

Paweł podnosi tę kwestię ponownie w 2 Liście do 
Tymoteusza 4:3, gdy doradza Tymoteuszowi i zboro-
wi w Efezie, jak najlepiej rozprawić się z fałszywymi 
nauczycielami. Opisując ich napływ do zboru, w szcze-
gólności obwinia tych, którzy według swoich upodobań 
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce 
(4:3). Czy to wybierając ich, płacąc za nich, aprobując 
ich naukę czy też po prostu pozwalając sobie na wielo-
krotne ich słuchanie, to zbór w tym wypadku ponosi za 
to winę. Pozostaje tak samo winny tolerowania owych 
fałszywych nauczycieli jak sami fałszywi nauczyciele. 
Z Biblii wynika, że w określaniu podstawowych dok-
tryn ostateczny osąd należy do całego zboru.

3. Zagadnienia dyscyplinarne. W 1 Liście do 
Koryntian 5:5.7.11.13 Paweł nawołuje cały koryncki 
zbór (nie tylko starszych) do działania. I nie odnosi się 
to jedynie do apostoła Pawła czy jakiejkolwiek sprawy, 
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jaką mogliby mieć starsi tego zboru. Sprawa ta dotyczy 
całego zboru. Wszyscy przyjęli tego kogoś do swego 
grona i wszyscy go zaczęli tolerować. Zatem wszyscy 
oni uwikłali się w jego grzech i zmuszeni są wyłączyć 
go ze swej społeczności albo utracą prawo do bycia 
uczniami Chrystusa. To cały zbór stanowi ostateczną 
instancję w sprawach dyscyplinarnych – tak twier-
dzi Biblia.

4. Zagadnienia członkostwa w zborze. W 2 Liście 
do Koryntian 2:5-8 Paweł pisze: Jeśli tedy ktoś zasmucił, 
to [...] was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka 
została nałożona przez większość, tak, że przeciwnie, 
wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, 
aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. 
Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu 
miłość. Zadziałali, by ukarać tego człowieka. Postę-
pując w taki sposób, uczynili to na podstawie zdania 
większości. Większość członków zboru głosowała za 
wykluczeniem tego kogoś ze wspólnoty. Wygląda na 
to, że kara zadziałała. Paweł stwierdza, że była wystar-
czająca. Teraz apostoł pisze do całego zboru, nakłania-
jąc go do przywrócenia do zboru człowieka, który się 
opamiętał. Lecz Paweł nie może zrobić nic więcej poza 
wezwaniem, gdyż w kwestiach członkostwa w zborze – 
zgodnie ze Słowem Bożym – decyduje sam zbór.
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II.  Czym nie jest ustrój   
 kongregacjonalistyczny

A. Omylność zborów w Biblii
Mówiąc, że Pismo Święte przedstawia zbór jako 
instancję najwyższego osądu, ostatecznego ziemskiego 
autorytetu w kwestii znaczenia i zastosowania Słowa 
Bożego w naszym życiu, nie twierdzimy, że zbór ma 
zawsze rację. Gdy Paweł pisał do Tymoteusza, swego 
ucznia i pastora zboru w Efezie, wspomniał o nasta-
niu złych dni jako czasu, w którym zdrowej nauki 
nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają 
sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce (2 Tm 4:3). 
Czyż to nie ciekawe, że Paweł, sugerując, że to zbór 
wraz ze starszymi odpowiada za pilnowanie czystości 
nauczania (wynika to z jego Listu do Galacjan), nie ma 
złudzeń co do złego wywiązywania się z tej odpowie-
dzialności? Kongregacjonalizm to ustrój biblijny, lecz 
zbór nie jest nieomylny.

B. Omylność zborów w historii
Wyraźnie widać to na przykładzie z 4 rozdziału 2 Listu 
do Tymoteusza. Bardzo boleśnie wyziera to z historii 
Kościoła, stuleci spędzonych w ciemnościach, a nawet 
trwania w błędzie przez wspólnoty braci i sióstr, 
u których daje się dostrzec sporo biblijnej mądrości. 
Liczne są przykłady błędnych osądów dokonywa-
nych przez poszczególne zbory! Spójrzmy choćby na 
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zbór, który odprawił Jonathana Edwardsa26. Zborow-
nicy mieli wszelkie biblijne podstawy do dysponowa-
nia tego rodzaju władzą, lecz sądzę – i pewnie się ze 
mną zgodzisz – że zrobili z niej bardzo kiepski uży-
tek. Pomyślmy również o naszych własnych zborach. 
Gdy mówimy o błędach Bożych zborów, nie podajemy 
w wątpliwość Bożej suwerenności bardziej niż wyzna-
jąc własne grzechy. Nawet prawowita władza, która 
została ustanowiona przez Boga w tym upadłym świe-
cie, będzie błądzić.

C. Niekompletny, lecz wyraźny obraz
Wizja ustroju kongregacjonalistycznego w Nowym 
Testamencie jest dość niepełna. Przedstawia się nam 
w urywkach, dygresjach i przypuszczeniach. Jednak 
wyraźnie uobecnia się w całej Biblii. Wizerunek ten 
pozostawia nam odrobinę swobody, by zastosować 
„chrześcijańską zapobiegliwość zgodnie z regułami 
Słowa Bożego”, jak pisali teologowie westminsterscy27.

26  Jonathan Edwards (1703–1758), amerykański filozof oświecenio-
wy, kongregacjonalistyczny pastor i kaznodzieja przebudzeniowy, 
pionier ewangelikalizmu, teolog i rektor Princeton College (przyp. 
red.).

27  Teologowie westminsterscy, także Zgromadzenie Westminsterskie, 
to zwołana przez purytańską większość angielskiego parlamentu 
w latach 1643–1653, za czasów I republiki angielskiej, konferencja 
w celu konsekwentnego zreformowania Kościoła Anglii w duchu 
kalwinistycznym i prezbiteriańskim. W jej efekcie powstały charak-
terystyczne dla anglosaskiego protestantyzmu teologiczne i litur-
giczne dokumenty, które wywarły wielki wpływ na różne wyznania 
tej tradycji (Westminsterskie wyznanie wiary, Duży katechizm 
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Prawie każde zgromadzenie wierzących ma do 
pewnego stopnia charakter kongregacjonalistyczny, 
niezależnie od formalnej struktury zarządzania. Nawet 
zbór, w którym wspólnota ma jedynie tytuł do dyspo-
nowania majątkiem, jest w pewnym sensie zborem 
zarządzanym kongregacjonalistycznie. W takim przy-
padku zbór zawsze może się rozwiązać, gdyby człon-
kowie nie podzielali decyzji swych przywódców. Za 
jeszcze bardziej kongregacjonalistyczny uważany jest 
zbór, gdy ma ostatnie słowo w sprawach budżetu lub 
wyboru pastora. Gdy dodamy do tego ostateczny osąd 
w sprawach doktrynalnych i dyscyplinarnych, kwe-
stiach spornych i członkowskich, zaczniemy mieć do 
czynienia ze zborem o ustroju kongregacjonalistycz-
nym nieróżniącym się od wzorca podanego w Nowym 
Testamencie. To, jak dalece zbór postanawia angażo-
wać się w kolegialne podejmowanie decyzji o przy-
wództwie, pracownikach i budżecie, jest zatem kwestią 
rozwagi i swobody jego własnych decyzji. Na kartach 

westminsterski i Mały katechizm westminsterski). Większość pre-
zbiteriańskich teologów angielskich i szkockich próbowała narzu-
cić swe rozwiązania ustrojowe kongregacjonalistycznej większości 
w armii, co sprawiło, iż jedynie Kościół Szkocji konsekwentnie przy-
jął ten ustrój. Po restauracji monarchii Kościołowi Anglii przy-
wrócono episkopalny system z królem jako jego zwierzchnikiem. 
W wielu brytyjskich koloniach północnoamerykańskich efekty 
obrad teologów westminsterskich stały się podstawą funkcjonowa-
nia zarówno prezbiteriańskich, jak i – w zmienionej formie – kon-
gregacjonalistycznych i baptystycznych denominacji hołdujących 
teologii kalwinistycznej. Były również impulsem do przemian reli-
gijnych i społecznych w kulturze anglosaskiej (przyp. red.).
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Nowego Testamentu nie znajdziemy ani zespołów 
nominacyjnych, ani członków rad nadzorczych. Na 
próżno szukać tam komisji finansowych czy zespołów 
liderów małych grup. Przekonanie o wystarczalności 
Pisma Świętego nie zabrania jednak funkcjonowania 
takich struktur, jedynie umniejsza znaczenie ich auto-
rytetu. Jasno demonstruje, że nie są one istotą zboru 
i muszą się poddać mądrości osądu całej wspólnoty.

III.  Waga ustroju  
 kongregacjonalistycznego

Dlaczego to wszystko ma takie znaczenie? Skoro kon-
gregacjonalizm stanowi zwykłą rzeczywistość naszego 
wspólnego życia jako chrześcijan w zborach, naszym 
wyzwaniem nie jest go tworzyć, ale uznać i odpowied-
nio uporządkować życie zborowe. Powinniśmy szano-
wać struktury, które Bóg stworzył, i postępując w ten 
sposób, ufać Jego mądrości.

A.  Ustrój kongregacjonalistyczny dla zachowania  
 doktrynalnej wierności w zborach
Wiem, że niektórzy w środowisku kalwinistycznym 
przejawiają większą skłonność do ustroju prezbite-
riańskiego. Czasem czynią to całkiem powierzchownie 
i jedynie połowicznie. Mogę podać przykłady wielu 
pobożnych, kongregacjonalistycznych zborów bap-
tystycznych, które decydując się na posiadanie star-
szych, postanawiają również mieć odmienne, bardziej 
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rygorystyczne wymagania wobec starszych niż wobec 
innych zborowników. Takie zbory oczekują, by wszy-
scy członkowie zgadzali się z New Hampshire Confes
sion of Faith, równocześnie wymagając od starszych 
dodatkowego uznania Philadelphia Confession of Faith 
(lub Londyńskiego wyznania wiary z 1689 roku)28. 
Podczas gdy pragnienie posiadania w zborze starszych 
cechujących się nieprzeciętną dojrzałością jest zdro-
we, a nawet biblijne, takie sposoby ich rekrutacji nie 
są w pełni zadowalające. Czy dostrzegamy wyraźnie 
takie wzorce w Piśmie Świętym? Nie. Czy nie sprawi 
to, że zbór nie będzie się czuł ostatecznym arbitrem 
w kwestiach doktryny i nie będzie się zdawał do tej 
roli przygotowany, wbrew nakazom Pawła w Liście do 
Galacjan? Sam musisz zdecydować. O ile z pewnością 
będę pragnął i prawdopodobnie oczekiwał dojrzal-
szego zrozumienia doktryny od mających nam słu-
żyć starszych, nie chciałbym, by zbór stał się bardziej 
sklerykalizowany, niż to mogę wyczytać z kart Nowego 
Testamentu. Obawiam się, że takie formalne wymaga-
nia mogą do tego prowadzić.

28  New Hampshire Confession of Faith z 1833 roku było pierwszą pró-
bą wyrażenia wspólnych dla większości amerykańskich baptystów 
przekonań na potrzeby powstającego wówczas towarzystwa misyjne-
go. Z kolei Philadelphia Confession of Faith z roku 1742 i Londyńskie 
wyznanie wiary z 1689 roku wyrażały poglądy tych partykularnych 
(kalwinistycznych) zborów. Dokument ten starał się bardziej ogól-
nie artykułować sporne z generalnymi (arminiańskimi) baptystami 
kwestie teologiczne i ustrojowe. W późniejszej praktyce odwoływały 
się doń mniej konserwatywne środowiska baptystyczne ze stanów 
północnych i zachodnich USA (przyp. red.).
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B. Świadectwo historii
Przyjaciele, historia sama wystawia werdykt. Choć jest 
jasne, że żaden konkretny ustrój eklezjologiczny nie 
uchroni zborów od błędu, upadku czy zaniku ducho-
wego życia, to jeśli chodzi o zachowanie wiarygodnego, 
żywego, ewangelikalnego świadectwa, ustroje bardziej 
scentralizowane zdają się mieć gorsze osiągnięcia niż 
kongregacjonalizm. (Konto ustroju kongregacjona-
listycznego rośnie szczególnie, gdy czystość i przej-
rzystość zboru są chronione dzięki biblijnej praktyce 
chrztu wierzących i odrzuceniu chrztu niemowląt). 
Papiestwo dokonało spustoszenia wśród osób podają-
cych się za chrześcijan. Nic lepszego nie zrobili biskupi. 
Nawet zgromadzenia, konferencje, prezbiteria, syno-
dy i posiedzenia gremiów kościelnych – przechodząc 
z pozycji doradczych na władcze – przekraczały swój 
duchowo uprawniony autorytet i przysparzały więcej 
kłopotów niż pomocy.

Czy to możliwe, że ewangelia sama w sobie jest tak 
prosta i jasna, a społeczność, którą mamy z Bogiem 
przez działanie Ducha Świętego w obdarowaniu nas 
nowym narodzeniem, tak rzeczywista, że wspólnota 
wierzących w ewangelię i znających Boga to po pro-
stu najlepszy strażnik tej ewangelii? Czy nie to właśnie 
widzimy w Piśmie Świętym?



zbór – obraz bożej chwały

68

IV.  Jak działa ustrój  
 kongregacjonalistyczny?

A. Zdadzą z tego sprawę
Jak powinniśmy się odnieść do fragmentu Listu do 
Hebrajczyków 13:17, będąc kongregacjonalistami? 
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im 
ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi 
i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, 
a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. 
Oczywiście nie oznaczało to, że chrześcijanie powin-
ni się stać uległymi pachołkami swoich przywódców. 
Nie. Powaga kwestii, o którą tutaj chodzi, jest oczywi-
sta, gdyż dotyczy sprawozdania z pracy, jakie owi przy-
wódcy będą musieli przedłożyć Bogu!

B. Zaufanie do liderów
Czy pociąga to za sobą jakieś szersze konsekwencje? 
Myślę, że tak i – co za tym idzie – warto, by chrześcija-
nie zawsze zdawali sobie sprawę z powagi piastowania 
stanowisk o charakterze autorytetu w zborze, zwłasz-
cza w kwestiach nauczania. W Liście Jakuba 3:1 czy-
tamy, że nauczyciele otrzymają surowszy wyrok. My, 
starsi, będziemy ostatecznie musieli przedłożyć spra-
wozdanie nie zborom, lecz Bogu.

Czy dostrzegasz powagę całej tej kwestii? Wcale 
nie sugeruję, że w naszej zbiorowej odpowiedzialności 
Bóg pozostawia nas, byśmy przez cały czas funkcjo-
nowali jedynie jako komitet zawiadujący wspólnotą.
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Powinniśmy być wdzięczni Bogu za danych nam 
przywódców. Winniśmy ich uznawać i im ufać. Słowa 
dotyczące posłuszeństwa i uległości nie są słowami, 
których przywykliśmy słuchać, lecz w Nowym Testa-
mencie zostały one skierowane do ludzi w społeczeń-
stwie i w pracy, w domu i w naszych małżeństwach, 
w więzi z Bogiem i w zborze. Wymagają pewnej dozy 
zaufania z naszej strony.

Mówi się, że na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. 
Rozumiem, co to oznacza. Gdy nadchodzi nowy zarząd, 
kiedy powołuje się nowego szefa w pracy, a nawet gdy 
zawiązuje się nowa przyjaźń, chcemy ujrzeć na własne 
oczy, jak ludzie ci będą się mierzyć z trudnościami, jak 
wytrwają, czy odniosą sukces w działaniu, nie tylko 
dla własnej korzyści, lecz również dla korzyści innych. 
Zatem mówimy, że zaufanie się zaskarbia.

Ale taka postawa stanowi w najlepszym wypadku 
jedynie połowę prawdy. Jednocześnie bowiem na ten 
rodzaj zaufania, jakiego wymaga się od nas względem 
naszych niedoskonałych ludzkich współtowarzyszy, 
członków rodzin lub przyjaciół, pracodawców, przed-
stawicieli władzy czy nawet przywódców w zborze, nie 
da się ostatecznie zasłużyć. Musi to być dane jako dar 
– dar w wierze, który polega bardziej na zaufaniu do 
Boga, który obdarowuje, niż na zaufaniu względem 
tych, których postrzegamy jako Boży dar dla nas. Istnie-
nie przywódców, którym trudno ufać, bądź członków 
wspólnoty, którzy nie są w stanie zaufać przywódcom, 
stanowi poważną duchową ułomność zboru.
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Klarowne,  
lecz  

mało ważne

Zarówno ważne, 
jak  

i klarowne

Ani klarowne,  
ani  

ważne

Ważne,  
lecz  

mało klarowne

W jaki więc sposób powinniśmy ufać swoim przy-
wódcom w zborze? Wyobraź sobie prosty wykres – na 
jednej osi znajduje się rosnąca klarowność, na drugiej 
rosnąca ważność. Wyodrębnimy wtedy (1) sprawy kla- 
rowne, lecz mało ważne; (2) sprawy ani ważne, ani 
klarowne; (3) sprawy zarówno ważne, jak i klarowne; 
(4) sprawy z pewnością ważne, lecz mało klarowne.

1. Sprawy klarowne, lecz mało ważne (np. czy 
powinniśmy pomalować elewację budynku na fiole-
towo?). W sprawach z tej kategorii na ogół po prostu 
nie będzie dyskusji, choć nigdy nie mam pewności, co 
się pojawi w punkcie porządku obrad pod nazwą „wol-
ne wnioski”!
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trust them. The words we see here like “obey” and “submit”
are words that we are not used to hearing, but they are
words that are applied in the New Testament to people in
society and at work, at home and in our marriages, with
God and in the church. And they do require, on our part, a
certain amount of trust.

It has been said that trust must be earned. I understand
what is meant. When a new administration comes in, a
new boss is put in place at work, or even a new friendship
starts, we want to see by experience how these people will
weather the difficulties, how they persevere, whether they
succeed in benefiting not just themselves, but others, too.
So, we say, trust is earned. 

But that attitude is at best only half true. At the same
time, the kind of trust that we are called to give to our fel-
low imperfect humans in this life, be they family or friends,
employers or government officials, or even leaders in our
church, can never finally be earned. It must be given as a
gift—a gift in faith, more in trust of the God who gives, than
of those whom we see as God’s gifts to us. It is a serious
spiritual deficiency in a church either to have leaders who
are untrustworthy or members who are incapable of trusting.
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2. Sprawy ani ważne, ani klarowne (np. czy po- 
winniśmy kończyć nabożeństwo modlitwą czy chwilą 
ciszy?). Dobra i duchowa dyskusja jest tu jak najbar-
dziej na miejscu. Nie są to sprawy zupełnie bez zna-
czenia, lecz nie mają też jakiejś szczególnej wagi. Mogą 
dotyczyć wielu aspektów – od umowy na sprzątanie do 
pomysłów w zakresie parkowania.

3. Sprawy zarówno ważne, jak i klarowne (np. czy 
do przyjęcia w poczet członków zboru wciąż powinni-
śmy wymagać wiary w to, że Jezus jest w pełni Bogiem 
i w pełni człowiekiem?). W tych sprawach niemal 
zawsze będzie panowała zgoda. Lecz gdyby się poja-
wiły jakieś poważne błędy doktrynalne bądź związane 
z dyscypliną ze strony starszych, wówczas są to sytu-
acje, w których apostołowie w Nowym Testamencie 
zawsze odwołują się do zboru. Czy zbór w Jerozoli-
mie miałby się podzielić? Czy zbór w Koryncie miał-
by porzucić świadectwo Bożej świętości i sprowadzić 
ludzi na manowce w kwestii istoty bycia chrześcijani-
nem? Czy zbór w Koryncie odmówiłby uznania szcze-
rej skruchy? Czy zbory w Galacji miałyby porzucić 
ewangelię? Czy zbór w Efezie miałby przyjąć fałszywą 
naukę? W tych najklarowniejszych kwestiach leżących 
w obszarze funkcjonowania zboru w Nowym Testa-
mencie w obliczu zagrożenia stają sprawy najwyż-
szej wagi.

4. Sprawy ważne, lecz mało klarowne (np. czy po- 
winniśmy uznać daną osobę za starszego czy poddać to 
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pod głosowanie zebrania członków zboru; czy powin-
niśmy zatwierdzić ten poważny wydatek czy przedło-
żyć go do bezpośredniej decyzji zboru?). Są to sprawy, 
w których najważniejsze dla zboru to posłuchać star-
szych. Tutaj w wielu aspektach to raczej starsi w sposób 
najbardziej wyjątkowy służą zborowi niż zbór próbuje 
działać poprzez radę zborową bądź samodzielne decy-
zje pastora czy przewodniczącego rady. To kluczowy 
obszar, w którym zbór albo jest zadowolony z przy-
wództwa, które daje Bóg, i dzięki temu kwitnie, albo 
odrzuca je i ponosi tego konsekwencje.

C. Zachęcaj przywódców i ufaj im
Zasadniczą postawą członka zboru powinno być 
zaufanie do przywódców bądź ich zmiana. Tylko nie 
mów, że ich uznajesz, a potem za nimi nie idziesz. Jeśli 
nie zgadzasz się ze starszymi w zakresie jakiegoś zale-
cenia, miej ku temu słuszny powód, idź i porozmawiaj 
z nimi o tym. Najlepszym źródłem informacji dla star-
szych o tobie jesteś ty sam. Pozwól, że zachęcę cię do 
dyskretnych rozmów na temat starszych w celu zachę-
cania waszych przywódców do służby. Układaj plany 
tak, by ich praca nie była brzemieniem, ale radością. 
Dzięki temu, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, 
wasi przywódcy staną się dla was błogosławieństwem.

John Brown, wychowawca pastorów w Szkocji 
sprzed dwustu lat, skierował do swego ucznia, świe-
żo ordynowanego do posługi w niewielkim zborze, list 
pełen ojcowskich rad. Napisał w nim:
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Znam próżność Twojego serca i wiem, że będziesz 
czuł się upokorzony tym, że Twój zbór jest tak nie-
liczny w porównaniu z tymi, w których służą Twoi 
bracia. Ale zaufaj słowu starego człowieka, że gdy 
przyjdzie do zdawania sprawy Chrystusowi przed 
Jego tronem, wówczas uznasz, że miałeś wystar-
czająco wielu wiernych.

Jak wiele zborów pogrąża się dziś w niegodziwym 
sprzężeniu egoistycznych przywódców i upartych 
członków? Zwykle takie zbory kurczą się i zamierają. 
Czasem to wspaniałe wspólnoty, ale za pastorów i star-
szych uznały niewłaściwych ludzi, którzy w najlepszym 
wypadku okazują się beztroscy i głupi, a w najgorszym 
dają się poznać jako nikczemni szarlatani. Zbyt wielu 
z nas miało do czynienia z takimi zborami. Niektóre 
mają wspaniałych, pobożnych przywódców, lecz ich 
członkowie są przepełnieni samozadowoleniem i ego-
centryzmem. Jeśli pastor takiego zboru jest w stanie 
wytrwać i cierpliwie nauczać, zbór może się odro-
dzić. A jeśli nie, myślę, że taki zbór poniesie surową 
karę w dniu Sądu Ostatecznego za ranienie dobrych 
pomocników pasterza trzody Chrystusa. Jednak zdro-
wy zbór, choć ma niedoskonałych członków i przy-
wódców, cechuje się pobożną inicjatywą i służbą, 
pobożnym nauczaniem i posłuszeństwem, pobożnym 
przywództwem i członkostwem.

Teraz zajmiemy się właśnie koncepcją członkostwa.
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Roz dział  4

Członkostwo w zborze

Na początku przyznajmy, że dla wielu osób cała 
koncepcja przynależności do zboru wydaje się 

dziś przynosić efekt przeciwny do zamierzonego. Czy 
nie jest to nieuprzejme, a nawet nazbyt snobistycz-
ne mówić, że jedni gdzieś należą, a inni są poza? Czy 
możemy posunąć się aż do stwierdzenia, że to niebi-
blijne, a może nawet niechrześcijańskie? W Dziejach 
Apostolskich 2:47 czytamy: Pan zaś codziennie pomna
żał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni (to znaczy 
dodawał ich do zboru). Czy nie wyczerpuje to tematu? 
Podobnie 8 rozdział tej księgi przedstawia opowieść 
o dostojniku królowej Etiopii, który po podróży po 
Palestynie wraca do domu i siedząc w swym rydwa-
nie, czyta proroka Izajasza. Filip został przyprowa-
dzony przez Ducha Świętego, by mu towarzyszyć 
i z nim porozmawiać – człowiek ów uwierzył i został 
ochrzczony. Czy w tym przypadku Etiopczyk nie stał 
się automatycznie członkiem zboru?
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I.  Obawa przed zaangażowaniem  
 a członkostwo

Wszystko to jest znacznie ważniejsze, niż wielu 
ludziom może się dziś wydawać. Myślę, że w istocie 
właściwe zrozumienie tej kwestii to ważny krok ku 
ożywieniu naszych zborów, ewangelizacji naszego kra-
ju, promocji sprawy Chrystusa w świecie, oddawaniu 
chwały Bogu!

Amerykańscy chrześcijanie ewangelikalni roz-
paczliwiej potrzebują przemyślenia i ponownego roz-
ważenia tego tematu – a szczególnie nasza społeczność 
zborów w ramach Południowej Konwencji Baptystycz-
nej. Według przeprowadzonych kilka lat temu badań 
statystycznych tej denominacji typowy zbór liczy 233 
członków, z których 70 uczęszcza na poranne niedziel-
ne nabożeństwa. Moje pytanie brzmi: gdzie jest pozo-
stałych 163 członków? Czy wszyscy są chorzy i zostali 
w domach, przebywają w sanatoriach, studiują dale-
ko od domu, są na urlopie, pełnią służbę wojskową? 
Być może niektórzy tak, ale czy wszyscy spośród tych 
163? Co to mówi o chrześcijaństwie otaczającemu nas 
światu? Co my z tego pojmujemy w kwestii znaczenia 
chrześcijaństwa w naszym życiu? Jaki jest duchowy 
stan tych osób, skoro nie pojawiają się na nabożeń-
stwach od miesięcy, a może nawet dłużej? Czy ich 
nieobecność naprawdę cokolwiek nas obchodzi? Aby 
to zrozumieć, musimy najpierw zadać pytanie, czym 
naprawdę jest zbór.
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II. Czym naprawdę jest zbór?

A. To nie budynek
Używając słowa „zbór”, nie odnosimy się do jakiejkol-
wiek religijnej jednostki organizacyjnej. Nie mówimy 
o zborach buddyjskich czy żydowskich. Zborem nie 
nazywamy nigdy budynku. Do określenia budynku, 
w którym gromadzi się zbór, używamy słowa „kościół”, 
a purytańskie budynki zborowe w Nowej Anglii to 
„domy zgromadzeń”. Pierwsze kościoły w Nowej 
Anglii wyglądały z zewnątrz jak ogromne domy. Były 
to po prostu domy, w których spotykały się zbory.

B. Zbór jako wyraźnie określona, odrębna  
 wspólnota
Zgodnie z Nowym Testamentem, zbór to przede 
wszystkim regularne zgromadzenie osób, które wyzna-
ją, że są zbawione jedynie z Bożej łaski, jedynie przez 
wiarę, jedynie w Chrystusie i jedynie Bogu na chwałę 
– i jest to widoczne w ich życiu. Tym właśnie jest zbór 
według Nowego Testamentu – to nie budynek. Pierwsi 
chrześcijanie nie mieli żadnych budynków przez pra-
wie trzysta lat od powstania Kościoła.

C. W Nowym Testamencie
Jednak od samego zarania zbory chrześcijańskie jed-
noznacznie były wspólnotami konkretnych ludzi. 
O jednych wiedziano, że należą do wspólnoty, 
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o innych zaś, że zdecydowanie znajdują się poza nią. 
Stąd, jak czytamy w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza 
oraz w 5 rozdziale 1 Listu do Koryntian, przewiduje 
się wykluczenie jednostki nie ze wspólnoty politycz-
nej, ale społecznie wyodrębnionej grupy. Choć nie 
mamy pewności, że w zborach pierwszych chrześcijan 
istniały fizyczne listy członków, wydaje się to możli-
we. Pomysł nie był im obcy. Wiemy, że pierwotnym 
Kościele prowadzono listy wdów. Wiemy, że sam Bóg 
jest przedstawiany jako Ten, który posiada w Księdze 
Życia listę członków Kościoła żyjących we wszystkich 
wiekach i miejscach. Wiemy także z 2 rozdziału 2 Listu 
do Koryntian, że zarówno Paweł, jak i Koryntianie 
bez trudu umieli określić większość konkretnej grupy 
osób, które uznawali za członków zboru, to znaczy za 
uprawnionych do głosowania.

D. W Starym Testamencie
Idea wyraźnie określonej wspólnoty ludzi jest kluczowa 
dla Bożego działania zarówno w Starym, jak i w Nowym 
Testamencie. Począwszy od Bożej współpracy z Noem 
jego rodziną, przez Abrahama i jego potomstwo, przez 
naród izraelski, aż po Kościół w Nowym Testamen-
cie, Bóg decyduje się utrzymywać odrębną i wyraźnie 
oddzieloną od reszty grupę ludzi w celu ukazywania 
swego charakteru. Od zawsze Bożym zamiarem jest 
istnienie ostrej, jasnej linii odróżniającej tych, którzy 
Mu ufają, od tych, którzy tego nie czynią.
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E.  Historyczna wyjątkowość baptyzmu  
 w rozumieniu eklezjologii
Owa koncepcja Kościoła jako wspólnoty jest czymś, 
co odróżnia chrześcijan o poglądach baptystycznych 
od wielu innych. W czasach Reformacji stosunki mię-
dzy państwem a Kościołem były zarówno bliskie, jak 
i skomplikowane. Egzekwowanie prawa kościelnego 
często pociągało za sobą konsekwencje w prawie pań-
stwowym i na odwrót. Zakładano, że każdy urodzony 
w obrębie danej jurysdykcji politycznej winien mieć 
możliwość bycia członkiem Kościoła państwowego. 
Przywrócenie w czasach Reformacji praktyki chrztu 
wierzących wstrząsnęło posadami tego związku pań-
stwa i Kościoła, ponieważ baptyści ożywili nowotesta-
mentową koncepcję zboru jako wspólnoty składającej 
się z tych, którzy osobiście wyznają swą wiarę i dają 
dowody swego odrodzenia.

F. Dopisek dla historyków
Koncepcja zboru jako wspólnoty opartej na dobro-
wolnym przymierzu wiernych to ważny wkład, jaki 
szczególnie baptyzm wniósł w rozwój amerykańskich 
swobód religijnych. Może to dziwić, bo baptyści koja-
rzeni bywają dziś przez niektórych z siłami ciemnego, 
opresyjnego totalitaryzmu religijnego. Jakaż to tragicz-
na ironia, gdyż nie pokrywa się to z prawdą historycz-
ną! W pewnym sensie wolność słowa, dzięki której 
mówi się i pisze o naszej bigoterii, chroniona jest przez 
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tę właśnie eklezjologię, którą od kilkuset lat my, chrze-
ścijanie wyznania baptystycznego, reprezentujemy 
w tym kraju.

Ty ani żaden członek twojej rodziny nie możecie 
należeć do zboru z powodu fizycznego, naturalnego 
rodowodu czy też zaszczytu bycia obywatelem danego 
kraju. Nic podobnego, gdyż Nowy Testament naucza, 
że zbór jest dla osób wierzących. Dlatego opowiada-
my się za takim prawem, które pozwala tego rodzaju 
zborom na swobodne funkcjonowanie. Baptyści nie 
popierają zatem idei nowego Kościoła państwowego 
w USA – w istocie jesteśmy jej zagorzałymi przeciw-
nikami. To właśnie nasza eklezjologia nigdy na to nie 
pozwoli. Wspieramy ewangelizację kraju przez zbory, 
które swobodnie współpracują dla sprawy ewangelii 
Jezusa Chrystusa. A zbór to miejscowe zgromadzenie 
chrześcijan oddanych Chrystusowi i sobie nawzajem.

III. Po co przyłączać się do zboru?

A. Powaga zagadnienia
Tym tematem musimy się obowiązkowo zająć jako 
zbory i chrześcijanie w obecnej dobie. To kluczowe 
zagadnienie dla zrozumienia twego powołania jako 
ucznia Chrystusa. Przystąpienie do zboru cię nie zba-
wi, podobnie jak dobre uczynki, wychowanie, oto-
czenie kulturowe, przyjaźnie, darowizny czy chrzest. 
Osoby niebędące chrześcijanami nie powinny próbo-
wać przyłączyć się do zboru, ale dowiadywać się więcej 
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o tym, co znaczy być chrześcijaninem. Pozwolę sobie 
jednak spytać osoby będące świadomie wierzącymi 
chrześcijanami: co oznacza prowadzenie życia chrze-
ścijańskiego i czy prowadzimy je w odosobnieniu?

B. Pięć powodów przystąpienia do zboru
Można zadać wiele innych ważnych pytań, by podkre-
ślić naszą potrzebę przynależności do zboru, ale niech 
mi będzie wolno przedstawić pięć ważkich powodów 
wstąpienia do zboru głoszącego ewangelię i kształtują-
cego życie chrześcijańskie.

1. Zapewnienie dla nas samych. Nie powinieneś 
przyłączać się do zboru, by zostać zbawionym, ale 
powinieneś przyłączyć się do zboru, by zyskać pew-
ność, że jesteś zbawiony. Czy pamiętasz słowa Jezusa 
z Ewangelii Jana?

Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten 
mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie 
miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu 
samego siebie. [...] Jeśli przykazań moich przestrze
gać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak 
i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam 
w miłości jego. [...] Jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. [...] Jeśli 
to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym 
postępować będziecie (J 14:21, 15:10.14, 13:17).

Przyłączając się do zboru, stawiamy się w pozycji, 
w której prosimy braci i siostry o rozliczanie nas ze 
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spójności życia i wypowiadanych słów. Prosimy ich, 
by zachęcali nas przypominaniem nam dostrzeganych 
przez nich przejawów Bożego działania w naszym 
życiu, a także by się nam przeciwstawiali, gdy odda-
lamy się od posłuszeństwa Bogu. Twoje członkostwo 
w zborze jest publicznym świadectwem tej wspólnoty, 
że Twoje życie daje dowody odrodzenia.

Członkostwo w zborze nie zbawia, ale stanowi 
wyraz zbawienia. A jeśli tego brakuje, skąd mamy wie-
dzieć o deklarowanym zbawieniu?

Zostając członkami zboru, ściskamy sobie nawza-
jem dłonie, by się wzajemnie poznać oraz okazywać 
sobie pomoc i zachętę, jeśli trzeba nam będzie przy-
pomnieć o Bożym działaniu w naszym życiu, lub kon-
frontować się z poważnymi rozbieżnościami naszych 
słów i postępowania.

2. Ewangelizowanie świata. Powinieneś przystą-
pić do zboru także ze względu na ewangelizowanie 
świata. Wspólnie możemy lepiej szerzyć ewangelię 
w kraju i za granicą. Możemy to robić własnymi sło-
wami, dzieląc się z innymi poselstwem Dobrej Nowi-
ny i pomagając innym to czynić. Zbór jest z natury 
organizacją misyjną.

Wspieramy to naszymi działaniami okazujący-
mi Bożą miłość poprzez zaspokajanie konkretnych 
potrzeb sierot, chorych, dzieci lub osób skrzywdzo-
nych. Poprzez naszą społeczność zborów pomaga-
my szerzyć ewangelię w świecie, zapewniamy spore 
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środki finansowe i tysiące wolontariuszy dla wspie-
rania potrzebujących niezwłocznej pomocy w kata-
strofach, edukacji oraz innych niezliczonych posług. 
Jeśli prawdziwie działa w nas Boży Duch, mimo naszej 
niedoskonałości wykorzysta On nasze życie i słowa 
do przedstawienia innym prawdy Jego ewangelii. To 
obecnie szczególne dla nas zadanie, którego nie będzie 
w niebie. Oto wyjątkowy przywilej zboru – być częścią 
Bożego planu w niesieniu światu ewangelii.

3. Demaskowanie fałszywych ewangelii. Bóg 
pragnie, byśmy poprzez takie właśnie wspólne funk-
cjonowanie demaskowali fałszywe ewangelie. My, 
chrześcijanie, spotykając się, pokazujemy światu, czym 
naprawdę jest chrześcijaństwo. W naszych zborach 
demaskujemy przesłania i wyobrażenia udające biblij-
ne chrześcijaństwo, niebędące takim w rzeczywistości. 
Czy nie jest tak, że niektóre z osób, niebędące członka-
mi zborów ewangelikalnych, nie są nimi, ponieważ tak 
naprawdę nie wierzą w tę samą ewangelię? Elemen-
tem misji zboru jest rozpoznanie prawdziwej ewan-
gelii, bronienie i chronienie jej przed wypaczeniami. 
Musimy zdawać sobie sprawę, że w ramach naszych 
zadań ewangelizacyjnych oprócz pozytywnego przed-
stawiania ewangelii Jezusa Chrystusa mamy również 
pokonywać zbory, które same uzurpowały sobie nazwę 
chrześcijańskich, a głoszą złą, mylną i wypaczoną 
naukę i w rzeczywistości zamiast utwierdzać ewange-
lię, sprawiają, że staje się ona niejasna.
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4. Duchowe wzmacnianie zboru. Czwartym 
powodem, by przystąpić do zboru, jest jego duchowe 
budowanie i wzmacnianie. Przyłączenie się do zboru 
pomoże nam odrzucić źle rozumiany indywidualizm 
oraz wcielać w życie wspólnotową naturę chrześcijań-
stwa. Czytając Nowy Testament, dostrzegasz, że od 
naszego chrześcijańskiego życia oczekuje się troski 
o innych i zainteresowania innymi. To część tego, co 
nazywamy chrześcijaństwem, i choć czynimy to w spo-
sób niedoskonały, powinniśmy się temu poświęcać. 
Zamierzamy promować nawet najmniejsze kroki ku 
sprawiedliwości, miłości, bezinteresowności i upodob-
nianiu się do Chrystusa.

W naszym zborze podczas wykładów na temat 
członkostwa często opowiadam o człowieku, który 
był zaangażowany w chrześcijańską służbę wśród stu-
dentów i uczęszczał w tym czasie do zboru, którego 
byłem członkiem. Zawsze zjawiał się zaraz po uwiel-
bieniu, wysłuchiwał kazania i wychodził. Pewnego 
dnia zapytałem go, dlaczego nie przychodzi na całe 
nabożeństwo. „No cóż – odpowiedział – cała reszta 
nic mi nie daje”. Wówczas powiedziałem: „Czy myśla-
łeś kiedykolwiek o przyłączeniu się do zboru?”. Ale on 
uznał to pytanie za bezsensowne i odparł: „Po co miał-
bym się przyłączać do zboru? Myślę, że jeśli to zrobię, 
spowolni to mój duchowy wzrost”. Zastanawiałem się, 
co dla niego oznaczało bycie chrześcijaninem. Odpo-
wiedziałem mu: „Czy kiedykolwiek myślałeś, że może 
Bóg chce, byś był w chrześcijańskiej wspólnocie razem 
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z innymi? Z całą pewnością oni mogą cię spowolnić, 
lecz ty możesz pomóc im w duchowym wzroście. 
Może jest to częścią Bożego planu dla nas, ponieważ 
żyjemy razem jako chrześcijanie!”.

5. Chwała Boża. Ostatecznie chrześcijanin powi-
nien przyłączyć się do zboru dla chwały Bożej. Piotr 
napisał do pierwszych chrześcijan: Prowadźcie wśród 
pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają 
jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczyn
kom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia (1 P 2:12). 
Niesamowite, prawda? Ale możesz znowu powiedzieć, 
że Piotr słyszał nauczanie swego Mistrza. Pamiętasz, 
czego nauczał Jezus w Kazaniu na górze? Tak niechaj 
świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie 
(Mt 5:16). I znowu zadziwiającym założeniem wyda-
je się to, że Bóg odbiera chwałę w naszych dobrych 
uczynkach. Jeśli to prawda w odniesieniu do naszego 
życia osobistego, nie powinno nas zbytnio zdziwić, że 
zgodnie ze Słowem Bożym odnosi się to też do nasze-
go wspólnotowego życia jako chrześcijan. Bożą inten-
cją jest, by sposób, w jaki kochamy siebie nawzajem, 
identyfikował nas jako naśladowców Chrystusa. Przy-
pomnij sobie dobrze znane ci słowa Jezusa: Nowe przy
kazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak 
Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowa
li. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
miłość wzajemną mieć będziecie (J 13:34-35). Nasze 
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wspólnotowe życie ma nas wyróżniać jako Bożą wła-
sność, by przynosić chwałę i cześć Bogu.

IV. Znaki członkostwa w zborze

Tkwiąc w tym upadłym świecie i będąc choć po części 
z nim sprzymierzeni, w jaki sposób ocenimy, kto jest, 
a kto nie jest członkiem konkretnego zboru? Kto jest 
w zborze, a kto poza nim?

A. Chrzest
Po pierwsze, aby zostać członkiem danego zboru, 
powinieneś zostać ochrzczony jako osoba wierząca, 
wyznając swe grzechy oraz ogłaszając, że się z nich 
nawróciłeś i jedynie w Chrystusie pokładasz zaufanie 
w sprawie swego zbawienia. W 28 rozdziale Ewange-
lii Mateusza czytamy o wyraźnym nakazie Jezusa, by 
chrzcić tych, którzy stają się Jego uczniami. W całych 
Dziejach Apostolskich widzimy, że apostołowie rozu-
mieli ten nakaz i byli mu posłuszni.

Wierzymy, że chrzest przeznaczony jest dla tych, 
którzy uczynili świadome wyznanie wiary w Chry-
stusa. Dlatego też uważamy, że błędem doktrynalnym 
jest praktykowanie chrztu niemowląt. Chciałbym 
przytoczyć tu pięć powodów, na których opiera się 
to przekonanie.



87

członkostwo w zborze

B. Argumenty przeciwko chrzczeniu niemowląt

1. Nikt nie kwestionuje chrztu osób wierzących. 
Dyskusyjną kwestią pozostaje chrzest niemowląt.

2. W Nowym Testamencie brak jednoznacznych 
przykładów chrztu niemowląt.

3. W Nowym Testamencie brak wyraźnego nau- 
czania o chrzcie niemowląt.

4. Nowy Testament nigdzie nie naucza o analo-
gii między fizycznym obrzezaniem a fizycz-
nym chrztem. W 2 rozdziale Listu do Kolosan 
znajdujemy niewątpliwe odniesienie duchowe-
go obrzezania do fizycznego chrztu, to znaczy 
obrzezania serca do chrztu w wodzie. Analo-
gia ta wspiera ideę udzielania chrztu wyłącz-
nie tym, którzy okazują dowody bycia osobami 
nowo narodzonymi.

5. Historycznie rzecz biorąc, chrztu niemowląt nie 
ma w Nowym Testamencie, nie ma go też w Dida
che29, pochodzącym z początku II wieku pod-
ręczniku liturgii chrześcijańskiej. Nie ma o tym 
żadnej konkretnej wzmianki w pismach z I ani też 
w II wieku. Pewne zapisy pojawiają się w III wie-
ku, ale nie jest to taki chrzest niemowląt, o jakim 

29  Didache lub Nauka dwunastu Apostołów jest jednym z najstarszych 
pism wczesnochrześcijańskich, pochodzącym z okresu tzw. ojców 
apostolskich. To krótki anonimowy traktat, najprawdopodobniej 
z pierwszej połowy II wieku, zawierający pouczenia moralne i opis 
funkcjonowania gmin chrześcijańskich (przyp. red.).
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nauczają niektórzy nasi przyjaciele w środowisku 
kalwinistycznych protestantów. Raczej chodzi 
tu o chrzest, który zgodnie z doktryną Kościo-
ła Rzymskokatolickiego prawdziwie wpływa na 
nasze nowe narodzenie, odrodzenie i zbawienie. 
Koncepcja chrztu niemowląt, którą przedstawiają 
niektórzy kalwinistyczni nauczyciele, pojawiała 
się dopiero wtedy, gdy w latach dwudziestych XVI 
wieku protestanci przywrócili praktykę chrztu 
wierzących. Ideę chrztu niemowląt, który nie zba-
wia i nie odradza, zapoczątkował Urlyk Zwingli30.

C. Biblijne argumenty za chrztem wierzących
Paweł wydaje się zakładać w swoich listach, że osoby 
ochrzczone doświadczyły nowego życia (Rz 6) i mają 
obrzezane serca (Kol 2). Chrzest jest zatem istotny dla 
członkostwa w zborze. Gdyby bowiem ktoś miał być 
uznany przez zbór, a odrzuciłby ten wyraźny nakaz 
Chrystusa, to wówczas jako osoba nieochrzczona, 
a twierdząca, że naśladuje Pana Jezusa, byłby natych-
miast poddany dyscyplinie, dopóki nie zdecyduje się 
albo na chrzest, albo na utratę zborowego uznania 
swych deklaracji dotyczących naśladowania Chrystu-
sa. Jezus nigdy nie powoła cię do rzeczy łatwiejszej niż 
przyjęcie chrztu.

30  Ulryk Zwingli (1484–1531), szwajcarski humanista i teolog, obok 
Lutra i Kalwina jeden z ojców Reformacji. Zapoczątkował w Zury-
chu jej nurt reformowany (zwinglianizm), kontynuowany przez Kal-
wina (kalwinizm) (przyp. red.).
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D. Wieczerza Pańska
Członkostwo w zborze powinno się przejawiać obec-
nością podczas Wieczerzy Pańskiej. Zasadniczo ozna-
cza ona, że wciąż pozostajesz chrześcijaninem. Jezus 
nakazuje swym uczniom, by spożywali podczas Wie-
czerzy chleb i wino. O chlebie powiedział: to czyńcie 
na pamiątkę moją, podobnie o kielichu: to czyńcie, ile
kroć pić będziecie, na pamiątkę moją (1 Kor 11:24-25). 
Z 1  Listu do Koryntian wiemy, że tak to wtedy czy-
niono, i od tamtego czasu czynią to nadal wyznawcy 
Chrystusa. Pojawianie się zboru przy Wieczerzy Pań-
skiej symbolicznie wskazuje, że zgromadzeni karmią 
się duchowo przez wiarę w Chrystusa.

E. Uczestnictwo w życiu zboru
Bycie członkiem zboru powinno oznaczać regularną 
obecność na wspólnych spotkaniach. To nasza najbar-
dziej podstawowa wzajemna posługa. W często cyto-
wanym fragmencie Listu do Hebrajczyków czytamy: 
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 przybli
ża (Hbr 10:25).

Skoro Nowy Testament używa obrazu Kościoła ja- 
ko budowli, musimy być jej cegłami. Skoro Kościół jest 
Ciałem, my jesteśmy jego członkami. Skoro Kościół 
jest domostwem wiary, my jesteśmy jego domownika-
mi. Owce są w stadzie, a gałęzie w krzewie winnym. 
Zgodnie z Biblią, jeśli ktoś jest chrześcijaninem, musi 
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być członkiem zboru. Członkostwo to nie jest po prostu 
świadectwem zdania, które kiedyś wypowiedzieliśmy, 
ani uczucia, jakie żywimy do znanego nam miejsca. 
Musi być odzwierciedleniem żywego zaangażowania, 
regularnego uczestnictwa, bo w przeciwnym razie jest 
bezwartościowe, a nawet gorzej – staje się niebezpieczne.

Niezaangażowani „członkowie” wprawiają w zakło-
potanie zarówno aktywnych członków zboru, jak 
i niewierzących w kwestii tego, co oznacza bycie chrze-
ścijaninem. I to my, „aktywni” członkowie, z własnej 
woli nie czynimy „nieaktywnym” członkom przysłu-
gi, kiedy pozwalamy im pozostawać członkami zboru, 
gdyż członkostwo stanowi wspólną aprobatę zboru 
wobec zbawienia poszczególnych członków. Musimy 
to zrozumieć: członkostwo w zborze to „zaświadcza-
nie” zboru o zbawieniu poszczególnych członków. Jak 
jednak zbór może uczciwie zaświadczyć o tym, że ktoś, 
kogo nie widzi na wspólnych zgromadzeniach, dalej 
wiernie kroczy za Jezusem?

W naszym zborze stale wyglądamy tych, którzy 
po prostu przestali uczestniczyć w zgromadzeniach. 
Wówczas próbujemy ich przywrócić albo otoczyć 
szczególną opieką (gdy pełnią służbę wojskową, stu-
diują lub pozostają w domu z powodu choroby). Jeśli 
ktoś może uczęszczać do zboru, a jednak tego nie czy-
ni, staramy się jak najszybciej skreślić taką osobę z listy 
członków i jednocześnie zachęcamy ją do przyłączenia 
się do takiego zboru, w którym będzie mogła regular-
nie uczestniczyć w zgromadzeniach.
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F. Dyscyplina
Innym niebudzącym wątpliwości aspektem człon-
kostwa w zborze jest dyscyplina. Z nauczania Jezusa 
przytoczonego w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza oraz 
nauczania Pawła z 5 rozdziału 1 Listu do Koryntian 
i 6 rozdziału Listu do Galacjan wynika bezdyskusyjnie, 
że do funkcji zborowej rodziny należy też wytyczanie 
granic – wykluczanie osób, które nie chcą same zrezy-
gnować z członkostwa w zborze. Więcej informacji na 
ten istotny, lecz zaniedbany temat znajdziesz w książ-
ce Jaya Adamsa Handbook of Church Discipline (Zon-
dervan, 1986) i publikacji pod redakcją Marka Devera 
Polity: Biblical Arguments on How to Conduct Church 
Life (Center for Church Reform, 2001)31. Adams 
w swoim podręczniku dyscypliny zborowej podchodzi 
do tematu z prezbiteriańskiego punktu widzenia, pod-
czas gdy drugi autor przedstawia kompilację dziesięciu 
tomów pochodzących od wczesnych baptystów. Choć 
obie pozycje przybliżają temat dyscypliny z punktu 
widzenia różnych ustrojów kościelnych, istnieje mię-
dzy nimi znacząca zgodność. Obie powinny być poży-
teczne dla każdego pastora i przywódcy zborowego.

31  Publikacje na ten temat w języku polskim: Jan Łaski, Forma i cał
kowity porządek kościelnego posługiwania, Semper, Warszawa 2004; 
Jonathan Leeman, Dyscyplina w kościele, Fundacja Ewangeliczna, 
Toruń 2017 (przyp. red.).
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G. Miłość
Miłość musi być widoczna wśród członków zboru. 
W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus powiedział swym 
uczniom: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wza
jemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy 
wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie 
(J 13:34-35). Gdyby jacyś ludzie postanowili nazwać 
się chrześcijanami, a nie przejawiali pełnej poświęce-
nia więzi miłości z braćmi i siostrami w Chrystusie, 
powinni uważnie rozważyć to, co czytamy w 1 Liście 
Jana: Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi bra
ta swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata 
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego 
nie widzi (1 J 4:20). Mając skłonność do zwodzenia 
samych siebie w przecenianiu naszej własnej dobroci, 
dziękujmy Bogu, że dał nam wskazówki, które dema-
skują naszą pychę i ślepotę! Dawanie i otrzymywa-
nie chrześcijańskiej miłości to zgodnie z nauczaniem 
Biblii elementy członkostwa w zborze. Czynimy to 
w każdy możliwy sposób, od ofiarowywania dziesię-
ciny z naszych dochodów na wsparcie służby po ser-
deczne pozdrawianie nieznajomych.

Dla miejscowego zboru wynika z tego jeszcze wie-
le, wiele innych rzeczy. Na przykład prosimy członków 
naszego zboru, by podpisali deklarację wiary i przy-
mierze – oświadczenie dotyczące postępowania danej 
osoby wśród nas. Oczekujemy, że członkowie będą 
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modlić się o zbór, wspierać go finansowo i angażo-
wać się w służbę zborową. Chrzest, Wieczerza Pańska, 
uczestnictwo, dyscyplina i miłość stanowią fundament 
członkostwa w zborze.

Zatem, mój chrześcijański przyjacielu, nie tylko 
uczęszczaj do zboru (co powinieneś czynić), ale tak-
że przyłącz się do niego. Idź ręka w rękę z innymi 
chrześcijanami. Znajdź zbór, do którego możesz się 
przyłączyć, i uczyń to tak, by osoby niebędące chrze-
ścijanami usłyszały i zobaczyły ewangelię, by słabi 
w wierze chrześcijanie uzyskali opiekę, silni w wierze 
skierowali swą energię we właściwym kierunku, by 
przywódcy zboru otrzymali zachętę i pomoc, a Bóg 
był uwielbiony.
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Jeśli się chce lepiej zrozumieć, co pociąga za sobą 
życie we wspólnocie zborowej, wspaniałym tekstem 

do lektury i rozważań jest 1 List do Koryntian. Mówi 
o tym, że jako zbór powinniśmy się cechować w szcze-
gólności świętością, jednością i miłością.

Dlaczego zbór ma taki być? Ponieważ charak-
ter zboru powinien odzwierciedlać charakter Boga. 
Zasadniczo mamy być święci, zjednoczeni i kochający, 
gdyż Bóg cechuje się tymi trzema przymiotami. Mamy 
być święci, ponieważ Bóg jest święty. Mamy stanowić 
jedność, bo Bóg jest jeden. Mamy być kochający, gdyż 
Bóg jest miłością.

Po pierwsze, mamy być święci – to znaczy obcy 
dla świata, lecz wyjątkowi w stosunku do Boga. Mamy 
być czyści. Świętość ma być atrybutem wyróżniają-
cym Kościół, jego „znakiem firmowym”. Powinna być 
pośród nas na porządku dziennym i ma być czymś 
dla nas charakterystycznym. Gdyby ktoś chciał opisać 
nasz konkretny zbór, powinien myśleć: „Oto święta 
społeczność” – nie grono samozadowolonych ze swej 
sprawiedliwości, świętoszkowatych ludzi, lecz wspól-
nota, która przez swoją postawę uosabia nadzieję na 
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lepszy, bardziej ludzki, bardziej oddający Bogu chwałę 
sposób życia. To dlatego kwestie dotyczące członko-
stwa, nauczania i dyscypliny są tak ważne. Powinni-
śmy być święci, gdyż Bóg jest święty.

Po drugie, mamy być jednością, gdyż Bóg jest 
jeden. To bardzo interesujące – Paweł rozpoczy-
na 1  rozdział 1 Listu do Koryntian od zasłyszanych 
złych wieści na temat różnych podziałów i odłamów 
w zborze, z którymi rozprawia się na gruncie teolo-
gicznym. Spójrzmy na fascynujące pytanie postawione 
przez Pawła Koryntianom w obliczu dokonujących się 
wśród nich podziałów: Czy rozdzielony jest Chrystus? 
(1 Kor 1:13). Gdy to rozważysz, stwierdzisz, że zbo-
ry nie mają żadnej innej podstawy do istnienia. Gdy 
Paweł spogląda na wspomniane podziały w zborze 
i następnie zadaje powyższe pytanie, kryje się za tym 
teologiczne założenie, że Kościół jest Ciałem Chrystu-
sa. Owa idea przypomina nam o ciążącej na nas wiel-
kiej odpowiedzialności – jesteśmy odbiciem obrazu 
Boga. Natomiast nasze podziały (podobnie jak w przy-
padku nieczystości bądź winy) rzutują na wizerunek 
Tego, którego dziećmi jesteśmy. Nasz brak jedności to 
kłamstwo o Bogu oraz o tym, jaki On jest.

Apostoł Paweł stwierdził w 1 Liście do Koryntian 
12:27: Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna 
członkami. Jak myślisz, skąd u Pawła ta idea? Sądzę, że 
otrzymał ją w tej samej godzinie, w której się nawrócił. 
W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy 
Paweł, by prześladować chrześcijan, udał się w drogę 
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do Damaszku, został na niej zatrzymany i objawił mu 
się Jezus jako zmartwychwstały. Czy Chrystus powie-
dział do niego: „Saulu, Saulu, dlaczego prześladujesz 
chrześcijan?”. Nie. Czy powiedział do niego: „Saulu, 
Saulu, dlaczego prześladujesz Kościół?”. Nie. Jezus 
przemówił do niego następującymi słowami: Saulu, 
Saulu, czemu mnie prześladujesz? (Dz 9:4). Oto jak bli-
ską więź ma Jezus ze swym Kościołem. Postrzega go 
jako swoje Ciało, a nas jako członki tego Ciała!

Jak wynika z 1 Listu do Koryntian, jednym 
z głównych powodów, dla których powinniśmy usu-
nąć spośród siebie osoby bardziej oddające się swoim 
grzechom niż Chrystusowi, jest to, że mamy stanowić 
jedność – to ona ma być jedną z oznak Kościoła. Owa 
jedność miała górować ponad starymi podziałami na 
Żydów i pogan (1 Kor 7:19), tak jak ponad każdym 
innym światowym podziałem. Pierwsi chrześcijanie 
nawet podczas uczty jedności – Wieczerzy Pańskiej 
– byli podzieleni. Gdy zbory dzielą się z powodów 
cielesnych, zaczynają akcentować nie te rzeczy, które 
powinny – twierdzą wówczas, że są zborem nowocze-
snej muzyki, zborem danego pastora, zborem grup 
domowych albo jakiejś opcji politycznej czy nawet 
zborem, w którym wielką wagę przywiązuje się do 
koloru ścian. Żaden z tych elementów nie prowadzi 
do prawdziwej chrześcijańskiej jedności. W zborze ma 
panować jedność.

Po trzecie, mamy miłować swoich bliźnich, ponie-
waż miłuje ich Bóg. Jedynym sposobem na jedność 
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jest miłość. W 1 Liście do Koryntian 8:1 Paweł pisze, 
że poznanie nadyma, ale miłość buduje. Staje się to 
podstawą obszernego wykładu (w rozdziałach 8–14) 
o tym, by to miłość oraz współczucie dla innych decy-
dowały, co powinniśmy czynić. Paweł żywił w sercu 
miłość do Kościoła Bożego. Napisał zatem: wszystko to 
niech będzie ku zbudowaniu, [...] aby się wszyscy cze
goś nauczyli i wszyscy zachęty doznali (1 Kor 14:26.31). 
Paweł przykładał ogromną wagę do zdrowej nauki 
zboru. Nie dziwimy się zatem, pamiętając jego histo-
rię, że pisał o sobie: Ja bowiem jestem najmniejszym 
z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, 
gdyż prześladowałem Kościół Boży (1 Kor 15:9). Z pew-
nością rozumiemy, dlaczego Bóg użył takiego człowie-
ka, by nauczał nas słowami: Wszystko niech się dzieje 
u was w miłości (1 Kor 16:14).

Zastanów się nad miłością, jaką Chrystus okazał, 
przelewając za nas własną krew i ofiarowując własne 
ciało (1 Kor 11:23-26). Chrześcijanie od najwcześniej-
szych czasów byli tego świadomi. Stąd odczytujemy 
w 1 Liście do Koryntian 15:3-5 coś w rodzaju kre-
da pierwszego Kościoła. Chrystus umarł za grzechy 
nasze według Pism (1 Kor 15:3; por. Rz 5:6-8; Ga 2:21;  
1 P 3:18).

Jednym ze szczególnie interesujących aspektów 
tej miłości jest troska, jaką Koryntianie darzyli inne 
zbory – nawoływał o nią Paweł. Od samego początku 
swego listu apostoł przypomina: wraz ze wszystkimi, 
którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 
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na każdym miejscu, ich i naszym (1 Kor 1:2). Paweł 
sam zachowywał się w ten sposób w stosunku do nich. 
Dlatego w 1 Liście do Koryntian 4:17 dowiadujemy 
się, że Paweł wysyła do Koryntian swojego umiłowa-
nego Tymoteusza. Następnie pisze do nich o składce 
na świętych (1 Kor 16:1). Pierwsi chrześcijanie, kocha-
jąc, próbowali znaleźć sposoby, by pomagać innym. 
Czy nasz zbór odznacza się taką miłością? Kościół ma 
miłować, ponieważ Bóg jest miłością.

Kościół powinien być wyrazem Bożej miłości 
w tym zagubionym, grzesznym i egoistycznym świe-
cie. Czy nim jesteśmy? Czy jako zbór odzwierciedlamy 
charakter Boga?

Język, jakim posługuje się Nowy Testament 
w odniesieniu do Kościoła, ma wzniosły charakter. 
W Liście do Efezjan 5:25 czytamy, że Chrystus umi
łował Kościół i wydał zań samego siebie. Dzieje Apo-
stolskie 20:28 uczą, że Bóg nabył swój Kościół swoją 
własną krwią. Jeśli jesteśmy Jego naśladowcami, rów-
nież będziemy kochać Kościół, za który Chrystus 
wydał samego siebie. Dlaczego Bóg tak troszczy się 
o Kościół? Ponieważ przez niego chce przysporzyć 
sobie chwały.

Apostoł Paweł wypowiada jedno z najbardziej 
fascynujących zdań w Nowym Testamencie: Jeśli tyl
ko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, 
jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania 
godni (1 Kor 15:19). To ważne stwierdzenie dla chrze-
ścijan, którzy czują się usatysfakcjonowani w wyniku 
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błędnych przekonań. Zbyt wiele zborów prezentuje 
dziś wersję chrześcijaństwa, w której już w tym życiu 
wszystkie cierpienia są zrekompensowane, wszystkie 
ofiary nagrodzone, wszystkie tajemnice wyjaśnione. 
Lecz to nie jest ewangelia, której nauczał Paweł. Nie 
jest to ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie 
może to być ewangelia naszych zborów. Gdy sporzą-
dzisz „rachunek” chrześcijańskiego życia po tej stronie 
wieczności, nie będzie się zgadzał. „Rachunek” ziem-
skiego życia Chrystusa się nie zgadzał, Pawła również. 
I nasz nie powinien się zgadzać.

Ostatecznie Paweł dokonał tego, czego dokonał, 
dla sprawy ewangelii (zob. 1 Kor 9:23). Czy z tego wła-
śnie powodu nasz zbór czyni to, co czyni? Jeśli mamy 
być zborem, jakiego pragnie Bóg, przynoszącym Mu 
chwałę, powinniśmy być wspólnotą zorientowaną na 
ową ostateczną nadzieję we wszystkim, od naszego 
ewangelicznego przesłania do życia pełnego ofiar-
nej miłości do siebie nawzajem. Tylko tacy będziemy 
wiernymi reprezentantami naszego wielkiego Boga!

Widzisz, Bóg dokonuje w swym Kościele wiel-
kich rzeczy. Paweł powiedział, że Bóg wybrał: I to, co 
jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, 
w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, 
aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym 
(1 Kor 1:28-29). Czy wiesz, dlaczego Bóg decyduje się 
użyć kogoś takiego jak ty i ja, którzy tworzymy społecz-
ność zboru tak mizernego w oczach świata? Ponieważ 
Bóg w żaden sposób nie chce przytłumić samego siebie.
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Kilka lat temu brałem udział w konferencji, na któ-
rej słuchałem wykładów Marka Rossa32, ówczesnego 
pastora First Presbyterian Church w Columbii w sta-
nie Karolina Południowa. Podkreślał on, że „jesteśmy 
jednym z głównych dowodów, jakimi dysponuje 
Bóg”. Z kolei „wielkie Pawłowe zainteresowanie zbo-
rem [w Ef 4:1-16]” uzasadniał tak: „Zbór manifestu-
je i ukazuje chwałę Bożą, oczyszczając w ten sposób 
Boży charakter z wszelkich oszczerstw pochodzących 
ze sfer demonicznych, z tego oszczerstwa, że Bóg nie 
jest wart, aby dla Niego żyć. Bóg powierzył swojemu 
Kościołowi chwałę swego własnego imienia. Okolicz-
ności, w jakich się znajdujesz w swym życiu, są daną 
przez Boga okazją do zaprezentowania i zamanifesto-
wania w tobie atrybutów Boga!”.

Jeśli nie będziemy ostrożni, nasz indywidualizm 
może być użyty do zakrywania takiego rodzaju pseu-
dochrześcijańskiej świętości, która toleruje grzech. 
Nasz egoizm może nas prowadzić do takiej odmiany 
pseudochrześcijańskiej jedności, która ukrywa roz-
łam w kwestiach ewangelii, a skupia się wokół innych, 
mniej istotnych spraw. Nawet nasze ciało może poznać 
rodzaj pseudochrześcijańskiej miłości, który jest 
zwykłym sentymentem żywiącym rodzinne uczu-
cia, ponieważ wszyscy przebywamy razem tak długo. 

32  Mark E. Ross, amerykański pastor i teolog prezbiteriański. Ma dłu-
goletnie doświadczenie duszpasterskie, wykłada teologię systema-
tyczną w Erskine Theological Seminary w Karolinie Południowej 
(przyp. red.).
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Tymczasem żadna z tych rzeczy nie powinna charak-
teryzować naszego zboru – głównie dlatego, że wszyst-
kie one kłamią o Bogu. Fałszywie przedstawiają Jego 
charakter. Prawdziwa świętość wiąże się z dyscypliną. 
Prawdziwa jedność będzie miała miejsce tylko wokół 
Chrystusa – a dowiedzie tego różnorodność Kościoła. 
Prawdziwa miłość przewyższa sentymenty i naturalne 
więzi. Pozyska osoby postronne przez wzgląd na Chry-
stusa. Oto jak Boża chwała manifestuje się w Kościele. 
To jest jedyny sposób, aby Kościół naprawdę rozwijał 
się duchowo.

Jak zatem prezentujemy chwałę Bożą? Poprzez 
organizowanie naszych zborów według wzoru przed-
stawionego w Słowie Bożym, poprzez prowadzenie dla 
Boga życia w świętości, jedności i miłości. Oto cel zbo-
ru. A twój?
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Wydawnictwo 9Marks oferuje artykuły, książki, recenzje książek, 
a także czasopismo publikowane online. Organizujemy też 
konferencje, nagrywamy wywiady i proponujemy różne inne 
pomocne narzędzia, aby odpowiednio wesprzeć kościoły w misji 
ukazywania światu Bożej chwały.
Na naszej stronie internetowej znajdziesz materiały również w 
języku hiszpańskim, chińskim i portugalskim. Wejdź i zamów 
nasze bezpłatne czasopismo online.

www.9Marks.org





Skoro Bóg upodoba³ sobie Koœció³, spo³ecznoœæ wyznawców Chrystusa, jako 

Oblubienicê Baranka, to pragnie, by przynosi³ Mu chwa³ê i by³ Jego œwiadkiem 

w œwiecie. Chrzeœcijanie ró¿nie odczytuj¹ nauczanie Nowego Testamentu doty-

cz¹ce tego, jak winno funkcjonowaæ Cia³o Chrystusa. W tej ksi¹¿ce znaleŸæ mo¿na 

biblijny, historyczny i praktyczny zarys dzia³ania widzialnego, miejscowego prze-

jawu tej wspólnoty ludu Bo¿ego, jak¹ stanowi zbór.

Czym ró¿ni siê od innych grup ta prowadzona przez Ducha Œwiêtego „maleñka 

trzódka” naœladowców Jezusa? Jak wygl¹daj¹ rozmaite pos³ugi diakonów, starszych 

i pastorów w zborze ustanowione przez jego G³owê i Odkupiciela? Co znaczy byæ 

cz³onkiem zboru? W jaki sposób zarz¹dzaæ wspólnot¹? Czy ustrój kongregacjonali- 

styczny najlepiej odzwierciedla nowotestamentowy wzorzec dzia³ania spo³ecznoœci 

wierz¹cych daj¹cych œwiadectwo ewangelii?

Lektura tej ksi¹¿ki pomo¿e ka¿demu chrzeœcijaninowi odpowiedzieæ sobie na 

powy¿sze pytania, by efektywnie s³u¿yæ Panu i bliŸnim w zborze bêd¹cym obrazem 

Bo¿ej chwa³y.

Autor, Mark E. Dever, ur. w 1960 r., jako amerykañski pastor i teolog baptysty-

czny przedstawia swe pogl¹dy eklezjologiczne poparte zarówno refleksj¹ naukow¹ 

(m.in. doktorat z historii Koœcio³a), jak i doœwiadczeniem duszpasterskim i przywód-

czym w Capitol Hill Baptist Church, zborze dzia³aj¹cym w samym sercu Waszyng-

tonu, stolicy USA. Swe przekonania o biblijnych Ÿród³ach kolegialnego przywództwa 

w kongregacjonalistycznie zarz¹dzanym zborze ten ewangelikalny i kalwinistyczny 

teolog oraz praktyk rozpowszechnia za poœrednictwem organizacji 9MARKS i wielu 

w³asnych lub wspó³redagowanych publikacji, z których kilka znanych jest ju¿ pol-

skim czytelnikom.
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