
Książka „Zdrowi członkowie kościoła” wypełnia ogromną lukę  
w literaturze poruszającej temat praktycznego życia chrze-
ścijańskiego. Stanowi niezwykle wartościowy, bezpośred-
ni i łatwy w lekturze przewodnik po zagadnieniu kościo-
ła lokalnego. Jest również głębokim, na wskroś biblij-
nym kompendium praktycznej eklezjologii, napisanym z pasją  
i poczuciem palącej potrzeby naszych dni. W związku z tym 
będzie nieocenioną pomocą dla każdego członka kościoła, od 
początkującego aż po wytrawnego pastora. 

John MacArthur, przewodniczący organizacji Grace to You

Niektóre książki są tak proste, że niemal szkoda czasu 
nawet na ich pobieżną lekturę. Inne bywają tak skompli-
kowane, że chociaż poruszają niezwykle istotną tematykę, 
nie są warte czasu, jaki im się poświęca. Niekiedy jed-
nak uda się znaleźć książkę, która jest równocześnie pro-
sta i głęboka. Ta pozycja do nich należy. Obecnie wiele 
osób podkreśla, jak ważne jest, żeby chrześcijanie żyli 
w społeczności, jednak niewielu odkryło biblijny, a zara-
zem osobisty i poruszający wymiar istoty rzeczy. Thabiti  
Anyabwile jest jednym z tych niewielu. 

D. A. Carson, profesor Nowego Testamentu
na Trinity Evangelical Divinity School

Doskonałe i bardzo potrzebne narzędzie, koncentrujące na-
szą uwagę na pojedynczym członku kościoła. Wszyscy możemy 
zyskać na lekturze tej wnikliwej książki.

R. C. Sproul, dyrektor Ligonier Ministries

Thabiti Anyabwile jest pastorem
kościoła baptystycznego na Wielkim Kajmanie. 
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Książka Zdrowi członkowie kościoła wypełnia ogromną lukę w lite-
raturze poruszającej temat praktycznego życia chrześcijańskiego. 
Stanowi niezwykle wartościowy, bezpośredni i łatwy w lekturze 
przewodnik po zagadnieniu kościoła lokalnego. Jest również głę-
bokim, na wskroś biblijnym kompendium praktycznej eklezjo-
logii napisanym z pasją i poczuciem palącej potrzeby naszych 
dni. W związku z tym będzie nieocenioną pomocą dla każdego 
członka kościoła, od początkującego aż po wytrawnego pastora. 
W czasach, gdy chrześcijan dotykają dezorientacja i brak pew-
ności, jakiego rodzaju wspólnotą powinien być kościół, będzie to 
pomocny podręcznik nakreślający prawdziwe biblijne priorytety, 
a szczególnie to, jak odnoszą się one do każdego członka kościoła.

John MacArtur, przewodniczący organizacji Grace to You

Thabiti Anyabwile zapełnił wielką pustą przestrzeń we współ-
czesnej literaturze chrześcijańskiej. Nie brakuje książek wskazu-
jących, jak być wiernym pastorem czy przywódcą w kościele, lecz 
ciężko trafić na pozycję, która równie bezpośrednio mówi, jak być 
wiernym członkiem kościoła. Korzystając z bogatego zrozumie-
nia Biblii i praktycznych pouczeń, Anyabwile wzywa chrześcijan, 
żeby nie tylko uczęszczali do kościoła, ale stali się jego wiernymi, 
zaangażowanymi członkami, jakimi chce uczynić ich Bóg. Biorąc 
pod uwagę obecny stan wielu kościołów, książka jest jak najbar-
dziej aktualna.

R. Albert Mohler Jr.,
rektor The Southern Baptist Theological Seminary

Niektóre książki są tak proste, że niemal szkoda czasu nawet na 
ich pobieżną lekturę. Inne bywają tak skomplikowane, że chociaż 
poruszają niezwykle istotną tematykę, nie są warte czasu, jaki im 
się poświęca. Niekiedy jednak uda się znaleźć książkę, która jest 
równocześnie prosta i głęboka. Ta pozycja do nich należy. Obec-



nie wiele osób podkreśla, jak ważne jest, żeby chrześcijanie żyli 
w społeczności, jednak niewielu odkryło biblijny, a zarazem oso-
bisty i poruszający wymiar istoty rzeczy. Thabiti Anyabwile jest 
jednym z tych niewielu. Przeczytaj tę książkę, przemyśl ją, przy-
nieś Bogu w modlitwie jej treść i zachęć do lektury inne osoby 
w twoim zgromadzeniu.

D. A. Carson, profesor Nowego Testamentu  
na Trinity Evangelical Divinity School

Doskonałe i bardzo potrzebne narzędzie koncentrujące naszą 
uwagę na pojedynczym członku kościoła. Wszyscy możemy  
zyskać na lekturze tej wnikliwej książki.

R. C. Sproul, dyrektor Ligonier Ministries; pastor przełożony ds. gło-
szenia i nauczania w Saint Andrews Chapel w Sanford na Florydzie

Wierny pastor jest także dobrym członkiem kościoła. Thabiti jest 
tego dowodem, toteż napisał, co znaczy być zdrowym członkiem 
kościoła z pastorskiego punktu widzenia i kierując się własnym 
doświadczeniem. Każdy kościół, który chce wzmocnić swoich 
ludzi, dobrze zrobiłby, wręczając tę książkę swoim członkom.  
Niełatwo być wiernym członkiem kościoła w dobie braku umiaru 
i egoistycznych impulsów. Mimo to Thabiti nie tylko przypomina 
nam, że jest to możliwe, ale i konfrontuje nas z biblijną rzeczy-
wistością, mówiąc, że jest to konieczne. Nie przestaję dziękować 
Bogu za umysł i serce Thabitiego Anyabwile’a.

Anthony J. Carter, pastor, wydawca i autor książek Experiencing the 
truth (Doświadczanie prawdy) i Bringing the Reformation to the African-

-American Church (Reformacja kościoła afroamerykańskiego)

Zdrowi członkowie kościoła Thabitiego Anyabwile’a to książka, 
w której autor stawia właściwe pytania o członkostwo w koście-



le, wzywając każde lokalne ciało wierzących do podtrzymywania 
i rozwijania praktyk zgromadzenia ukształtowanego przez ewan-
gelię. To niezwykle praktyczny podręcznik, a jednak wolny od re-
ligijnego utylitaryzmu, który często cechuje zorientowane na po-
szukującego książki tego gatunku. Przywódcy i członkowie każ-
dego kościoła, którzy postanowią wspólnie przeczytać tę książkę 
i przyjąć jej napomnienia, odkryją, że ich życie jako rodziny Bożej 
zyskało na mądrości, mocy, miłości i świadectwie wobec świata. 
Jakiż balsam pociechy odnajdziemy w słowach tej książki!

Eric C. Redmond, pastor przełożony  
w Hillcrest Baptist Church w Temple Hills, Maryland

„Zdrowie kościoła lokalnego zależy od gotowości jego członków 
do badania swoich serc, zmiany myślenia i przyłożenia ręki do 
dzieła służby”. Powyższe zdanie, zaczerpnięte z tej książki, do-
skonale oddaje intencje autora i cel jej napisania. O ile ludziom 
przebudzonym przez ewangelię łatwo dostrzec duchową cho-
robę i agonię tego świata, rozpoznanie chorób w kościele przy-
chodzi często trudniej i powoli. Thabiti Anyabwile niezwykle 
trafnie wskazuje cechy zdrowych członków kościoła, niezależnie 
od pełnionej przez nich funkcji, jednocześnie kładąc nacisk na 
ich odpowiedzialność za duchowy stan lokalnej społeczności. 
Sposób, w jaki autor dzieli się biblijnymi prawdami, przekonuje, 
że stanowią one wartości, którymi on sam kieruje się w swoim 
życiu. Tak właśnie sługa Boży staje się wiarygodny. A wszyst-
ko to przekazane jest w atmosferze miłości do Jezusa Chrystusa  
i Jego Ciała. Dzięki tej książce polskie słowo „pozdrawiam” 
(czyli „życzę zdrowia”) nabiera szczególnego biblijnego znacze-
nia. Gorąco zachęcam do lektury tego praktycznego poradnika  
i do wytrwałego stosowania w życiu swoim i swojej społeczności 
zawartych w nim wskazówek.

Mariusz Socha, pastor II Zboru Kościoła  
Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie



Książka Zdrowi członkowie kościoła autorstwa Thabitiego Anyabwi-
le’a jest świetnie napisanym zarysem jednego z zagadnień prak-
tycznej eklezjologii. Stanowi też jego wyśmienitą syntezę i dobre 
wprowadzenie do przemyśleń nad wiernością wobec Boga i Ko-
ścioła dla każdego chrześcijanina.

Zbigniew L. Gadkowski, koordynator Ośrodka Studiów Biblii

Książkę tę musi przeczytać każdy, kto pragnie wnosić wkład  
w swój lokalny kościół jako jego zdrowy członek (będąc ak-
tywnym i wypełniając wielki nakaz misyjny). To praktyczny  
i głęboko zakorzeniony w Biblii wykład, który wyjaśnia, co zna-
czy być częścią Ciała Chrystusa.

Adam Broughton,  
pastor Newcraigs Evangelical Church w Szkocji



Jezusowi Chrystusowi, Głowie Kościoła,
Jego Ciału i każdemu poszczególnemu członkowi 

wykonującemu swoją część dzieła,
kościołom lokalnym, które mnie ukształtowały:

Pierwszemu Kościołowi Baptystów  
na Wielkim Kajmanie,

Kościołowi Baptystów Capitol Hill,
Kościołowi na Skale

oraz

żywemu kościołowi w moim domu, który tworzą:
Kristie, Afiya, Eden i Titus
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PRZEDMOWA DO SERII

Seria wydawnicza 9Marks opiera się na dwóch głównych 
założeniach. Po pierwsze, kościół lokalny pełni o wiele 
ważniejszą rolę w życiu chrześcijańskim, niż wielu dzi-
siejszych chrześcijan sobie to uświadamia. Książka Zdro-
wi członkowie kościoła równie dobrze mogłaby nosić tytuł 
Zdrowi chrześcijanie. Wierzymy, że zdrowy chrześcijanin 
jest zdrowym członkiem kościoła.

Po drugie, kościoły lokalne zyskują na przepływie ży-
cia i witalności, kiedy organizują swoje życie wokół Słowa 
Bożego. Bóg przemawia. Kościoły powinny słuchać i iść za 
Jego głosem. To jest aż tak proste. Kiedy kościół słucha Bo-
żego głosu i za nim podąża, zaczyna przypominać Tego, 
za którym podąża. Odzwierciedla Jego miłość i świętość. 
Ukazuje Jego chwałę. Kościół będzie taki jak On, gdy bę-
dzie Go słuchał.

Czytelnik zauważy, że również wszystkie dziewięć 
cech zaczerpniętych z książki Marka Devera z 2001 roku 
– Nine Marks of a Healthy Church (Dziewięć cech zdrowego ko-
ścioła) – ma swój początek w Biblii:
•	 zwiastowanie ekspozycyjne,
•	 biblijna teologia,
•	 biblijne zrozumienie ewangelii,
•	 biblijne zrozumienie nawrócenia,
•	 biblijne zrozumienie ewangelizacji,
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•	 biblijne zrozumienie członkostwa w kościele,
•	 biblijne zrozumienie dyscypliny kościelnej,
•	 biblijne zrozumienie uczniostwa i wzrostu,
•	 biblijne zrozumienie przywództwa w kościele.
Można oczywiście wymienić inne powinności zdrowego 
kościoła takie jak modlitwa. Wierzymy jednak, że tych 
dziewięć cech jest dzisiaj najczęściej pomijanych (w przeci-
wieństwie do modlitwy). Tak więc nasze przesłanie skiero-
wane do kościołów brzmi: nie patrzcie na najlepsze prak-
tyki biznesowe czy najnowsze trendy, ale szukajcie u Boga. 
Zacznijcie od uważnego słuchania Słowa Bożego.

Takie nastawienie leży u podstaw serii książek 9Marks. 
Stawiają sobie one za cel dokładniejsze przestudiowanie 
owych dziewięciu cech w ich różnych aspektach. Niektó-
re adresowane są do pastorów. Inne do członków kościo-
ła. Mamy nadzieję, że wszystkie połączą uważne studium 
Biblii, refleksję teologiczną, czynnik kulturowy, wspólne 
zastosowanie, a nawet nieco osobistego napomnienia. Naj-
lepsze książki chrześcijańskie zawsze są zarówno teolo-
giczne, jak i praktyczne.

Modlimy się, żeby Bóg użył tej książki i innych w ce- 
lu przygotowania Jego oblubienicy, Kościoła, w blasku 
i wspaniałości na dzień Jego przyjścia.



SŁOWO WSTĘPNE

„Ukochani”. Tak właśnie Thabiti zwracał się do zgroma-
dzonych wierzących tworzących kościół, który wspólnie 
prowadziliśmy. I naprawdę tak myślał. Kochał ich, a oni 
kochali jego. Niektóre starsze osoby miały problemy z wy-
mówieniem jego imienia, ale wiedziały, że dla Thabitiego 
rzeczywiście były ukochanymi.

„Dzień dobry, ukochani”. Do dziś jego słowa brzmią mi 
w uszach.

Tego samego słowa często używał apostoł Jan w swo-
ich listach do kościołów wczesnochrześcijańskich. Według 
Bożego zamysłu listy Jana i cały Nowy Testament wiele 
mówią nam o wspólnym życiu chrześcijan. Ukazują, co 
znaczy być członkiem kościoła, o czym traktuje również 
ta książka.

Thabiti wie z własnego doświadczenia, że nie można 
prowadzić życia chrześcijańskiego w pojedynkę. Bycie 
chrześcijaninem jest kwestią osobistą, ale nie prywatną. 
Kiedy doświadczasz nowego narodzenia, rodzisz się w Bo-
żej rodzinie. Ta rodzina składa się nie tylko z dalszych 
krewnych – chrześcijan rozsianych po całym świecie – lecz 
także bliskich – lokalnego zgromadzenia.

Jako wieloletni członek tego samego kościoła miałem 
ogromną przyjemność spotkać Thabitiego i jego żonę, Kri-
stie. Pamiętam niedzielę, kiedy się poznaliśmy. Uderzyło 
mnie to, jak zajmującym (pracował wtedy w think tanku), 
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nieprzeciętnym (doskonale tam pasował) i rozważnym  
(w przemyślany sposób używał słów) jest człowiekiem. Nie 
chodzi jednak tylko o jego fascynujący umysł. Ten brat ma 
wielkie serce! Szybko zaangażował się w życie ludzi z ko-
ścioła. Na przestrzeni kilku tygodni Thabiti już pomagał 
prowadzić naszą wspólnotę. Choć dopiero kilka lat później 
został rozpoznany jako starszy, już wcześniej pełnił służbę 
starszego.

Wszystko to dowodzi, że Thabiti rozumie, iż miejscem 
owiec jest owczarnia. Widziałem go zarówno w roli wspa-
niałego członka kościoła, jak i znakomitego pasterza.

Zająłem już wystarczająco dużo miejsca. Ma to być 
krótka książka. Zapraszam więc do lektury. Nie zapo-
mnij przedtem się pomodlić. Módl się, żeby Bóg pozwo-
lił na obecność Thabitiego w twoim życiu tak, jak stało 
się to w życiu wielu innych osób. Poproś Boga, by dzięki 
tej książce dane było ci poznać i pokochać lokalny kościół 
jak nigdy wcześniej. Pomódl się, aby w miarę poznawania 
i praktykowania miłości do twojego kościoła coraz lepiej 
poznawać i okazywać Bożą miłość.

Ukochani, niech was Bóg błogosławi, i owocnej lek- 
tury!

Mark Dever,  
Waszyngton,  

wrzesień 2007



WSTĘP

Podczas rozmowy z Jenny na temat członkostwa w koście-
le zaskoczył mnie jej płacz. Początkowe dwadzieścia minut 
spotkania przebiegało w typowy sposób. Opowiedziała 
mi o swoim dzieciństwie, dorastaniu w chrześcijańskim 
domu, okresie szkoły średniej naznaczonym lękiem i eta-
pie „marnotrawnej córki” podczas studiów w college’u. 
Następnie z pewną radością przypomniała o doświadcze-
niu nawrócenia w kościele lokalnym w swoim rodzinnym 
mieście.

Nie spodziewałem się z jej strony szlochu przy odpo-
wiedzi na pytanie:

– Jak ten kościół wpłynął na twoje życie duchowe? 
Wzrastałaś tam?

Po chwili milczenia wytłumaczyła:
– Oczekiwałam, że po nawróceniu ktoś pomoże mi 

wzrastać jako chrześcijance.
Kontynuowała z widocznym śladem zmieszania i gnie-

wu:
– Ale ludzie umieścili mnie gdzieś w kącie, jakby ocze-

kiwali, że sama do wszystkiego dojdę. Czułam się wtedy 
źle i okropnie osamotniona.

Ile osób podobnych do Jenny spotkałeś w życiu? 
A może i ty jesteś jak ona? Być może masz za sobą sporo 
czasu spędzonego w kościele lub kilku kościołach lokal-
nych. Niewykluczone, że twoje życie chrześcijańskie nie 
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różni się zbytnio od doświadczeń Jenny. Po przyjęciu wia-
ry wypełniały cię entuzjazm, energia i gorliwość w wyko-
nywaniu wspaniałych dzieł Pana. Jednak wkrótce pojawi-
ło się pytanie, co właściwie mam robić jako członek tego 
kościoła lokalnego.

Jeśli tak jest, ta książka jest dla ciebie. Jeśli nie, ta książ-
ka również jest dla ciebie.

Bez względu na to, czy rozpocząłeś życie chrześcijań-
skie wczoraj czy trzydzieści lat temu, Pan pragnie, żebyś 
odgrywał istotną rolę w życiu Jego Ciała, kościoła lokal-
nego. Zamierzył, żeby kościół lokalny znaczył dla ciebie 
więcej i stał się cudowniejszym domem niż jakiekolwiek 
inne miejsce na ziemi. Postanowił, aby Jego kościoły były 
zdrowym miejscem, a ich członkowie doświadczali w nich 
duchowego zdrowia.

Napisałem tę niewielką książkę w nadziei, że odkry-
jesz lub na nowo odkryjesz, co znaczy być zdrowym człon-
kiem lokalnego zgromadzenia i jak przyczynić się do zdro-
wia całego kościoła.

W 2007 roku wydawnictwo Crossway Books opubliko-
wało książkę Marka Devera What Is a Healthy Church? (Jak 
wygląda zdrowy kościół). Prezentuje ona biblijną oraz histo-
ryczną definicję zdrowego kościoła i wraz z jego poprzed-
nim dziełem, Nine Marks of a Healthy Church (Dziewięć cech 
zdrowego kościoła), ukształtowała myślenie wielu pastorów 
i przywódców kościoła.

Chociaż moja książka jest wzorowana na rozważa-
niu Jak wygląda zdrowy kościół, stara się odpowiedzieć na 
nieco inne pytanie: jak według Pisma wygląda zdrowy 
członek kościoła? Dziewięć cech zdrowego kościoła zwraca 
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się przede wszystkim do pastorów z zadaniem reformy 
kościoła. W tej książce staram się dotrzeć do ludzi prowa-
dzonych przez przywódców i zachęcić owych członków 
kościoła do odegrania przeznaczonej im roli w pomocy 
kościołowi, aby ten coraz bardziej odzwierciedlał Bożą  
chwałę.

Jak ty jako osoba współtworząca kościół lokalny mo-
żesz przyczynić się do jego zdrowia?

Pewnego niedzielnego poranka po nabożeństwie pani 
Burns przyparła mnie do muru. Była lekko podenerwo-
wana i zatroskana niektórymi zmianami zachodzącymi 
w kościele, a także tym, co pozostawało bez zmian. Próbo-
wałem żegnać się z ludźmi opuszczającymi pomieszczenie 
i równocześnie uprzejmie kiwałem głową w odpowiedzi 
na narzekanie i niezadowolenie pani Burns.

Kiedy zrobiła przerwę w swojej litanii, chciałem odru-
chowo zapytać ją: „Więc co właściwie siostra chce, żebym 
z tym zrobił?”. Jednak chwilę później zreflektowałem się 
i zapytałem: „Co zatem zamierza siostra zrobić w związku 
ze stanem, w jakim znajduje się kościół? Jak siostra chce 
stać się lepszym członkiem kościoła i przyczynić się do 
zdrowia Bożej rodziny?”.

Te pytania skierowane są do każdego chrześcijanina, 
nie tylko do tych niezadowolonych, jak pani Burns. Zdro-
wie kościoła lokalnego zależy od gotowości jego członków 
do badania swoich serc, zmiany myślenia i przyłożenia 
ręki do dzieła służby.

Kolejne rozdziały przedstawiają konkretną propozy-
cję stania się zdrowszym członkiem kościoła lokalnego. 
Zakładam, że jesteś już członkiem lokalnego zgromadze-
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nia i być może potrzebujesz tylko impulsu lub możliwości 
przemyślenia kilku kluczowych kwestii1.

Rozdział 1 zachęca do ekspozycyjnego słuchania Sło-
wa Bożego. Zdrowi członkowie kościoła to ludzie, którzy 
w szczególny sposób słuchają zwiastowanego i studio-
wanego Słowa Bożego – pozwalają, żeby to Bóg wytyczył 
kierunek przez nieustanne poszukiwanie prawdziwego 
znaczenia tekstu, tak aby móc go zastosować w swoim  
życiu.

W rozdziale 2 zachęcam członków kościoła do uczenia 
się o istotnych zagadnieniach biblijnych. Inaczej mówiąc, 
zapraszam ich do stania się biblijnymi teologami w celu 
chronienia samych siebie i kościoła przed fałszywym, nie-
zdrowym nauczaniem.

Rozdział 3 wzywa członków kościoła, żeby byli nasy-
ceni ewangelią Jezusa Chrystusa. Jest to ewangelia, która 
nas zbawia (Rz 1:16), jak również podtrzymuje i motywuje 
w codziennym życiu chrześcijańskim.

Niemożliwe jest ekspozycyjne słuchanie Pisma, opano-
wanie jego centralnych tematów i wątków oraz prowadze-
nie życia przepełnionego ewangelią bez pragnienia i pod-
jęcia starań, aby stać się biblijnym ewangelistą. Rozdziały  
4 i 5 zawierają istotne wskazówki, jak myśleć o nawróceniu 
i ewangelizacji w zdrowy, biblijny sposób.

Rozdział 6 jest wezwaniem do poważnego i aktywne-
go potraktowania członkostwa w kościele. Kolejny rozdział 
podaje powód, dla którego poważne podejście do kwestii 

1 Jeśli jesteś chrześcijaninem, ale nie członkiem kościoła, zachę-
cam cię do przeczytania książki stanowiącej nieocenioną pomoc 
w rozważeniu tego istotnego tematu. Mam na myśli Stop Dating the 
Church (Przestań flirtować z kościołem) autorstwa Joshui Harrisa.
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członkostwa jest ważne: w kościele lokalnym chrześcijanie 
doświadczają kształtującej i korygującej dyscypliny Pana.

W rozdziale 8 z biblijnej perspektywy przyglądam się 
duchowemu wzrostowi, natomiast rozdział 9 zawiera spo-
soby efektywnego wspierania przywództwa twojego ko-
ścioła lokalnego.

Rozdział 10 kieruje uwagę na modlitwę jako istotny 
aspekt stawania się i pozostania zdrowym członkiem ko-
ścioła. Zwięźle przedstawione są tu biblijne podstawy mo-
dlitwy oraz proponowane tematy, które zdrowi członkowie 
kościoła mogą uwzględnić w swoim życiu modlitewnym.

Pod koniec większości rozdziałów można znaleźć li-
stę polecanych, pomocnych w dalszym zgłębianiu danego 
zagadnienia publikacji. Książka nie wyczerpuje tematu, 
bowiem istnieją jeszcze inne ważne cechy zdrowego człon-
ka kościoła. Mam jednak nadzieję, że te, które zostały tu 
opisane, pobudzą nas do miłości i dobrych uczynków na 
chwałę Chrystusa i dla piękna Jego oblubienicy.

Suwerenny Panie, błagamy, żebyś pobłogosławił Twój lud nie-
zwykłą pokorą, jednością, radością, pokojem i troską o siebie 
nawzajem. Modlimy się, żebyś czynił wszystkich należących do 
Ciebie coraz zdrowszymi duchowo i bardziej owocnymi, nie tylko 
z osobna, ale i jako jedno ciało – jednego nowego człowieka, 
współdziałającego, aby wrastać w Chrystusa i dorosnąć do wy-
miarów Jego pełni. Pobłogosław czytanie, słuchanie i studium 
Twojego Słowa dla chwały Twojego imienia. Panie, jeśli tak się 
Tobie upodoba, użyj tej niewielkiej książki do poszerzenia Two-
jego Królestwa i upiększenia Twojej oblubienicy. Ojcze, prosimy 
o to, wiedząc, że nic nie jest dla Ciebie za trudne, z całkowitą 
pewnością wiary, w imieniu Jezusa. Amen.





C E C H A  1

ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST 
SŁUCHACZEM EKSPOZYCYJNYM

Czym jest „słuchanie ekspozycyjne”? Zanim odpowiemy 
na to pytanie, musimy określić, czym jest „zwiastowanie 
ekspozycyjne”. Pierwszą i najważniejszą cechą zdrowego 
kościoła jest ekspozycyjne głoszenie Biblii. Zwiastowanie 
ekspozycyjne nie polega po prostu na komentowaniu pewne-
go fragmentu Pisma. Jest to raczej rodzaj zwiastowania, który 
za główny temat kazania przyjmuje główny temat określonego 
fragmentu Pisma2. Jeśli kościoły mają być zdrowe, pastorzy 
i nauczyciele muszą poświęcić się odkrywaniu znaczenia 
Pisma i pozwolić, żeby to znaczenie nadawało kierunek  
ich zgromadzeniom.

Dla każdego członka kościoła lokalnego wynika z tego 
ważna konsekwencja. Tak, jak głoszenie pastora powinno 
być określone znaczeniem Pisma, tak i słuchanie chrześci-
janina powinno być prowadzone przez znaczenie Pisma. 
Kiedy słuchamy zwiastowania Słowa, nie powinniśmy 
w pierwszym rzędzie wyłapywać praktycznych porad, 
chociaż Pismo dużo uczy na temat codziennego życia. Nie 
powinniśmy również słuchać przesłania, które wzmacnia 
naszą samoocenę czy wzbudza zainteresowanie kwestiami 
2 M. Dever, Nine Marks of a Healthy Church; Wheaton, IL: Crossway, 

2013, s. 40.
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politycznymi lub społecznymi. Jako członkowie kościołów 
chrześcijańskich powinniśmy zamiast tego skoncentrować 
się na słuchaniu głosu i przesłania Boga takim, jakie jest 
ono objawione w Jego Słowie. Powinniśmy słuchać, żeby 
usłyszeć, co On do nas napisał w swojej wszechwiedzącej 
miłości dla własnej chwały i naszego błogosławieństwa.

Więc co dokładnie rozumiem przez „słuchanie ekspo-
zycyjne”? Jest to słuchanie ukierunkowane na znaczenie 
fragmentu Pisma i przyjęcie tego znaczenia jako myśli 
przewodniej, której mamy uchwycić się zarówno w życiu 
osobistym, jak i wspólnym jako chrześcijanie.

Jakie korzyści płyną ze słuchania  
ekspozycyjnego?

Po pierwsze, słuchanie ekspozycyjne rozwija w nas głód Sło-
wa Bożego. Kiedy dostroimy uszy do rodzaju zwiastowania, 
którego centralnym tematem jest główny temat danego 
fragmentu Pisma, przyzwyczajamy się do słuchania Boga. 
Stajemy się biegli w posługiwaniu się językiem Syjonu i je-
steśmy zaznajomieni z tematami Bożej Księgi. Jego Słowo, 
Jego głos stają się dla nas słodkie (Ps 119:103–104) i dzięki 
temu potrafimy skuteczniej sprzeciwić się głosom, które 
konkurują z głosem Boga o kontrolę nad naszym życiem. 
Słuchanie ekspozycyjne obdarza nas uchem wyczulonym 
na Boży głos.

Druga korzyść wypływa z pierwszej. Słuchanie ekspo-
zycyjne pomaga nam skupić się na woli Boga i podążać za Nim. 
Nasze zamiary schodzą na drugi plan. Intencje kaznodziei 
schodzą na drugi plan. Boże zamiary i intencje wobec Jego 
ludu wysuwają się na pierwszy plan, zmieniają nasze prio-
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rytety i prowadzą nas w kierunku, który przyniesie Mu 
największą chwałę. Sam Pan oznajmił: Owce moje głosu mo-
jego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną (J 10:27). Słuchanie 
głosu Jezusa takim, jakim rozbrzmiewa on w Jego Słowie 
ma rozstrzygające znaczenie w naśladowaniu Go.

Po trzecie, słuchanie ekspozycyjne chroni ewangelię i na-
sze życie przed zepsuciem. Pismo mówi, że przyjdzie czas, że 
zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbie-
rają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho 
od prawdy, a zwrócą się ku baśniom (2Tm 4:3–4). Zaniedbanie 
słuchania ekspozycyjnego pociąga za sobą katastrofal-
ne skutki. W kościele pojawiają się fałszywi nauczyciele 
i stawiają przeszkody ewangelii. Ostatecznie prawda zo-
staje zastąpiona mitami i fałszywą nauką. Kiedy członko-
wie pielęgnują w sobie nawyk słuchania ekspozycyjnego, 
strzegą samych siebie przed syndromem „swędzących 
uszu” i chronią prawdę ewangelii.

Czwarta korzyść polega na tym, że słuchanie ekspo-
zycyjne stanowi zachętę dla wiernych pastorów. Mężczyź-
ni, którzy oddali się służbie Słowa, godni są podwójne-
go szacunku (1Tm 5:17). Jedną z najbardziej zniechęca- 
jących rzeczy i wyrazem braku uznania dla nich jest 
zgromadzenie niedbale słuchające Słowa Bożego. Nato-
miast ochocze i owocne przyjmowanie głoszonego Słowa 
uskrzydla tych wiernych mężczyzn. Gdy ludzie tworzący 
kościół nakłaniają ucha na głos Pana, a ich życie nosi na 
sobie ślady kształtowania przez Jego Słowo, zwiastują-
cy nabierają śmiałości. Jako członkowie kościoła możemy 
dbać o naszych pastorów i nauczycieli oraz zapobiegać nie-
potrzebnemu zniechęceniu i znużeniu, pielęgnując nawyk 
słuchania ekspozycyjnego.
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Po piąte, taki rodzaj słuchania przynosi korzyść zgroma-
dzonym wierzącym. Autorzy Nowego Testamentu wielo-
krotnie nawołują kościoły lokalne do jedności w myśleniu. 
A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami 
rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością 
zdania (1Kor 1:10; zob. Rz 12:16; 2Kor 13:11; 1P 3:8). Groma-
dząc się w kościołach lokalnych i oddając się słuchaniu gło-
su Boga przez głoszone Słowo, jesteśmy formowani w jedno 
ciało. Otrzymujemy jedność zrozumienia i celu. Ta jedność 
świadczy o prawdzie ewangelii Jezusa Chrystusa (J 17:21). 
Jeśli jednak słuchamy z umysłem zaprzątniętym własnymi 
preferencjami i dążeniami, jeśli rozwijamy prywatne inter-
pretacje i dziwaczne opinie, prowokujemy tylko dyskusje 
na temat wątpliwych kwestii i ryzykujemy zniszczeniem tej 
jedności oraz osłabieniem wydawanego przez nas świadec-
twa ewangelii.

Jak członkowie kościoła mogą pielęgnować 
nawyk słuchania ekspozycyjnego?

Skoro słuchanie ekspozycyjne jest tak nieodzowne wobec 
zdrowia poszczególnych członków kościoła i całego zgro-
madzenia, jak można ukształtować w sobie ten nawyk? 
Oto sześć praktycznych pomysłów, które pomogą rozwi-
nąć nawyk uważnego słuchania Słowa Bożego.

1) ROZMYŚLAJ NAD FRAGMENTEM PISMA, NA KTÓRYM 
OPIERA SIĘ KAZANIE, PODCZAS SWOJEGO CICHEGO CZASU

Kilka dni przed wygłoszeniem kazania, zapytaj pasto-
ra, z jakiego fragmentu Pisma planuje głosić w najbliższą 
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niedzielę. Zachęć go, zapewniając, że będziesz się modlić 
o jego przygotowanie i poczynisz starania, by z uwagą 
wysłuchać kazania. Podczas codziennych rozważań spró-
buj stworzyć szkic struktury tekstu i uczyń go pomocnym 
w czasie modlitwy. Opracowywanie takich szkiców Pisma 
jest wspaniałym sposobem na docieranie do znaczenia 
fragmentu. Możesz następnie skorzystać ze swojego szkicu 
jako wskazówki w słuchaniu; porównaj go z planem tekstu 
przedstawionym przez kaznodzieję, żeby ujrzeć nowe rze-
czy, których nie uwzględniłeś w swoim studium.

2) ZAINWESTUJ W DOBRE KOMENTARZE

Wzbogać swój cichy czas, czerpiąc z największych umy-
słów chrześcijaństwa. Studiuj Biblię z Janem Kalwinem 
czy Martinem Lloydem-Jonesem, zaopatrując się w ko-
mentarze ksiąg biblijnych, które akurat czytasz i studiu-
jesz. Jeśli twój pastor głosi z Ewangelii Jana, możesz wy-
brać komentarz tej księgi autorstwa Donalda A. Carsona 
lub Jamesa M. Boice’a. Pozwól tym biblistom i pastorom 
pomóc ci uważnie słuchać Słowa Bożego oraz odkrywać 
jego bogate znaczenie. Seria komentarzy The Bible Speaks 
Today (Biblia dziś przemawia) jest wspaniałym punktem 
wyjścia dla wierzących, którzy chcą założyć biblioteczkę 
dobrych komentarzy. Być może zechcesz nabyć przegląd 
komentarzy Starego i Nowego Testamentu, który ułatwi ci 
zorientować się w różnych możliwościach dostępnych ko- 
mentarzy. Old Testament Commentary Survey (Przegląd  
komentarzy do Starego Testamentu) Trempera Longmana 
i New Testament Commentary Survey (Przegląd komentarzy 
do Nowego Testamentu) Carsona stanowią w tym wzglę-
dzie wspaniałą pomoc.
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3) ROZMAWIAJ O KAZANIU I MÓDL SIĘ O NIE  
PO NABOŻEŃSTWIE

Zamiast w pośpiechu wychodzić, gdy tylko nabożeństwo 
dobiegnie końca, czy prowadzić rozmowy na temat ostat-
nich wydarzeń, rozwiń w sobie nawyk rozmawiania z in-
nymi wierzącymi o treści kazania. Rozpocznij duchową 
rozmowę, zadając pytanie: „Jakie wyzwanie rzuciło ci Pi-
smo?”, „Jak przemówiło dziś do ciebie?” czy „Co w Bożym 
charakterze zaskoczyło cię lub zachęciło?”. Zainspiruj in-
nych, dzieląc się tym, czego nauczyłeś się o Bogu i Jego Sło-
wie w trakcie kazania. Szczególnie podkreśl, jak zmieniło 
się twoje myślenie z powodu znaczenia Pisma. Módl się 
z innymi, żeby Bóg zachował zgromadzenie przed staniem 
się „leniwym w słuchaniu” i żeby pobłogosławił kościół 
coraz mocniejszym pragnieniem „stałego pokarmu” Jego 
Słowa (Iz 6:9–10; Hbr 5:11–14).

4) SŁUCHAJ KAZANIA I STOSUJ SIĘ DO JEGO NAUK  
W CIĄGU TYGODNIA

Możemy pielęgnować nawyk słuchania ekspozycyjnego, 
ponownie odsłuchując kazania w tygodniu i stosując się 
w życiu do treści w nich zawartych. Nie pozwól, żeby nie-
dzielne kazanie stało się jednorazowym wydarzeniem, 
które zaciera się w pamięci, gdy tylko kaznodzieja skończy 
przemawiać (Jk 1:22–25). Wybierz jedno lub dwa zastoso-
wania z Pisma i przez modlitwę kieruj się nimi w rozpo-
czynającym się tygodniu. Jeśli kościół udostępnia nagrania 
audio lub ma stronę internetową, skorzystaj z tych możli-
wości, żeby nakarmić swoją duszę dzięki kliknięciu myszą. 
Z pomocą pastora załóż grupę, która będzie koncentrować 
się na wracaniu do treści kazań i życiu zgodnie z nimi. Mo-
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żesz też użyć kazań i swoich notatek w relacjach ucznio-
stwa jeden na jeden. Znam kilka rodzin, które regularnie 
powtarzają główne myśli z kazań w zaciszu domowym 
w niedzielne wieczory. Istnieją setki sposobów, aby kaza-
nia ożyły w naszym życiu duchowym przez powtarzanie 
Słowa Bożego w tygodniu. Bądź twórczy. Włożony w to wy- 
siłek na pewno się opłaci.

5) ROZWIŃ W SOBIE NAWYK SZUKANIA ODPOWIEDZI   
NA PYTANIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z TEKSTU

Jonathan Edwards postanowił, że nie pozwoli, żeby dzień 
dobiegł końca, zanim nie znajdzie odpowiedzi na wszyst-
kie frapujące go pytania, które powstały w umyśle pod-
czas studiowania Pisma3. Jak zdrowe byłyby nasze ko-
ścioły, gdyby ich członkowie poświęcili się studiowaniu 
Pisma z takim postanowieniem i gotowością do podjęcia 
wysiłku? Można zacząć od zadania pastorowi, starszym 
i innym nauczycielom w kościele pytań wywołanych tek-
stem Pisma. Nie popadaj jednak w bierność. Szukaj raczej 
odpowiedzi podczas osobistego studiowania Pisma, a tak-
że w rozmowach z tymi, przed którymi chcesz otwierać 
swoje życie, oraz członkami małych grup. Nie zapominaj 
jednak, że pastor najprawdopodobniej spędził więcej czasu 
niż inne osoby, rozważając dany fragment i ma za zadanie 
karmić cię Słowem Bożym. Po zakończonym kazaniu za-

3 W wieku około dziesięciu lat Edwards zapisał następujące posta-
nowienie: „Postanawiam, że jeśli pojawi się jakieś twierdzenie 
dotyczące Boga, które trzeba rozstrzygnąć, jeśli okoliczności mnie 
nie powstrzymają, natychmiast zrobię, co w mojej mocy, żeby 
je rozstrzygnąć”. J. Edwards, The Works of Jonathan Edwards, t. 1; 
Peabody, MA: Hendrickson, 1998, s. lxii.
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dawaj pytania i dziel się komentarzami, które będą zachętą 
dla twojego pastora i błogosławieństwem dla twojej duszy.

6) DBAJ O POKORĘ

W wyniku wnikliwego badania Słowa Bożego, słuchania 
Jego głosu, bez wątpienia zaczniesz wzrastać i odkryjesz 
wiele cudownych skarbów. Uważaj jednak, żebyś nie stał 
się „profesjonalnym słuchaczem kazań”, który ciągle słu-
cha, ale nigdy się nie uczy. Strzeż się fałszywej wiedzy, która 
„nadyma” (1Kor 1:8; Kol 2:18) i powoduje zwykle konflikty 
i niezgodę. Zadawaj śmierć każdemu objawowi pychy, po-
tępiania innych i krytykanckiego dzielenia włosa na czwo-
ro. Zamiast tego, ilekroć otwierasz Pismo, chciej spotkać się 
z Jezusem. Traktuj Słowo jako paliwo do życia całkowicie 
oddanego chwaleniu Boga. Nie wywyższajmy się, ale pa-
miętajmy o słowach apostoła Piotra: Ukórzcie się więc pod 
mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego (1P 5:6).

Wnioski
To słuchanie przesłania Słowa Bożego prowadzi do zbaw-
czej wiary (Rz 10:17). Członkowie kościoła są zdrowi, kiedy 
regularnie słuchają tego przesłania i staje się to ich nawy-
kiem. Słuchanie ekspozycyjne sprzyja zdrowiu poszcze-
gólnych członków zboru, jak i całych kościołów.

Pytania do rozważenia
1. Jak oceniasz swoją zdolność słuchania i odkrywania 

znaczenia Słowa w osobistym czasie rozważania, a jak 
podczas kazań?

2. Jak zamierzasz wzmocnić swoją zdolność słuchania?



C E C H A  2

ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST  
BIBLIJNYM TEOLOGIEM

„Nieznajomość Boga – zarówno nieznajomość nauki 
o Nim, jak i praktycznej społeczności z Nim – jest przyczy-
ną tak wielkiej słabości dzisiejszego kościoła”. Tymi słowa-
mi James I. Packer rozpoczął w 1973 roku przedmowę do 
swojego klasycznego dzieła Knowing God (Poznawanie Boga). 
Packer przekonywał, że trendem powodującym taki brak 
poznania Boga i słabość kościoła było „przystosowanie 
się umysłu chrześcijanina do ducha współczesności: du-
cha, który tworzy wielkie myśli o człowieku, a pozostawia 
mało miejsca na myśli o Bogu”4.

Niestety obserwacja Packera po ponad trzydziestu la-
tach nic nie straciła na swojej aktualności, a wręcz wydaje 
się dziś jeszcze bardziej aktualna. Nieznajomość Bożych 
dróg i niepraktykowanie więzi z Nim nadal się szerzą. 
Członkowie kościołów chrześcijańskich wciąż pielęgnują 
małe myśli o Bogu i wielkie myśli o człowieku. Taki stan 
rzeczy ujawnia, że stanowczo zbyt wielu chrześcijan za-
niedbało największe powołanie: poznawanie swojego Boga. 
Każdy chrześcijanin ma stać się teologiem w najlepszym 
i najbardziej osobistym tego słowa znaczeniu. Jeśli kościo-

4 J.I. Packer, Poznawanie Boga; Warszawa, Wydawnictwo „Słowo 
Prawdy”, 1989, s. 8–9.
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ły mają cieszyć się zdrowiem, ich członkowie muszą stać 
się, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, biblijnymi teo-
logami.

Czym jest biblijna teologia dla członka kościoła?

Praktykowanie teologii biblijnej oznacza osobiste poznanie Boga. 
Używam terminu „teologia biblijna”, mając na myśli dwie 
rzeczy. Po pierwsze, musimy pamiętać, że Biblia jest sa-
moobjawieniem Boga, źródłem rozwijania wielkich myśli 
o Bogu. Chrześcijanin zainteresowany poznawaniem Boga 
chce wiedzieć, co Bóg powiedział o sobie w Biblii. Taki 
chrześcijanin nie będzie zaczynał swoich wypowiedzi od 
stwierdzenia: „Lubię myśleć o Bogu jako o...”. Nauczył się 
nie mieszać elementów New Age, hinduizmu i chrześcijań-
stwa, aby ulepić bóstwo na własny użytek. O nie! Czło-
nek kościoła chrześcijańskiego, który poważnie traktuje 
poznawanie Boga, wiernie trzyma się tego, co Biblia mówi 
o Bogu, ponieważ to przez nią Bóg ukazuje nam, jaki jest.

Praktykowanie teologii biblijnej oznacza poznanie Bożej hi-
storii odkupienia. Po drugie, teolog biblijny to osoba oddana 
zrozumieniu historii objawienia, wielkich tematów i nauk 
Biblii oraz pełnego obrazu, który tworzą. Innymi słowy, 
zdrowi członkowie kościoła podejmują wysiłek, żeby po-
jąć jedność i objawienie Biblii jako całość, a nie jedynie po-
jedyncze czy ulubione fragmenty. Przystępują do lektury 
Biblii, wiedząc, że czytają niesamowitą historię tego, jak 
Bóg dla swojej chwały odkupuje lud. Widzą w tej historii, 
że Bóg jest Stwórcą, Świętym Bogiem, wiernym Bogiem, 
kochającym Bogiem oraz suwerennym Bogiem, a jako taki 
składa swojemu ludowi obietnice i dotrzymuje ich, po-
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cząwszy od Adama i Ewy aż po ostateczne wypełnienie 
Jego planu5.

W jaki sposób teologia biblijna przynosi zdrowie 
członkowi kościoła?

W swojej popularnej Teologii Systematycznej Wayne Gru-
dem wylicza kilka korzyści płynących ze studiowania ty-
tułowej odmiany teologii. Wiele z nich odnosi się również 
do poznawania teologii biblijnej. Warto je w tym miejscu 
podsumować6.

Po pierwsze, praktykowanie teologii biblijnej pomaga nam 
odczuwać coraz większą cześć wobec Boga. Kiedy spotykamy 
Boga Biblii, który ustanawia przymierze i dochowuje jego 
obietnic, dostrzegamy coś z Jego majestatu. Coraz wyraź-
niej widzimy, jak Bóg współdziała we wszystkim ku dobre-
mu, wypełniając obietnicę złożoną kobiecie, że jej potomek 
zdepcze głowę węża (Rdz 3:15), następnie otwierając bez-
dzietne łona, aby zachować linię potomstwa (Rdz 17:15–19; 
21:1–2; 29:31; 30:22; Iz 7:14), aż po narodzenie się owego po-
tomka (Mt 1:20–23). Gdy dostrzegamy, że Bóg zawsze był, 
jest i pozostanie Stwórcą, Bogiem świętym, wiernym, ko-
chającym i suwerennym względem nas, jakim okazał się 
również dla innych, jesteśmy pobudzeni do wiary, bojaź-
ni i podziwu dla Niego. Jeśli chcemy prawdziwie poznać 
i czcić Boga, staniemy się oddanymi teologami biblijnymi, 
którzy rozumieją historię odkupienia i tematy Pisma.
5 M. Dever, Nine Marks of a Healthy Church; Wheaton, IL: Crossway, 

2004, rozdział 2.
6 W. Grudem, Systematic Theology; Leicester, MI: Zondervan, 1994,  

s. 26–30.



34                       ZDROWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA

Po wtóre, praktykowanie teologii biblijnej pomaga nam 
przezwyciężyć nasze niewłaściwe wyobrażenia. Wszyscy napo-
tykamy w Biblii nauki, które rzucają nam wyzwanie, po-
wodują konsternację lub nas drażnią. Często odmawiamy 
ich przyjęcia z powodu apatii i grzechu w naszych sercach. 
Możemy unikać pewnych wersetów, które budzą naszą 
niechęć lub wymagają konfrontacji. Kiedy jednak poświę-
cimy czas na zrozumienie pełnego zakresu nauczania Pi-
sma na konkretny temat, łatwiej dostrzegamy nasze błęd-
ne wyobrażenia. Teologia biblijna pomaga nam dostrzec, 
jak Bóg konsekwentnie przekazuje to samo przesłanie 
swoim ludziom w różnych miejscach i na różne sposoby 
(Hbr 1:1), przesłanie, przed którym pewnego dnia wszyscy 
zegniemy kolana i je przyjmiemy (Iz 45:22–24; Rz 14:10–12; 
Flp 2:9–11). Kiedy z modlitwą studiujemy teologię, prowa-
dzi nas to do radosnego poddania się Bogu i odrzucenia 
naszych błędnych wyobrażeń o Nim.

Po trzecie, praktykowanie teologii biblijnej pomaga uodpor-
nić kościół na kontrowersje doktrynalne. Historia Kościoła jest 
pełna kontrowersji, które rodziły się wewnątrz kościołów 
lokalnych i pomiędzy różnymi zgromadzeniami. Kościoły 
lepiej zniosą i mądrzej rozwiążą takie różnice zdań, kiedy 
będą dobrze rozumiały teologię biblijną, systematyczną 
i historyczną. Dzieje się tak, gdyż cokolwiek Biblia mówi 
na jeden temat, wiąże się to z wszystkim innym, co w niej 
jest opisane. Teologia biblijna pomaga zachować ciągłość 
i spójność nauczania Pisma. Poświęcenie uwagi teologii 
biblijnej przypomina układanie pasujących do siebie puz-
zli. Kiedy jeden element wydaje nam się nieznajomy, mo-
żemy znaleźć dla niego odpowiednie miejsce, porównując 
go z kompletnym obrazem na opakowaniu układanki. 
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Im więcej elementów udało nam się ułożyć, tym łatwiej 
przychodzi ocenić oraz dopasować nowe fragmenty i tym 
mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Właści-
we postrzeganie teologii biblijnej w dużym stopniu przy-
pomina sytuację, w której dysponujemy ułożonym obra-
zem z puzzli, pozwalającym nam właściwie ocenić błędne 
teologicznie elementy. Pismo jest napisane ku przestrodze dla 
nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków (1Kor 10:11), a jego 
znajomość chroni kościół przed pospolitymi, niedorzecz-
nymi rozmowami i niekończącymi się dysputami.

Po czwarte, praktykowanie teologii biblijnej jest konieczne 
do wypełnienia wielkiego nakazu misyjnego. Jezus nakazuje 
nam uczyć każdego wierzącego przestrzegania wszyst-
kiego, co polecił zrobić (Mt 28:19–20). Bez dobrze ukształ-
towanej teologii, w tym właściwego zrozumienia, jak po-
strzegać Boże przykazania zgodnie z ich historycznym 
rozwojem i kontekstem, doprawdy ciężko wypełniać wolę 
Pana, żeby uczyć innych posłuszeństwa. Czego mamy ich 
uczyć? Czemu mamy być posłuszni? Skąd mamy wiedzieć, 
co odnieść do naszego życia? Łatwiej odpowiedzieć na te 
pytania, kiedy chrześcijanie są obeznani z teologią biblijną 
i znają swojego Boga.

Być może najlepszą korzyścią wynikającą ze stoso-
wania teologii biblijnej jest to, że pogłębia ona nasze zrozu-
mienie ewangelii i sprawia, że lepiej się nią posługujemy. Jezus 
i apostołowie nie potrzebowali Nowego Testamentu, żeby 
zwiastować ewangelię. Opierali się na Starym Testamen-
cie i rozumieli, że te pisma wskazywały na Jezusa (Łk 
24:27.44–45). Teolog biblijny stąpa śladami Jezusa i aposto-
łów, przyswajając sobie jedność Pisma, dostrzegając w nim 
Chrystusa i ewangelię.
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Jak być zdrowym członkiem kościoła,  
stając się teologiem biblijnym?

W jaki sposób chrześcijanin może stać się zdrowym człon-
kiem kościoła zaznajomionym z tematami teologii biblij-
nej? Pomocnych może okazać się kilka sposobów.

PRZECZYTAJ DOBRĄ KSIĄŻKĘ NA TEMAT TEOLOGII BIBLIJNEJ

Sposobem, który sam się narzuca, jest przeczytanie dobrej 
książki z dziedziny teologii biblijnej. Na przestrzeni lat kil-
ka dzieł okazało się pożytecznych w tym względzie. Jako 
dobre źródło stanowiące punkt odniesienia może służyć 
słownik The New Dictionary of Biblical Theology7. Pomocnym 
wstępem do tego zagadnienia mogą okazać się książki:

•	 God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible (Pełny 
obraz Boga: Na tropie głównego wątku Biblii) Vaughna Ro-
bertsa;

•	 The Symphony of Scripture: Making Sense of the Bible’s  
Many Themes (Symfonia Pisma: Współbrzmienie wielu istot-
nych tematów Biblii) Marka Stroma;

•	 At the Heart of the Universe: What Christians Believe (W ser-
cu wszechświata: w co wierzą chrześcijanie) Petera Jensena;

•	 According to Plan: The Unfolding Revelation of God in the 
Bible (Zgodnie z planem: Rozwijające się objawienie Boga 
w Biblii) Graema Goldsworthy’ego;

•	 The Goldsworthy Trilogy: Gospel and Kingdom, Gospel and 
Wisdom, The Gospel in Revelation (Trylogia Goldsworthy’ego: 

7 The New Dictionary of Biblical Theology: Exploring the Unity and Di-
versity of Scripture, red. T.D. Alexander, B.S. Rosner, D.A. Carson, 
G. Goldsworthy; Downers Grove, IL: InterVarsity, 2000.
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Ewangelia i Królestwo, Ewangelia i mądrość, Ewangelia 
w Księdze Objawienia) tego samego autora8.

Seria The New Studies in Biblical Theology9 (Nowe studia teo-
logii biblijnej), której redaktorem jest Carson, dostarcza 
wspaniałych materiałów do zgłębiania teologii biblijnej. 
Wspomniane dzieła oferują solidny, a zarazem przystępny 
przegląd jedności i różnorodności Pisma. Dla bardziej za-
awansowanych czytelników klasycznym dziełem pozosta-
je wciąż Biblical Theology: Old and New Testaments10 (Teologia 
biblijna Starego i Nowego Testamentu) autorstwa urodzonego 
w Holandii teologa z Princeton – Geerhardusa Vosa. Ko-
rzystaj z tych książek w chwilach przeznaczonych na roz-
ważanie lub kiedy masz na to czas. Zasugeruj prowadzące-
mu twoją małą grupę, żebyście przeczytali jedną lub kilka 
z nich wspólnie.

STUDIUJ BIBLIĘ TEMATYCZNIE

Przeznacz pewną część czasu osobistych rozważań na te-
matyczne studiowanie Pisma. Główna część diety Słowa po-
winna składać się ze studiowania poszczególnych ksiąg 
  8 V. Roberts, God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible; 

Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003; M. Strom, The Symphony of 
Scripture: Making Sense of the Bible’s Many Themes; Phillipsburg, NJ: 
P&R, 2001; P. Jensen, At the Heart of the Universe: What Christians 
Believe; Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003; G. Goldsworthy,  
According to Plan: The Unfolding Revelation of God in the Bible; 
Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002; G. Goldsworthy, The  
Goldsworthy Trilogy: Gospel and Kingdom, Gospel and Wisdom and 
The Gospel in Revelation; Carlisle, UK: Paternoster, 2001. 

  9 The New Studies in Biblical Theology, red. D.A. Carson; Downers 
Grove, IL: InterVarsity, 2001.

10 G. Vos, Biblical Theology: Old and New Testaments; Edinburgh,  
Banner of Truth Trust, 1975.
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Biblii werset po wersecie w ich odkupieńczym i historycz-
nym kontekście. Uzupełniaj tę podstawową dietę studium 
kluczowych tematów, które przewijają się przez całą Biblię. 
Spędź nieco czasu na rozważaniu objawienia natury Boga; 
jedności i różnorodności przymierza Boga z Jego ludem; 
proroczego, kapłańskiego i królewskiego urzędu Jezusa; 
Królestwa Bożego zarówno w Starym, jak i Nowym Testa-
mencie. Prześledź te tematy w całym Piśmie i zwróć uwagę 
na ich ciągłość lub brak ciągłości w różnych okresach hi-
storii odkupienia. Gdy podejmiesz takie studium, ujrzysz 
wspaniałość Boga i olśniewającą chwałę Jego odkupienia 
w pełniejszym kontekście uwzględniającym niuanse.

ZASTOSUJ NOWOTESTAMENTOWE PODEJŚCIE  
WZGLĘDEM STAREGO TESTAMENTU

Jak już stwierdziliśmy, Biblia jest historią odkupienia przez 
Boga dla siebie szczególnego ludu. Studiując Nowy Testa-
ment, wyrób w sobie nawyk łączenia tego, czego się tam 
uczysz, ze Starym Testamentem. Stawiaj sobie takie pyta-
nia, jak:

•	 W jaki sposób ten fragment jest wypełnieniem czegoś 
obiecanego w Starym Testamencie?

•	 Czym nauczanie Nowego Testamentu różni się, 
a w czym przypomina nauczanie Starego Testamentu?

•	 Jak dany fragment Nowego Testamentu wyjaśnia, rzu-
ca światło czy rozszerza kwestie poruszone w Starym 
Testamencie?

Stawianie takich pytań pomoże podkreślić jedność i róż-
norodność Biblii oraz jej przesłania. Wspaniałą księgą do 
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przestudiowania pod tym kątem jest List do Hebrajczy-
ków. Przeanalizuj go, niech cię zadziwi pierwszeństwo  
Jezusa Chrystusa ukazane w Starym Testamencie.

STUDIUJ STARY TESTAMENT, MAJĄC NA UWADZE  
JEZUSA I NOWY TESTAMENT

Czytając i studiując Stary Testament, zadaj sobie pytanie, 
jak współgra on z objawieniem zawartym w Nowym Te-
stamencie. Na przykład zapytaj:
•	 Na jakim etapie historii odkupienia można umieścić 

dany fragment?
•	 Jak ten fragment wskazuje na Jezusa?
•	 Jaka prawda na temat Izraela odnosi się do nowotesta-

mentowej idei Kościoła?
•	 W jaki sposób ten fragment jest istotny w zrozumieniu 

nowotestamentowego chrześcijaństwa? Czy dana kwe-
stia lub nauczanie Starego Testamentu znajduje swoją 
kontynuację w Nowym Testamencie?

•	 Które fragmenty Nowego Testamentu wskażą mi od-
powiedzi na te pytania?

Student teologii biblijnej jest dobrze zorientowany w postę-
pującym objawieniu Pisma.

STUDIUJ KSIĘGI PROROCKIE STAREGO TESTAMENTU

Wiele wskazuje na to, że najbardziej zaniedbanymi czę-
ściami Starego Testamentu są księgi prorockie, szczególnie 
te, które niefortunnie nazwaliśmy księgami „małych pro-
roków”. Zawierają one niezwykle bogatą treść wskazującą 
na życie, służbę i pierwszeństwo Jezusa Chrystusa. Bada-
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jąc na przykład Księgę Izajasza czy Księgę Zachariasza, pa-
miętaj, że ich proroctwa mogą wypełnić się na wielu płasz-
czyznach. Każde mogło wypełnić się w pewnym sensie za 
życia przekazującego je proroka. To samo proroctwo mogło 
się również wypełnić chrystologicznie w Jezusie Chrystu-
sie lub czekać na wypełnienie eschatologiczne, które na-
stąpi w czasach ostatecznych, w końcowym etapie reali-
zacji Bożego planu. Studiowanie i zrozumienie proroctwa 
w taki sposób pomaga podkreślić pełny obraz Biblii i po-
głębia nasze poznanie Boga.

POZNAJ I POSTANÓW WSPIERAĆ WYZNANIE WIARY  
SWOJEGO KOŚCIOŁA

Kiedy dołączamy do jakiegoś kościoła, powinniśmy wie-
dzieć, w co ten kościół wierzy i czy zgadzamy się z jego na-
uczaniem. Dlatego dobrze przestudiować wyznanie wiary 
kościoła. Czy jest zdrową nauką? Czy ma szczególną histo-
rię w danym kościele lokalnym? Czy to wyznanie wiary po-
krywa się z ortodoksją chrześcijańską, czy z nią zrywa? Czy 
je rozumiesz? Niektóre kościoły stawiają nowym członkom 
zdrowe wymaganie podpisania wyznania wiary kościoła 
jako wyraz tego, że zgadzają się z nim i chcą bronić prawd 
w nim zawartych. Czy możesz w zgodzie z własnym su-
mieniem podpisać wyznanie wiary swojego kościoła? Jeśli 
tak, podtrzymuj spójność nauki swojego kościoła.

WSPIERAJ JEDNOŚĆ NAUKI  
I UNIKAJ NIEPOTRZEBNYCH DYSKUSJI

Od czasu do czasu w kościele lokalnym będą powstawać 
pewne różnice doktrynalne. Kluczowe pytanie skierowane 
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do jego członków brzmi: „W jaki sposób zaangażujesz się 
w rozwiązanie tych różnic?”. Z pomocą przychodzi nam 
stara maksyma: „We wszystkich kwestiach zasadniczych – 
jedność, w kwestiach mniej istotnych – wolność, we wszyst-
kim – miłość”. Zdrowy członek kościoła, oddany stawaniu 
się biblijnym teologiem, będzie dążył do zrozumienia róż-
nicy między wierzeniami o zasadniczym znaczeniu dla bi-
blijnego chrześcijaństwa a takimi, które nie są konieczne do 
podtrzymania czystości nauki i zachowania wiary. Zdrowi 
członkowie kościoła będą oddani obronie istotnych prawd 
ewangelii (Flp 1:27; Jud 3), a równocześnie nauczą się uni-
kać konfliktów i sporów dotyczących spraw niemających 
zasadniczego znaczenia dla ewangelii. Mają tu zastosowa-
nie instrukcje udzielone przez Pawła Tymoteuszowi:

Przypominaj im, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali 
w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do 
zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed 
Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykła-
da należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo 
ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą 
bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel (2Tm 
4:14–17a).

Z jednej strony mamy być pracownikami, którzy umie-
jętnie wykładają słowo prawdy, a z drugiej nie wzniecać 
kontrowersji o to, co nieistotne. Kłótnie o mało znaczące 
rzeczy „tylko słuchaczy do zguby przywodzą” i działając 
na podobieństwo gangreny, pogrążają w coraz większą 
bezbożność. Dbajmy o jedność i pokój naszych kościołów, 
pamiętając, że trzymać się z dala od zwady, przynosi każdemu 
chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać (Prz 20:3).
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Wnioski

Według Packera poznawanie Boga rozpoczyna się od po-
znania Jego charakteru. Obejmuje ono również powierze-
nie się Jemu w związku z obietnicą, że stanie się On twoim 
Bogiem przez upamiętanie i wiarę w Jezusa Chrystusa, 
Jego Syna. Zatem poznawanie Boga oznacza naśladowanie 
Jezusa, będąc Jego uczniem. Ostatecznie poznawanie Boga 
oznacza „odnoszenie pełnego zwycięstwa”, tryumfowanie 
dzięki całkowitej wystarczalności Boga we wszystkim. Ma 
ono swoje źródło tylko w czerpaniu z głębi przesłania Bi-
blii i bogactwa jej tematów. Takie poznanie Boga staje się 
udziałem szczególnie tych członków kościoła chrześcijań-
skiego, którzy podejmą wyzwanie, żeby stać się biblijnymi 
teologami.

Pytania do rozważenia

1. Na ile jesteś obeznany z teologią biblijną? Czy myślisz, 
że właściwie postrzegasz główne tematy i wątki Biblii? 
Czy potrafisz wyjaśnić nowo nawróconemu chrześci-
janinowi czy komuś, kto nie jest chrześcijaninem, jak 
różne części Biblii składają się na jedną księgę?

2. Jakie konkretne kroki możesz podjąć, aby poprawić 
swoją znajomość teologii biblijnej?



C E C H A  3

ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST 
PRZESIĄKNIĘTY EWANGELIĄ

Największą potrzebą dzisiejszego świata jest ewangelia. 
Jest tak, gdyż mężczyźni, kobiety i dzieci giną z braku po-
znania żywego Boga przez Dobrą Nowinę Jego Syna, a na-
szego Zbawiciela, Jezusa.

Największą potrzebą dzisiejszego Kościoła jest ewan-
gelia. Ewangelia jest nie tylko wieścią dla ginącego świa-
ta, lecz także przesłaniem, które kształtuje, podtrzymuje 
i ożywia Kościół. Poza ewangelią Kościół nie ma nic do po-
wiedzenia. Mam na myśli to, czego nie mogłaby przekazać 
żadna ludzka instytucja. Ewangelia odróżnia Kościół od 
świata, określa przesłanie i misję Kościoła w tym świecie 
oraz przygotowuje jego ludzi na odparcie ognistych poci-
sków złego i fałszywego powabu grzechu. Jest absolutnie 
konieczna do energicznego, radosnego, wytrwałego, wy-
pełnionego nadzieją i zdrowego życia chrześcijanina i Ko-
ścioła. Stała się tak nieodzowna dla życia chrześcijańskie-
go, że musimy nią nasiąknąć, żeby być zdrowymi członka-
mi kościoła.

Jak przesiąknąć ewangelią?
Jak więc mamy zanurzyć się w ewangelii? Jaka ścieżka wie-
dzie ku większemu duchowemu zdrowiu?
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POZNAJ EWANGELIĘ

Pierwszym krokiem jest poznanie ewangelii. Wydaje się to 
tak oczywiste, że aż brzmi śmiesznie. Faktycznie jednak 
wielu wierzących i wyznających chrześcijan po latach słu-
chania krótkich prezentacji ewangelii umieszczanych pod 
koniec kazań posiada płytkie jej rozumienie. Inni, którzy 
znają przesłanie Chrystusa, czują się niezręcznie i nie na 
miejscu, kiedy mają klarownie przekazać Dobrą Nowinę 
rodzinie czy sąsiadom. Niezbędne jest więc podjęcie kro-
ków, żeby upewnić się, że znamy głębię i istotę przekazu 
ewangelii.

Pomoże nam w tym wskazanie kilku koncepcji często 
prezentowanych jako ewangelia, które nią jednak nie są. 
Ewangelia nie oznacza po prostu, (a) że jesteśmy w po-
rządku, (b) że Bóg jest miłością, (c) że Jezus chce się stać 
naszym przyjacielem czy (d) że powinniśmy żyć w prawy 
sposób11. Nie oznacza również, że wszystkie nasze proble-
my zostaną rozwiązane, jeśli pójdziemy za Jezusem, lub 
że Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, bogaci i mądrzy. Każda 
z tych koncepcji może być do pewnego stopnia prawdziwa, 
ale w żadnym wypadku nie stanowi wystarczającego wy-
jaśnienia, czym jest ewangelia.

Ewangelia Jezusa Chrystusa dosłownie oznacza „Do-
brą Nowinę”. Jako nowina zawiera stwierdzenie faktów 
i prawd wynikających z tych faktów. Jako Dobra Nowina 
ewangelia przynosi nadzieję wynikającą z obietnic Boga 
i zakorzenioną w faktach historycznych oraz prawdach, 
które potwierdzają owe obietnice.

11 M. Dever, Nine Marks of a Healthy Church; Wheaton, IL: Crossway, 
2004, rozdział 3.
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Ewangelia czy też Dobra Nowina Jezusa Chrystusa gło-
szą, że Bóg Ojciec, święty i sprawiedliwy we wszystkim, co 
czyni, okazuje gniew wobec grzeszników i sądzi grzech. 
Człowiek, który łamie Boże prawo, jest oddzielony od mi-
łości Bożej i grozi mu wieczne, wielkie potępienie z rąk 
Boga. Jednak Bóg bogaty w miłosierdzie w wyniku swojej 
wielkiej miłości posłał wiecznego Syna, który został poczę-
ty w cudowny sposób i urodził się jako człowiek z dziewi-
cy – Marii, żeby umrzeć, składając okup za grzechy pogrą-
żonych w buncie ludzi, stając się ich zastępcą. Teraz, dzięki 
doskonałemu posłuszeństwu Syna Bożego i Jego śmierci 
na krzyżu, która stanowi zapłatę za nasze grzechy, każdy, 
kto opamięta się i uwierzy w Jezusa Chrystusa, naśladując 
Go jako Zbawiciela i Pana, zostanie ocalony przed nadcho-
dzącym gniewem Boga i ogłoszony sprawiedliwym w Jego 
oczach, otrzyma życie wieczne i Ducha Bożego jako przed-
smak chwały Nieba, przebywania z samym Bogiem.

To właśnie przesłanie, krótko tu podsumowane, musi-
my chłonąć i rozkoszować się nim, jeśli mamy się stać zdro-
wymi członkami kościoła.

PRAGNIENIE, ŻEBY SŁUCHAĆ EWANGELII  
I WYGŁASZAĆ JĄ SOBIE

Musimy pielęgnować w sobie wielkie pragnienie karmie-
nia się przesłaniem ewangelii. Regularne słuchanie i zgłę-
bianie chwalebnej ewangelii poprawiają jej znajomość, na-
szą miłość do Zbawiciela i umiejętność dzielenia się nią.

Powinniśmy więc aktywnie słuchać ewangelii i jej za-
stosowań w kazaniach. Nie wyłączaj swojej uwagi, kiedy 
pastor zaczyna zwracać się do niechrześcijan z przesłaniem 
ewangelii. Słuchaj go na nowo, w inny sposób. Utwierdzaj 
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ponownie wiarę, obietnice i moc w swoim życiu. Zasto-
suj ją wobec grzechów, które uświadomiłeś sobie podczas 
kazania lub rozważania. Kiedy słuchasz Dobrej Nowiny, 
dostrzeż na nowo, że to twoje grzechy zostały przybite do 
krzyża. Zastanów się, czy kazanie rzuca światło na nowe 
obietnice ewangelii, czy jej nowe aspekty. W jaki sposób 
przylgniesz do tych prawd?

Słuchaj tej nowiny tak aktywnie i z takim pragnie-
niem, aż odczujesz swoje ubóstwo i niedożywienie, kiedy 
zabraknie jej w kazaniu. A kiedy poczujesz niezaspokoje-
nie i głód, wygłaszaj ewangelię sobie. To przesłanie, któ-
re jest skierowane do ciebie i jest dla ciebie. Przyswajaj je 
wciąż na nowo. Zamiast zwyczajnie słuchać innych czy 
głosu, który trapi cię wątpliwościami, troskami i obawami, 
słuchaj głosu Boga w ewangelii, wygłaszając ją sobie, kie-
dy pojawi się taka potrzeba. Charles J. Mahaney w swojej 
znakomitej i pomocnej książce Living the Cross Centred Life: 
Keeping the Gospel the Main Thing (Życie skoncentrowane na 
krzyżu: Utrzymywanie ewangelii w centrum życia) proponuje, 
żebyśmy zapamiętywali ewangelię, modlili się ewangelią, 
śpiewali ewangelię, powtarzali, jak ewangelia nas zmieni-
ła, i studiowali ją.

UJRZYJ OSTATECZNY EFEKT EWANGELII

Zastanawiając się nad wydarzeniami i obietnicami ewan-
gelii, dostrzeż jej ostateczny efekt. John Piper przypomina 
nam, że Bóg jest ewangelią, że ewangelia jest przesłaniem 
o Bogu, który ofiaruje się nam w miłości:

Dopóki fakty ewangelii – śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, 
oraz obietnice usprawiedliwienia i życia wiecznego nie zaprowa-
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dzą cię do przyjęcia samego Boga jako swojej największej rado-
ści, nie przyjąłeś ewangelii Bożej. Przyjąłeś Jego niektóre dary. 
Doświadczyłeś radości z niektórych Jego nagród. Zachwyciłeś 
się niektórymi z Jego cudów. Obdarowano cię nimi z jednego po-
wodu: żeby pokazać ci wieczną chwałę Bożą w Chrystusie i żeby 
dzięki wpatrywaniu się w nią, uczynić cię osobą, która rozkoszuje 
się Bogiem bardziej niż wszystkim innym, a rozkoszując się Nim, 
coraz wyraźniej odzwierciedla Jego najwyższe piękno i wartość 
z całą jej intensywnością i niebiańskim szczęściem12.

ZORGANIZUJ SWOJE ŻYCIE WOKÓŁ EWANGELII

Naszym celem jako członków kościoła jest tak głębokie 
i osobiste zrozumienie ewangelii, by inspirowała ona i po-
budzała każdą dziedzinę naszego życia. Chcemy, żeby to 
ewangelia odgrywała zasadniczą rolę w naszym porozu-
miewaniu się z innymi, we wzajemnym zachęcaniu i po-
prawianiu się, w ścieżce zawodowej i decyzjach dotyczą-
cych relacji. Chcemy, aby znajdowała się w centrum decyzji 
podejmowanych przez kościół i naszego podejścia do życia. 
Chcemy, żeby ewangelia i Bóg ewangelii stali się prioryte-
tem na każdej płaszczyźnie naszego istnienia. Przesiąknię-
ci ewangelią członkowie kościoła powinni rozważyć różne 
sposoby zorganizowania swojego życia wokół Dobrej No-
winy Jezusa Chrystusa:

•	 celowe odwiedzanie tych samych sklepów i punktów 
usługowych (fryzjerzy, restauracje, stoiska...), by na-
wiązać znajomości i zbudować relacje z pracującymi 

12 J. Piper, God Is the Gospel: Meditations on God’s Love as the Gift of 
Himself; Wheaton, IL: Crossway, 2005, s. 38. Wyróżnienie jak 
w oryginale.
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tam osobami, żeby móc przekazać im w rozmowie 
ewangelię;

•	 wykorzystanie wakacji na krótkie wypady misyjne;
•	 uczestniczenie w organizacjach i inicjatywach lokal-

nych społeczności, aby wywrzeć wpływ przez ewan-
gelię;

•	 organizowanie u siebie w domu dyskusji na tematy re-
ligijne i filozoficzne;

•	 zapraszanie sąsiadów na obiady i imprezy plenerowe, 
co stwarza okazję do rozmowy z nimi o Chrystusie;

•	 prowadzenie grupy studium Biblii w miejscu pracy;
•	 przyłączenie się do osiedlowych klubów zaintereso-

wań w celu zbudowania relacji i uzyskania nowych 
możliwości ewangelizacji;

•	 zapraszanie przyjaciół i znajomych na spotkania lu-
dzi kościoła i szczególne wydarzenia, podczas których 
ewangelia będzie w centrum uwagi.

Nie chcemy kojarzyć głoszenia ewangelii z ryzykiem, a uj-
rzeć je jako okazję zyskania nagrody za wierność.

DZIEL SIĘ EWANGELIĄ Z INNYMI

Czasem niektórzy chrześcijanie uważają, że ewangelia ma 
być głoszona jak największej liczbie osób, dopóki nie dotrze 
do nich, a później należy ją bezpiecznie przechowywać 
w sejfie osobistych przeżyć z dala od kogokolwiek innego. 
Chrześcijanie mogą uważać, że dzielenie się swoim świa-
dectwem i prowadzenie dobrego chrześcijańskiego życia 
to skuteczne narzędzia ewangelizacji. Bez wątpienia mają 
one swoje znaczenie. Jednak czy świadczą o krzyżu Jezu-
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sa Chrystusa? Czy świadczenie przez dzielenie się swoim 
świadectwem i dobre uczynki faktycznie w wystarczający 
sposób wskazuje na krzyż i Zbawiciela?

Nazbyt często takie podejście pozostawia po sobie 
jedynie wrażenie jakiejś bliżej nieokreślonej religijności 
zamiast obrazu cudownej chwały Bożej ukazanej w od-
kupieniu grzeszników przez ofiarę Jego Syna. Jeśli mamy 
przyczynić się do zdrowia naszych lokalnych zgromadzeń, 
musimy nie tylko z zapałem zbierać ziarno ewangelii dla 
siebie samych, ale i przekazywać je innym. Musimy wy-
konywać pracę ewangelisty. Musimy w miłości i poczuciu 
naglącego czasu mówić otaczającym nas niechrześcijanom, 
żeby nawrócili się i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Musi-
my powiedzieć im, że zwrócenie się do Boga nie spowo-
duje łatwego i lekkiego życia, ale decyzja jest tego warta. 
Przebaczenie i spełnienie, za którym tęsknią ich dusze, jest 
osiągalne wyłącznie w osobie Jezusa Chrystusa.

Mamy okazję uczestniczyć w dziele wykonywanym 
przez naszego pastora dzięki sianiu i podlewaniu ziaren 
ewangelii, podobnie jak on czyni to przez służbę kazno-
dziejską. Możemy witać osoby przybywające na spotkanie 
ludzi kościoła i rozmawiać z nimi oraz zapraszać naszych 
niewierzących członków rodziny i znajomych. Powinni-
śmy potraktować ich wizytę jako okazję do poruszenia 
duchowych spraw, szczególnie ich zrozumienia i przyjęcia 
lub odrzucenia Dobrej Nowiny. Możemy spotkać się z in-
nymi chrześcijanami specjalnie po to, aby zaplanować i za-
aranżować sytuacje dogodne do dzielenia się Dobrą No-
winą oraz modlić się o nie. Życie przesiąknięte ewangelią 
przelewa na innych Dobrą Nowinę. Zdrowy kościół opiera 
się na zdrowych członkach zorientowanych na ewangelię.
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STRZEŻ PRAWDY EWANGELII

Wreszcie zdrowy członek kościoła poważnie traktuje od-
powiedzialność strzeżenia prawdy ewangelii przed skaże-
niem i porzuceniem. Nowy Testament wydaje się składać 
tę odpowiedzialność na całe zgromadzenie, a nie tylko na 
pastorów. Kiedy kościoły Galacji zostały zaniepokojone 
przez fałszywych nauczycieli, którzy próbowali dodać ob-
rzezanie do wymagań ewangelii, apostoł Paweł napisał nie 
tylko do pastorów i starszych, lecz także do samych kościo-
łów. Zwrócił się do członków tych zgromadzeń i wezwał 
ich do strzeżenia prawdy ewangelii, którą wcześniej im 
głosił. Jego polecenia są bardzo zdecydowane:

Ale choćbyśmy nawet my albo anioły z nieba zwiastowali wam 
ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech 
będą przeklęci! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu 
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej,  
którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! (Ga 1:8–9).

Galacjanie i wszyscy członkowie kościołów chrześcijań-
skich muszą być ostrożni wobec tego, co „zapraszają” do 
głoszenia ewangelii. Apostoł Jan ostrzega swoich czytelni-
ków, mówiąc, że jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej 
nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bo-
wiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach (2J 10–11). 
Piotr przypomina chrześcijanom, że kto podąża niegodzi-
wymi drogami fałszywych nauczycieli, powoduje, że droga 
prawdy będzie pohańbiona (2P 2:2). Nic dziwnego zatem, że 
Juda wzywa wierzących, żeby podjęli walkę o wiarę, która raz 
na zawsze została przekazana świętym (Jud 3). Zdrowy kościół 
i członek kościoła podejmują walkę w obronie ewangelii 
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apostolskiej przekazanej i utrwalonej na kartach Pisma. 
Kiedy nie bierzemy na siebie tej odpowiedzialności i nie 
jesteśmy czujni w rozumieniu oraz stosowaniu ewange-
lii, pozwalamy na jej skażenie, nadużywanie i porzucenie 
przez pozbawionych skrupułów, niegodziwych nauczycie-
li i siły złego.

Wnioski

W ewangelii Jezusa Chrystusa Bóg ofiarowuje samego sie-
bie za grzeszników i grzesznikom. To ewangelia otwiera 
nasze oczy na miłość Boga, naszą deprawację i potrzebę 
odkupienia, a także możliwość wiecznej radości przez 
uwielbianie Boga. To właśnie ewangelia i jej zdrowe ro-
zumienie wywołuje zdrowie i moc w członkach kościoła 
chrześcijańskiego. Bądźmy nią przesiąknięci!

Pytanie do rozważenia

Jaką strategię i jakie sposoby postępowania podejmiesz, 
żeby wytrwale myśleć o ewangelii, stosować ją i dzielić się 
nią?

Do dalszej lektury
J. Bridges, The Gospel for Real Life; Colorado Springs, CO: NavPress, 
2003.
J. Bridges, The Discipline of Grace; Colorado Springs, CO: NavPress, 
1994.
C.J. Mahaney, Living the Cross Centred Life: Keeping the Gospel the Main 
Thing; Sisters, OR: Multnomah, 2006.
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ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST 
AUTENTYCZNIE NAWRÓCONY

Mój przyjaciel Curtis promienieje zaraźliwą radością 
chrześcijańską. Kocha Pana i jest gorliwym ewangelistą. 
Jego gorliwość cechuje się gotowością zrobienia wszystkie-
go, co w jego mocy, żeby ktoś „wyznał wiarę w Chrystusa”.

Pewnego dnia Curtis z charakterystyczną dla siebie 
radością opowiedział mi o naszym wspólnym znajomym, 
Kennym, który „narodził się na nowo”. Uderzył mnie do-
bór słów Curtisa. Przebijając się przez jego podekscytowa-
nie, zapytałem:

– Skąd wiesz, że narodził się na nowo?
Curtis lekko się wycofał, przechylając głowę ze zdzi-

wienia, jak czasem robią szczeniaki w reakcji na dziwne 
ludzkie zachowanie, i zapytał:

– Co masz na myśli?
– Hm, skąd czerpiesz pewność, że nastąpiło duchowe 

odrodzenie?
Na twarzy Curtisa odmalowała się ulga.
– To proste. Po nabożeństwie wyszedł do przodu i mo-

dlił się o przyjęcie Chrystusa. W taki sam sposób zostało 
zbawionych wielu ludzi.

Mniej więcej rok po rozmowie z Curtisem ten zadzwo-
nił do mnie zatroskany. To, co regularnie nie dawało mu 
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spokoju, znów o sobie przypomniało, tyle że tym razem 
chodziło o Kenny’ego. Curtis opowiedział mi, że Kenny 
dobrze zaczął swój bieg chrześcijański, uczęszczał na na-
bożeństwa, modlił się żarliwie, uczestniczył w działaniach 
grup ewangelizacyjnych i czasem był w widoczny sposób 
wzruszony podczas nabożeństw.

– Pierwszy rok był wspaniały – relacjonował Curtis, 
ale przy następnym zdaniu jego głos nieco ucichł. – Jednak 
później Kenny gdzieś odpłynął, zupełnie jakby wyczerpa-
ły mu się baterie... A teraz ma problemy małżeńskie i myśli 
o porzuceniu wiary.

Na moment w słuchawce zapadła cisza. Po chwili  
Curtis zapytał:

– Czy uważasz, że Kenny w ogóle się nawrócił? Jak 
można stwierdzić, czy ktoś narodził się na nowo?

Uporządkowanie kwestii dotyczących nawrócenia

Kiedy myślimy nad tym, co ma charakteryzować zdrowe-
go członka kościoła, dobrze będzie zacząć właśnie w tym 
miejscu. Taka osoba musi być autentycznie nawrócona. 
Zdrowy, prawdziwy członek kościoła musi doświadczyć 
dzieła łaski w swojej własnej duszy. Najpierw sami musi-
my się nawrócić. Brzmi to jak truizm, ale około czterdzie-
stu procent ludzi, z którymi rozmawiam na temat człon-
kostwa w naszym kościele lokalnym, opowiada mi o okre-
sie swojego życia, w którym należeli do kościoła, lecz nie 
rozumieli ewangelii. Według ich własnej oceny nie byli 
nawróconymi ludźmi. To bardzo powszechne doświadcze-
nie. Nawet znani chrześcijanie jak John Wesley doświad-
czyli podobnej historii.



ZDROWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA                   55

Zrozumienie biblijnego nawrócenia
Z pewnością jedną z przyczyn dużej liczby nominalnych 
chrześcijan – takich, którzy tylko ustami wyznają wiarę 
– jest to, że kościoły nie rozumieją biblijnego nawrócenia. 
Jeśli chcemy właściwie zrozumieć nawrócenie, musimy 
rozpocząć od biblijnej diagnozy upadłego stanu człowieka. 
Pragnąc wdrożyć właściwą kurację i skuteczny lek, musi-
my właściwie rozpoznać chorobę.

Wszyscy ludzie zostali dotknięci chorobą, którą jest 
grzech. Chodzi nie tylko o to, że grzeszą, ale są z natury 
grzesznikami (Ef 2:1–3). W swojej istocie, w najgłębszych 
pokładach swojego człowieczeństwa, w sercu człowiek jest 
oddzielony od Boga i wrogi wobec Niego. Woli zaspokajać 
żądze i pragnienia, niż czcić i uwielbiać Boga. Jest do tego 
tak mocno przywiązany, że staje się niewolnikiem grzechu.

Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, 
którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł 
ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój. Dlatego za- 
mysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi  
Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podo-
bać się nie mogą (Rz 8:5–8).

Ponieważ człowiek jest z natury grzesznikiem, jest 
winny przed Bogiem i zasługuje na karę obiecaną przez 
Niego. Jeżeli nie dokona się radykalna i głęboka przemiana 
w jego duchowym stanie, jest skazany na potępienie. Jego 
myśli biegną ku złu, nie jest w stanie, a nawet nie chce po-
dobać się Bogu. Desperacko potrzebuje przemiany. Potrze-
buje nowego serca.

Tę gruntowną zmianę w teologii chrześcijańskiej nazy-
wamy nawróceniem. Nawrócenie jest zdecydowanym ze-
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rwaniem z życiem zniewolonym grzechem i dążącym do 
niego, a zwróceniem się ku życiu w wolności, do szukania 
Boga i uwielbiania Go. Nawrócenie jest zmianą życia, a nie 
tylko decyzją. Ta zmiana nie jest kwestią moralnej uczci-
wości, prób polepszenia swojego życia czy zmiany zacho-
wania. Nie osiąga się go dzięki zewnętrznym gestom czy 
praktykom religijnym takim jak „wyjście do przodu”. Nie 
można doświadczyć go przez ludzkie wysiłki, a jedynie 
dzięki mocy Boga.

Nawrócenie jest tak gruntowną przemianą, że wyma-
ga interwencji Boga – Ducha Świętego. W akcie nawrócenia 
Duch Boży obdarza podwójną łaską upamiętania i wiary 
grzeszników, którzy odwracają się od grzechu i zwracają 
się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa13. Ósmy arty-
kuł Wyznania Wiary z New Hampshire trafnie definiuje, 
czym jest nawrócenie:

Wierzymy, że upamiętanie i wiara są świętymi powinnościami 
i nierozdzielnymi łaskami dokonanymi w duszy przez odradzają-
cego Ducha Bożego, dzięki któremu głęboko przekonani o naszej 
winie, niebezpieczeństwie i bezradności oraz o drodze zbawienia 
przez Chrystusa, zwracamy się do Boga z prawdziwą skruchą, 
wyznaniem i błaganiem o miłosierdzie, równocześnie przyjmując 
Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Proroka, Kapłana i Króla 
i polegając wyłącznie na Nim jako jedynym i całkowicie wystar-
czającym Zbawicielu.

Nawrócenie wymaga zatem autentycznego przekonania 
o grzechu, które prowadzi do odwrócenia się od grzechu 

13 Zob. np. J 1:12–13; 3:3–8; 6:44; 15:16; Dz 11:18; Ef 1:13–14; 2:1–9; 1P 
1:23 i 1J 4:10.
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(upamiętania) i polegania wyłącznie na Panu Jezusie Chry-
stusie w kwestii zbawienia (wiara).

Poznanie własnych dusz

Skoro tak, to jak zrozumienie biblijnego nawrócenia wpły-
wa na to, co praktycznie robimy w naszych kościołach? 
Warto zastanowić się zarówno nad jego wewnętrznymi, 
jak i zewnętrznymi implikacjami.

Zacznijmy więc od spojrzenia do wewnątrz. Musimy 
zadać sobie pytanie, czy przyjęliśmy nowe serce, przemie-
nione Bożą łaską przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ten ro-
dzaj badania samego siebie jest zdrową praktyką życia du-
chowego. Właściwie apostołowie często wzywali do tego 
swoich czytelników (2Kor 13:5; Flp 2:12; 2P 1:5–11). Pierw-
sze zadanie, którym musimy się zająć, polega na poznaniu 
własnych dusz. Czy ufamy całkowicie dokonanemu dziełu 
Chrystusa w kwestii zbawienia? Czy wzrastamy w łasce 
i poznaniu Jezusa Chrystusa, w wydawaniu owocu Du-
cha (Ga 5:22–24) i w cechach wspomnianych przez Jezusa 
w Jego błogosławieństwach (Mt 5:3–12)?

Pierwszy List Jana jest pomocną księgą, jeśli chodzi o ba-
danie dzieła Bożego w naszych duszach. Jan podaje w nim 
kilka testów, które mają pomóc chrześcijanom zorientować 
się, czy dołączyli do zbawczej wiary w Chrystusa. Chcąc po-
znać sytuację naszej duszy przed Bogiem, możemy wypró-
bować samych siebie według następujących pytań.

CHODZIMY W ŚWIETLE CZY CIEMNOŚCI?

Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciem-
ności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy 
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w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy 
z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od 
wszelkiego grzechu (1J 1:6–7). Ludzi prawdziwie nawróco-
nych poważnie zasmuca ich grzech. Nienawidzą swoich 
grzechów i pragną światła życia Chrystusa, co oznacza, że 
chcą postępować prawie i sprawiedliwie. Ludzie, którzy 
stale żyją w grzechu i nie porzucają go, zaprzeczając, że 
są grzesznikami (w. 8–10), nie są prawdziwie nawróceni. 
Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie 
widział go ani go nie poznał (1J 3:6).

CZY KOCHAMY BOGA OJCA?

Niektórzy ludzie kochają „łagodnego i miłego” Jezusa, ale 
nie mają podobnej postawy wobec Boga Ojca, którego wi-
dzą jako pozbawionego miłości Boga Starego Testamentu. 
Postrzeganie Jezusa jako Boga miłości i tolerancji pozwala 
niektórym wierzyć, że Bóg nie osądzi grzechu i nie potę-
pi grzesznika. Mogą uważać Boga Ojca za starotestamen-
towego tyrana i odrzucać nauczanie Biblii o Bogu, gdyż 
uznają je za staromodne, niezadowalające czy odrażające. 
Jednak apostoł Jan przedstawia miłość do Ojca jako test 
prawdziwej wiary. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które 
są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca 
(1J 2:15). Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus 
jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpli-
wość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma 
i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca (1J 2:22–23). Istnieje tylko 
jeden Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie można równo-
cześnie kochać świata i Ojca. Nie można również uchwycić 
się Chrystusa, nie uchwyciwszy się Ojca czy też przyjść do 
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Ojca bez uwierzenia Chrystusowi. Miłość do Boga Ojca 
stanowi test prawdziwości nawrócenia.

CZY KOCHAMY INNYCH CHRZEŚCIJAN?

Wielu ludzi żyje bez żadnego widocznego śladu uczucia 
czy troski o innych chrześcijan. Myślą, że chrześcijaństwo 
to sport indywidualny. Jednak każdy, kto wierzy, iż Jezus jest 
Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który 
go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził (1J 5:1). Kto 
nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swe-
go, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota 
wiecznego (1J 3:14b–15). Dzieci, miłujmy nie słowem ani języ-
kiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy, 
i uspokoimy przed nim swoje serca (1J 3:18–19). Jan uczy, że 
przykazaniem jest wierzyć w imię Jezusa Chrystusa i ko-
chać jedni drugich. Jeśli nasza miłość do chrześcijan ozię-
bła, musimy zbadać, czy faktycznie uwierzyliśmy w Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego i doświadczyliśmy zbawienia.

CZY MAMY ŚWIADECTWO DUCHA, ŻE JESTEŚMY  
DZIEĆMI BOŻYMI?

I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka 
(1J 3:24b). Ojciec nie pozostawił nas bez świadectwa swojej 
miłości. Dzięki świadectwu Ducha możemy upewnić się, 
że sam Bóg zaadoptował nas do swojej rodziny. A ponieważ 
jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc 
waszych wołającego: Abba, Ojcze! (Ga 4:6; zob. Rz 8:15). Ten 
to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy (Rz 8:16). Wiemy, że żyjemy w Bogu, a Bóg w nas, 
ponieważ przyjęliśmy Ducha Świętego, kiedy uwierzyli-
śmy ewangelii (1J 4:13–14).
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CZY TRWAMY W WIERZE?

Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycię-
stwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwy-
ciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem 
Bożym? (1J 5:4–5). Ci, którzy uwierzyli i trwają w wierze, 
przezwyciężają ten świat przez wiarę w Chrystusa. Praw-
dziwa wiara to wiara wytrwała. Nie oznacza to, że trudne 
doświadczenia życia nie powodują czasem zwątpienia czy 
zakłopotania. Oznacza natomiast, że prawdziwy chrześci-
janin idzie naprzód w wierze, ufając Bogu, Jego woli i do-
bremu planowi. Przecież ten sam Duch, którego przyjmuje 
autentycznie wierzący również pieczętuje go i zachowuje 
aż do owego wielkiego dnia (Ef 1:13–14; 1P 1:3–5).

Najlepiej zadawać takie pytania w społeczności kościo-
ła lokalnego, pośród oddanych i wzrastających chrześcijan, 
którzy pomogą nam spojrzeć na samych siebie we właści-
wy sposób. Niektórzy ludzie mocno przylgnęli do modelu 
chrześcijaństwa pod hasłem „tylko uwierz”, który sprze-
ciwia się starannej kuracji własnych dusz, podczas gdy 
inni zbyt łatwo ulegają zwątpieniu i rozpaczy. W środowi-
sku kościoła możemy okazywać sobie nawzajem miłość, 
wskazując dowody działania Bożej łaski w naszym życiu 
i zadając sobie trudne pytania na temat tego, co deklaruje-
my i jak żyjemy. Czyniąc to, pomagamy sobie wzajemnie 
uniknąć dwóch skrajnych postaw: rozpaczy i samozado-
wolenia, a zachęcamy jedni drugich do patrzenia na sie-
bie przez pryzmat zbawczego działania Boga w naszych  
duszach.
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Konsekwencje dla ewangelizacji

Oprócz patrzenia do wewnątrz (i pomagania innym, żeby 
czynili podobnie), chcemy patrzeć na zewnątrz, szcze-
gólnie na nasze pojmowanie nawrócenia i na to, jak ono 
rzutuje na stosunek kościoła do ewangelizacji. Jeśli chodzi 
o dzieło ewangelizacji, zdrowy członek kościoła musi do-
kładnie rozumieć, kto faktycznie sprawia, że grzesznik się 
nawraca – że jest to Bóg Duch Święty. Musi również zda-
wać sobie sprawę z tego, że ewangelizacja nie jest kwestią 
sprytnej techniki, ale polegania na Duchu Bożym, który 
może pobłogosławić Słowo Boże i spowodować duchowe 
odrodzenie oraz radykalną przemianę zwaną nawróce-
niem. Rozważymy biblijną ewangelizację w następnym 
rozdziale.

Wnioski

Na przestrzeni lat straciłem kontakt z Kennym. Nie wiem, 
czy prowadzi chrześcijańskie życie, czy odwrócił się od 
prawdy do świata. Wiem natomiast, że jest czymś abso-
lutnie koniecznym, żeby badał siebie, czy trwa w wierze. 
Wiem również, że przyniesie to owoc tylko wtedy, gdy 
zwróci uwagę na dowody nawrócenia, które Bóg wymie-
nia w swoim Słowie.

Pytania do rozważenia

Z grupą dojrzałych członków kościoła i przyjaciół przy 
pomocy następujących pytań rozważcie i wymieńcie do-
wody działania Bożej łaski wśród was, a także, jeśli trze-
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ba, rozpoznajcie dziedziny, w których konieczne jest jej  
działanie.

1. Chodzimy w świetle czy w ciemności (1J 1:6–7)?

2. Kochamy Boga Ojca czy raczej kochamy świat (1J 2:15)?

3. Czy kochamy innych chrześcijan (1J 3:14–15.18–19; 5:1)?

4. Czy mamy świadectwo Ducha Świętego, że jesteśmy 
dziećmi Boga (Rz 8:15–16; Ga 4–6; 1J 3:24b)?

5. Czy jesteśmy wytrwali w wierze (1J 5:4–5)?

Do dalszej lektury
M. Dever, Nine Marks of a Healthy Church; Wheaton, IL: Crossway, 
2004 (rozdział 4).
M. Luter, O niewolnej woli; Świętochłowice: Towarzystwo Upo-
wszechniania Myśli Reformowanej „Horn”, 2002.
J. Murray, Redemption Accomplished and Applied; Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1984.
S. Smallman, What is true conversion?; Philipsburg, NJ: P&R, 2005.
D. Whitney, Ten questions to diagnose your spiritual health; Colorado 
Springs, CO: NavPress, 2002.



C E C H A  5

ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST  
BIBLIJNYM EWANGELISTĄ

W poprzednim rozdziale przyglądaliśmy się niezwykle 
ważnej nauce o nawróceniu. Rozpoczęliśmy tamten roz-
dział od Kenny’ego, znajomego, który wyznał wiarę, ale 
następnie odszedł od Chrystusa.

W ten bolesny sposób ja i mój przyjaciel Curtis zdali-
śmy sobie sprawę, że kilka lat temu Kenny’emu przedsta-
wiono ewangelię w bardzo płytki sposób. Nie było to biblij-
ne ogłoszenie (1) świętości i sprawiedliwości suwerennego 
Boga, który wszystko stworzył; (2) grzeszności człowieka 
i należnego mu sądu za bunt przeciwko Bogu; (3) potrzeby 
radykalnej przemiany człowieka, nowego serca i dosko-
nałej sprawiedliwości; (4) faktu, że tylko Jezus Chrystus 
zapewnia sprawiedliwość, której potrzebujemy, i tylko 
On dokonał zadośćuczynienia za nasze grzechy, które jest 
wystarczające dla Boga Ojca oraz (5) potrzeby Kenny’ego, 
żeby przynosić owoc godny upamiętania i polegać wyłącz-
nie na Chrystusie Jezusie.

Z pewnością niektóre z tych prawd zostały mu przed-
stawione. Jestem jednak również pewien, że wierność Bi-
blii wymagała czegoś więcej niż to, czym dzielił się Curtis 
i więcej od Kenny’ego, niż Curtis mu przekazał. To przerażają-
ce, ilu ludzi nie zakosztowało dobroci Boga i Jego zbawie-
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nia nie dlatego, że chrześcijanie nie mieli okazji dzielić się 
z nimi ewangelią, ale dlatego, że nasze przesłanie było tak 
płytkie. Zdrowy członek kościoła dołoży wszelkich starań, 
żeby upewnić się, że jest nawrócony, ale również, że jego 
wysiłki ewangelizacyjne wynikają z biblijnego pojmowa-
nia nawrócenia.

Biblijne zrozumienie ewangelizacji

Członek kościoła, który nie pojmuje w biblijny sposób 
nawrócenia i ewangelizacji, będzie wysoce nieprzydatny 
w wypełnieniu dzieła powierzonego Kościołowi – czynie-
nia uczniami. Biorąc jednak pod uwagę współczesną fascy-
nację pragmatyzmem wraz z jego metodami i technikami 
(„jeśli coś działa, użyjmy tego”), łatwo może się zdarzyć, że 
członkowie kościoła pójdą w niezdrowym kierunku, jeśli 
nie rozumieją, czym jest nawrócenie i ewangelizacja. „Po-
zbawiony zasad pragmatyzm w ostatecznym rozrachunku 
okazuje się nie tylko niewierny prawdzie, lecz także mało 
pragmatyczny”14.

A teraz dobra wiadomość. Kiedy właściwie postrzega-
my nawrócenie, zdajemy sobie sprawę, że ewangelizacja 
nie zależy od naszej elokwencji, użycia odpowiedniego 
oświetlenia, pobudzających emocje opowieści i piosenek 
czy oczekiwań związanych z efektami głoszenia. Jesteśmy 
wolni, żeby w prostocie, głęboko ufać Bogu i mocy Jego 
ewangelii, która przynosi owoc według Jego upodobania 
(Rz 1:17). Zdajemy sobie sprawę, że choć jesteśmy amba-
14 P.D. Jansen, T. Payne, Church/Campus Connections: Model 1, w: Tell-

ing the Truth: Evangelizing Postmoderns, red. D.A. Carson; Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2002, s. 195.
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sadorami Chrystusa błagającymi ludzi, żeby pojednali się 
z Bogiem, to sam Bóg mówi przez nas, Jego współpracow-
ników (1Kor 3:9; 2Kor 5:20; 6:1), a Jego Duch gwarantuje, 
że Słowo nie wróci próżne (Iz 55:11). Mamy wiernie sadzić 
i podlewać, ufając, że to Bóg da wzrost (1Kor 3:7).

Tak więc biblijna ewangelizacja wymaga od nas przede 
wszystkim jednego: wiernego dzielenia się Dobrą Nowiną 
o Jezusie Chrystusie z ludźmi, których Bóg stawia na na-
szej drodze (1Kor 4:1–2). W szczególności taka ewangeliza-
cja musi (1) przekazywać konkretną prawdę o tym, „kim 
jest Bóg, kim są ludzie, czym jest grzech, kim jest Jezus, 
co uczynił Jezus w sprawie grzechu i co w związku z tym 
my musimy uczynić”; (2) „zawierać myśl, że Chrystus jest 
jedyną droga zbawienia”, obnażając kłamstwo poglądu, że 
wiele dróg prowadzi do Boga (J 14:6; Dz 4:12) oraz (3) wzy-
wać słuchacza do upamiętania i wiary w Chrystusa15.

Biblijna ewangelizacja wymaga przekazania cudownej 
wieści, że Chrystus umarł za grzeszników, a następnie we-
zwania słuchaczy do upamiętania i wiary. Takie przesła-
nie głosił Jan Chrzciciel (Mt 3:1–2). Jezus rozgłaszał tę sa- 
mą ewangelię (Mt 4:17). Apostoł Piotr zwiastował tę samą 
Dobrą Nowinę w dzień Pięćdziesiątnicy. Zdrowy członek 
kościoła koncentruje się na tym przesłaniu, chcąc stać się 
biblijnym ewangelistą.

Wykonywanie pracy ewangelisty

Kilku autorów napisało książki, żeby pomóc nam wiernie 
zwiastować Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa. Niektórzy 
15 M.P. Andrus, Turning to God: Conversion beyond Mere Religious 

Preference, w: Telling the Truth..., s. 155–161.
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udzielili w nich niezwykle pomocnych i praktycznych 
wskazówek. Mark Dever opisuje sześć rzeczy, o których 
członkowie kościoła powinni pamiętać przy ewangeliza-
cji16:

1. Mów ludziom szczerze, że jeśli się upamiętają i uwie-
rzą, będą zbawieni, ale będzie ich to kosztować.

2. Mów ludziom, mając na względzie upływający czas, że 
jeśli się upamiętają i uwierzą, będą zbawieni, ale muszą 
zdecydować teraz.

3. Mów ludziom z radością, że jeśli się upamiętają i uwie-
rzą Dobrej Nowinie, będą zbawieni. Bez względu na 
to, jak ciężko czasem będzie, ewangelia jest tego warta!

4. Korzystaj z Biblii.

5. Zrozum, że życie pojedynczych chrześcijan i kościoła 
jako całości odgrywa istotną rolę w ewangelizacji. Po-
winno uwiarygodniać ewangelię, którą głosimy.

6. Pamiętaj o modlitwie.

Michael P. Andrus przedstawia dodatkowe pomocne rady. 
W celu zachowania zdrowego myślenia o nawróceniu 
w naszych wysiłkach ewangelizacyjnych zachęca:

1. Rozmawiaj z poszukującymi w sposób, który koncen-
truje się na czynach, a nie słowach, przemianie życia, 
a nie tylko zmianie wierzeń. W żadnym wypadku nie 
powinniśmy przekazywać, że samo „tak” w odpowie-
dzi na pewne wezwanie daje pewność życia wiecznego.

16 M. Dever, Nine Marks of a Healthy Church; Wheaton, IL: Crossway, 
2004, s. 124–130.
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2. Skoncentruj się na biblijnym, poważnym obrazie grze-
chu i winy.

3. Nauczaj Biblii i nauk chrześcijańskich w taki sposób, 
żeby potencjalny nawrócony dostrzegł, że plan zbawie-
nia jest Bożym zamysłem, a nie ludzką mądrością.

4. Zrezygnuj z powierzchownego języka przekonywa-
nia do podjęcia decyzji („po prostu uwierz”, „przyjmij 
w modlitwie”, „zaproś Jezusa do serca”) na rzecz bar-
dziej wnikliwego języka nawrócenia („poddaj się pod 
panowanie Jezusa Chrystusa”, „odwróć się od grzechu, 
przyjmij przebaczenie, które Jezus nabył za cenę swojej 
śmierci i żyj w posłuszeństwie Jemu”)17.

Kościół lokalny w ewangelizacji

W uzupełnieniu tych celnych uwag członek kościoła powi-
nien dostrzec centralne miejsce i użyteczność kościoła lo-
kalnego w dziele ewangelizacji. Kiedy jesteśmy zaangażo-
wani w głoszące ewangelię kościoły lokalne, dzięki Bożej 
łasce ewangelia będzie zwiastowana podczas zgromadzeń 
w każdy Dzień Pański. Zapraszanie naszych niewierzą-
cych przyjaciół na nabożeństwa kościoła jest doskonałym 
sposobem dopełnienia osobistych rozmów, które przepro-
wadziliśmy z nimi na temat ewangelii.

Stanowi to również dla nich okazję ujrzenia żywej ilu-
stracji ewangelii w postaci życia zgromadzenia ludzi wie-
rzących. W kościele niewierzący powinni ujrzeć taki rodzaj 
jedności i miłości, który świadczy o prawdzie i mocy ewan-
gelii, a także Bożej miłości (J 13:34–35; 17:20–21). Nasi przy-
17 M.P. Andrus, Turning to God...; s. 161–162.
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jaciele zobaczą ewangelię na własne oczy, będąc świadka-
mi chrztu i Wieczerzy Pańskiej. Zarówno przez nasze życie 
wspólne, jak i przez ustanowienia kościoła przekazujemy 
Dobrą Nowinę w sposób, który wspiera i dopełnia zwiasto-
wanie ewangelii w kazaniach.

Co więcej, ukazanie naszej niewierzącej rodzinie 
i przyjaciołom życia kościoła daje im pewien wgląd w to, 
jakiego rodzaju życie stanie się ich udziałem, jeśli Pan 
przyprowadzi ich do upamiętania i zbawczej wiary. Posta-
wienie kościoła lokalnego w centrum naszych wysiłków 
ewangelizacyjnych pomaga przeciąć korzeń duchowego 
indywidualizmu już na samym początku życia chrześci-
jańskiego.

W końcu w kościołach lokalnych mamy do dyspozycji 
wielu sprzymierzeńców – braci i siostry w wierze – z któ-
rych każdy w unikalny sposób doświadczył nawrócenia 
i może zbudować relację z twoimi przyjaciółmi i członkami 
rodziny. Pan często sprawia, że to właśnie inni członkowie 
kościoła dzielą się przełomowym słowem lub prowadzą 
życie będące tak wymownym przykładem, że prowadzi 
kogoś do zbawczej wiary. Nie pomijaj swojego kościoła lo-
kalnego w wysiłkach, które podejmujesz w celu nawróce-
nia zagubionych!

Wnioski

Brałem kiedyś udział w konferencji na temat ewangeliza-
cji zorganizowanej przez pewien kościół lokalny. Główny 
mówca spytał uczestników, co uważają za najważniejszy 
powód, dla którego chrześcijanie nie wykonują dzieła 
ewangelisty. Padło wiele dobrych odpowiedzi, począwszy 
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od lęku przez brak wiedzy aż po obojętność. Mówca wpra-
wił w zdumienie swoich słuchaczy, mówiąc, że z pewnością 
wspomniane przez nich powody również odgrywają pew-
ną rolę, lecz głównym problemem jest to, że wielu chrześci-
jan nie wierzy w prawdę wyrażoną w Liście do Rzymian 
1:16. Nie wierzą, że ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia. 
Brakuje im pewności i ufności w moc ewangelii.

A co z tobą? Czy masz całkowitą pewność, że ewange-
lia jest mocą Bożą dla zbawienia? Czy twoja praca ewan- 
gelisty dowodzi takiej pewności? Modlę się, żeby każdy 
z nas mógł odpowiedzieć na te pytania twierdząco.

Pytania do rozważenia

1. Czy to, jak mówisz innym o Jezusie, zawiera wszystkie 
kluczowe prawdy ewangelii?

2. Czy to, jak mówisz innym o Jezusie, dowodzi pewności 
i ufności w przesłanie ewangelii, która jest mocą Bożą 
do zbawienia?

3. Jak kościół składający się z prawdziwie oddanych sobie 
członków zmieniłby postrzeganie tego kościoła w oto-
czeniu?

Do dalszej lektury
D.A. Carson, Telling the Truth: Evangelizing Postmoderns; Grand Rap-
ids, MI: Zondervan, 2000.
M. Dever, The Gospel and Personal Evangelism; Wheaton, IL: Crossway, 
2007.
W. Metzeger, The Whole Gospel to the Whole Person by Whole People; 
Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002.
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J.I. Packer, Evangelism and the Sovereignity of God; Downers Grove, IL: 
InterVarsity, 1991.
M. Stiles, Speaking of Jesus: How to tell Your Friends the Best News They 
Will Ever Hear; Downers Grove, IL: InterVarsity, 1995.



C E C H A  6

ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST  
ODDANYM CZŁONKIEM KOŚCIOŁA

Jako młody człowiek, Joshua Harris wyraził nastawienie 
względem kościoła, które podziela obecnie wielu młodych 
ludzi. Harris pisze:

Kiedy „wyrosłem” z grupy młodzieżowej w naszym kościele, za-
cząłem odwiedzać różne inne kościoły. Kochałem Boga i miałem 
wielkie marzenia związane z tym, jak chciałem Mu służyć, ale 
nie widziałem żadnego powodu, żeby mocno zaangażować się 
w jednym kościele. Myślałem, że wiem już wszystko o kościele 
i nie byłem zachwycony. Większość kościołów raziła mnie, gdyż 
wydawały mi się przestarzałe lub oderwane od rzeczywistości. 
Musiały być lepsze, skuteczniejsze metody osiągnięcia wspania-
łych rzeczy dla Boga18.

Uważał kościół za drugorzędny, przestarzały, nieskutecz-
ny; jawił mu się jako przeszkoda. Nie chodziło o to, że nie 
kochał Boga czy Bożych ludzi. Po prostu nie uważał, że 
przynależność do konkretnego kościoła jest ważna, a na-
wet postrzegał ją jako zawadę.

Joshua nie jest wyjątkiem. Wielu młodych ludzi myśli, 
że kościół, a szczególnie członkostwo, czyli przyłączenie 
się do danej wspólnoty, jest reliktem przeszłości, który nie-
uchronnie powstrzyma duchową wolność i owocność.

18 J. Harris, Stop Dating the Church; Sisters, OR: Multnomah, 2004,  
s. 13.
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Jest wiele powodów takiego poglądu na członkostwo 
w kościele. Niektórym chrześcijanom członkostwo w ko-
ściele jest po prostu obojętne. Ani ich grzeje, ani ziębi, nie są 
ani podekscytowani kościołem, ani negatywnie do niego 
nastawieni. Zwyczajnie nie ma dla nich znaczenia.

Inni są niedoinformowani. Nigdy nie rozważyli biblijne-
go punktu widzenia w sprawie kościoła lokalnego.

Jeszcze inni są niezdecydowani. Nie mogą się zdecydo-
wać na dołączenie do kościoła. Być może są ludźmi, którzy 
nigdy nie podejmują decyzji – te po prostu im się przyda-
rzają.

Jest też grupa niezależnych. Są chrześcijańskimi wolny-
mi strzelcami, którzy dbają, aby nie obarczać się ciężarami  
członkostwa w kościele. Nie chcą, żeby ktoś im wchodził 
w drogę. Chcą wstąpić do kościoła, zaczerpnąć tyle, ile po-
trzebują, i odejść jako niezależni.

Są wreszcie i tacy, którzy ociągają się z zaangażowa-
niem w kościele lokalnym, ponieważ ich serca zwracają się 
w inną stronę. Chociaż są oddaleni wiele kilometrów od ko-
ścioła, w którym wyrośli czy nawrócili się, wciąż czują się 
z nim mocno związani. Nie mogą zdobyć się na dołączenie 
do kościoła w miejscu, gdzie się obecnie znajdują, bo emo-
cjonalnie nigdy nie opuścili kościoła ze swojej przeszłości.

W gruncie rzeczy wszystkie te spojrzenia na kościół 
lokalny mają wspólne źródło: niezrozumienie lub niepo-
ważne traktowanie Bożego zamiaru, aby kościół lokalny 
odgrywał zasadniczą rolę w życiu Jego ludu. Ludzie nie 
stają się oddanymi członkami kościoła, a co za tym idzie – 
zdrowymi chrześcijanami, bo nie rozumieją, że takie zaan-
gażowanie jest Bożym sposobem dla nich na życie w wie-
rze i doświadczanie chrześcijańskiej miłości.
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Czy członkostwo w kościele jest  
biblijną koncepcją?

Kiedy ludzie po raz pierwszy stykają się z ideą, że członko-
stwo w kościele jest konieczne i ważne, wielu z nich chce 
wiedzieć, czy faktycznie jest to istotne i gdzie mogą to zna-
leźć w Biblii.

Podobnie jak z wieloma innymi rzeczami, nie znajdzie-
my w Biblii księgi członkostwa w kościele, którą mogliby-
śmy otworzyć na rozdziale zatytułowanym Jak zostać człon-
kiem?. Chociaż przekaz biblijny nie jest tak oczywisty, to 
jednak koncepcja członkostwa jest obecna w Piśmie.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile praktyk i przykazań 
przekazanych Kościołowi Nowego Testamentu traci całe 
swoje znaczenie, kiedy nie praktykuje się widocznego, 
możliwego do zweryfikowania członkostwa? Oto wybór 
istotnych nakazów Pisma wobec kościoła lokalnego, któ-
re straciłyby znaczenie bez działającego systemu członko-
stwa19.

PRZYWÓDZTWO KOŚCIOŁA

Dwa klasyczne fragmenty Pisma nakreślają kwalifikacje 
wymagane od przywódców kościoła (1Tm 3:1–13, Tt 1:5–9). 
Oprócz tych wytycznych znajdujemy w Biblii jasne nakazy 
dla przywódców, żeby paśli trzodę, i dla chrześcijan, żeby 
poddawali się swoim przywódcom (Hbr 13:17). Jednak jeśli 
nie ma żadnego rozpoznawalnego członkostwa, przywód-
cy nie mają kogo prowadzić. Poddanie się ich autorytetowi, 
jak wymaga tego treść Listu do Hebrajczyków (Hbr 13:17), 
19 M. Dever, P. Alexander, The Deliberate Church: Building Your Minis-

try on the Gospel; Wheaton, IL: Crossway, 2005, s. 60–61.
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staje się bezprzedmiotowe, jeśli przywódcy nie są odpo-
wiedzialni za konkretną grupę osób, a ta grupa nie jest 
z nimi w jakiś sposób związana.

DYSCYPLINA KOŚCIELNA

W 5 rozdziale 1 Listu do Koryntian apostoł Paweł poucza 
wierzących w Koryncie, żeby wykluczyli spośród siebie 
mężczyznę zaangażowanego w niemoralność seksualną. 
Pan Jezus nakazał podobne postępowanie w Ewangelii 
Mateusza (Mt 18:15–17). Jednym z powodów, dla których 
Biblia nakazuje stosowanie dyscypliny kościelnej, jest za-
chowanie jasnego rozróżnienia między Bożym ludem, ko-
ściołem a otaczającym go światem (1Kor 5:9–13). Jeśli nie 
istnieje praktyczny, dostrzegalny sposób stwierdzenia, kto 
należy do Kościoła, a kto do świata, rozróżnienie zanika, 
a wykluczenie staje się niemożliwe, bo nie istnieje żaden 
realny sposób zaliczenia do swoich.

PROWADZENIE LIST I GŁOSOWANIE

Istnieje nieznaczny ślad, że wczesny Kościół prowadził 
pewne listy związane z członkostwem, np. listy wdów 
(1Tm 5:9). Poza tym chrześcijanie w kościele lokalnym przy 
okazji pewnych wydarzeń głosowali. Większość zdecydo-
wała o usunięciu mężczyzny spośród członków kościoła 
w Koryncie (2Kor 2:6).

Wybieranie przywódców, poddawanie się im, decydo-
wanie o czyjejś przynależności do wspólnoty, prowadze-
nie list i głosowanie mają sens tylko wtedy, gdy można 
rozróżnić konkretną grupę wierzących. Mimo że Biblia 
nie dostarcza nam rozprawy na temat członkostwa, jej na-
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tchniony zapis sugeruje, że praktykowano pewną formę 
członkostwa i była ona konieczna dla funkcjonowania ko-
ścioła. Członkostwo w kościele jest nie mniej istotne w na-
szych czasach.

Istota członkostwa: oddana miłość

Nasz Pan, Jezus podał cechę charakterystyczną swoich 
uczniów. Oczywiście istnieje wiele cech prawdziwego 
ucznia, ale jedna z nich została wyszczególniona jako uka-
zująca obserwującemu światu, że należymy do Chrystusa:

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie 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).

Oznaką ucznia Chrystusa jest miłość takiego rodzaju jak 
ta, którą Jezus okazywał swoim naśladowcom. Miłość na 
tyle widoczna, że ludzie rozpoznają ją jako znak szczegól-
ny tych, którzy naśladują Jezusa.

Nic więc dziwnego, że zdrowy chrześcijanin to taki, 
który poświęca się okazywaniu takiej właśnie miłości in-
nym chrześcijanom. Najlepsza okazja do okazywania tej 
miłości nadarza się w zgromadzeniu Bożego ludu zwanym 
kościołem lokalnym. Zrozumiałe staje się zatem, dlaczego 
autor Listu do Hebrajczyków poleca nam: baczmy jedni na 
drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, 
a zaraz później dodaje: nie opuszczając wspólnych zebrań 
naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając so-
bie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień 
przybliża (Hbr 10:24–25). Wierne uczęszczanie na spotkania 
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kościoła jest blisko związane z pobudzaniem się do miłości 
i dobrych uczynków. Kościół lokalny jest miejscem, gdzie 
miłość jest najlepiej widoczna i w najbardziej przemawia-
jący sposób objawiona wśród Bożego ludu. Właśnie tam 
Ciało Chrystusa jest najwyraźniej ukazane w tym świecie.

Po czym poznać oddanego członka kościoła?

W pewnym sensie na to pytanie odpowiada cała niniejsza 
książka. Tutaj jednak chcemy rozważyć to pytanie w świe-
tle centralnego przykazania miłości i miłości jako oznaki 
ucznia Jezusa. Oddany, zaangażowany członek kościoła:

REGULARNIE UCZĘSZCZA

To pierwsza i najważniejsza służba każdego chrześcijanina 
w kościele lokalnym. Miłość chrześcijańska jest możliwa 
tylko wtedy, kiedy jesteśmy obecni, rozpoznawalni i ak-
tywni (Hbr 10:24–25).

SZUKA POKOJU

Oddany członek kościoła robi, co w jego mocy, żeby zacho-
wać pokój w zgromadzeniu. Dążmy więc do tego, co służy ku 
pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu (Rz 14:19). A owoc spra-
wiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój 
czynią (Jk 3:18).

ZACHĘCA INNYCH

Stałym celem wspólnych spotkań kościoła jest wzajemne 
zachęcanie, budowanie jedni drugich w wierze (1Kor 12, 
14; Ef 4:11–16). Zdrowi i oddani członkowie kościoła przy-
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chodzą, żeby służyć, a nie żeby im służono, podobnie jak 
Jezus (Mk 10:45); coś wnosić, a nie tylko pojawiać się w cha-
rakterze konsumenta.

OSTRZEGA I UPOMINA INNYCH

Rozwijam ten temat w rozdziale 7, dotyczącym dyscypli-
ny. Oddany członek kościoła angażuje się w mówienie 
prawdy w miłości swoim braciom i siostrom, pomagając 
im uniknąć pułapek oraz zachęcając ich w świętości i ra-
dości chrześcijańskiej. Oddany członek kościoła nie będzie 
nachalny – nie będzie w niewłaściwy sposób wtrącał się 
do życia innych, ale jednocześnie nie będzie umywał rąk 
w sferze troski o innych i doradzania im.

SZUKA POJEDNANIA

Chrześcijanie są ludźmi pojednanymi z Bogiem przez 
Chrystusa. W wyniku tego przekazano nam służbę pojed-
nania (2Kor 5:18–21). Dlatego też oddany członek kościoła 
stara się jak najszybciej uzupełnić wyrwy, nawet zanim 
w obecności innych odda chwałę Bogu (Mt 5:23–24).

ZNOSI INNYCH

Sprawujący służbę pojednania muszą cechować się cier-
pliwością i wytrwałością. Muszą być pokorni, żeby nie 
mieli o sobie wyższego mniemania, niż należy (Mt 5:5). 
Nie mogą ugiąć się pod naporem rozczarowań, frustracji, 
straty, ataku, obmowy czy obrazy (Mt 18:21–22; Rz 15:1). 
Nosząc swoje wzajemne brzemiona, wypełniamy Prawo 
Chrystusowe (Ga 6:2).
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PRZYGOTOWUJE SIĘ DO OBCHODZENIA USTANOWIEŃ

Jednym z przywilejów członkostwa w kościele jest uczest-
niczenie w ustanowieniach Chrystusa – chrzcie i komunii. 
Co więcej, przywileje te w widzialny sposób ogłaszają Do-
brą Nowinę, że Chrystus umarł za grzeszników i powstał 
z martwych do życia wiecznego. Wielką tragedią jest więc, 
że wielu chrześcijan lekceważy te praktyki, które usta-
nowił sam Jezus blisko 2000 lat temu. Oddanego członka 
kościoła raduje chrzest nowo nawróconych. Bada również 
swoje serce, przygotowując się na spotkanie rodziny Bo-
żej przy Stole Pańskim. Traktuje i praktykuje ustanowienia 
jako narzędzia łaski, które składają widoczne świadectwo 
o skutku, jaki wywiera ewangelia na jego życie i życie 
zgromadzonego kościoła.

WSPIERA SŁUŻBĘ KOŚCIOŁA

Oddany członek kościoła poświęca swoje zasoby, czas 
i talenty na rzecz dzieła rozprzestrzeniania się ewangelii 
w kościele lokalnym i przezeń. Jego życie ilustruje biblijne 
powołanie do życia Ciała Chrystusa. A mamy różne dary we-
dług udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie 
używany stosownie do wiary; jeśli posługiwanie, to w usługiwa-
niu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; jeśli kto napomina, to w na-
pominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożo-
ny, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni 
z radością (Rz 12:6–8). Zdrowy, oddany członek kościoła 
przyjmuje i stosuje łaskę Bożą przez wspieranie służby ko-
ścioła lokalnego i przoduje w dawaniu tego, co otrzymał od 
Boga, w służbie ewangelii. Powinien pójść za przykładem 
Macedończyków, którzy poświęcili się pełnemu ofiarno-
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ści, hojnemu i coraz częstszemu przekazywaniu środków 
finansowych. Ich ofiarność czerpała moc z wiary w Boga, 
pomimo okoliczności, w których się znaleźli (2Kor 8–9). Cóż  
mamy, czego nie otrzymalibyśmy wcześniej od Boga?  
Cóż mamy, czego nie moglibyśmy ochoczo oddać Jemu 
w akcie uwielbienia?

Wnioski

Niewspółdziałanie w trwały i oddany sposób z Głową Ko-
ścioła przez związanie się z Jego Ciałem jest z pewnością 
oznaką niewdzięczności płynącej z niedoinformowanego 
czy też ociężałego serca. My, którzy cieszymy się przywi-
lejem mieszkania w krajach, gdzie możemy bez przeszkód 
dołączyć do kościoła lokalnego, powinniśmy zachować 
w pamięci napomnienie Dietricha Bonhoeffera:

To łaska Boża, że jakaś wspólnota na tym świecie może się gro-
madzić wokół słowa Bożego i sakramentu. Nie wszyscy chrześci-
janie mają udział w tej łasce. Więźniowie, chorzy, samotni w roz-
proszeniu, głosiciele ewangelii w krajach pogańskich pozostają 
sami. Oni wiedzą, że widzialna wspólnota jest łaską. Oni chętnie 
wstąpiliby razem z psalmistą do przedziwnego namiotu, do domu 
Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym 
orszaku (Ps 42:5). Dlatego komu dane jest, iż do tej pory może 
prowadzić wspólne życie chrześcijańskie z innymi chrześcijana-
mi, ten niech z głębi serca wielbi łaskę Boga, niech na kolanach 
dziękuje Bogu i niech sobie uświadomi, że to wielka łaska, i nic, 
jak tylko łaska, iż dzisiaj możemy jeszcze żyć w chrześcijańskiej 
wspólnocie braci20.

20 D. Bonhoeffer, Życie wspólne; Kraków: Wydawnictwo Alleluja, 
2001, s. 33 i 35.
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Pytania do rozważenia

1. Jak w skali od 1 do 10 oceniasz swoje oddanie członko-
stwu w kościele lokalnym? Jeśli twoja ocena jest niższa 
niż 10, napisz, dlaczego tak się dzieje.

2. Ogólnie rzecz biorąc, czy twój kościół lokalny przy-
wiązuje odpowiednie znaczenie do członkostwa w ko-
ściele? Czy możesz przytoczyć konkretne fragmenty 
Pisma, żeby uzasadnić swoją odpowiedź?

3. Jak kościół składający się z prawdziwie oddanych sobie 
członków zmieniłby postrzeganie tego kościoła w oto-
czeniu?

Do dalszej lektury
D. Bonhoeffer, Życie wspólne; Kraków: Wydawnictwo Alleluja, 2001.

J. Harris, Stop Dating the Church; Sisters, OR: Multnomah, 2004.



C E C H A  7

ZDROWEMU CZŁONKOWI KOŚCIOŁA ZALEŻY 
NA DYSCYPLINIE

Życie potrzebuje porządku. O tej prostej prawdzie często 
zapominamy lub ją pomijamy. Wszelkie życie do wzrostu 
i rozwoju potrzebuje porządku.

W związku z tym chaos jest wrogiem wzrostu. Dez-
organizacja, niechlujstwo i zaniedbanie wprowadzają taki 
rodzaj niestabilności, który raczej osłabia, niż wzmacnia. 
Bez porządku trudno będzie o środowisko, które odżywia 
i sprzyja wzrostowi. Życie potrzebuje wzrostu.

Młode małżeństwa przekonują się o tym, kiedy Bóg 
daje im dzieci. Do tej pory ich życie mogło być relatyw-
nie beztroskie i nieuporządkowane, ale szybko zdają so-
bie sprawę, że chcąc odpowiednio troszczyć się o dziecko 
i wychować je, będą musieli wprowadzić pewien porządek. 
Muszą ustanowić pory na sen i karmienie, usunąć małe 
i niebezpieczne przedmioty, zasłonić gniazdka elektrycz-
ne, zmieniać pieluchy, kąpać, mieć przygotowane świeże 
ubranka. Wszystko to jest potrzebne we właściwym czasie. 
Jeśli chcemy uzyskać wzrost, musi zapanować porządek. 
Takie są fakty.

Porządek jest również konieczny w sprawach ducho-
wych. Bez właściwej regularności, granic i wzorców zdro-
wy rozwój duchowy nie wydarzy się lub w najlepszym 
razie będzie chaotyczny. Innym słowem określającym po-
rządek potrzebny do duchowego wzrostu jest dyscyplina.
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Czym jest dyscyplina?

Dzisiaj, kiedy ludzie słyszą słowo dyscyplina, najczęściej 
myślą o negatywnych formach karania takich jak danie 
klapsa zbuntowanemu dziecku. Dla wielu dyscyplina ko-
jarzy się z czymś nieprzyjemnym, z czymś, czego należy 
unikać, do czego dążą tylko ludzie nieżyczliwi i bezlito-
śni. Dla innych jest ona ograniczeniem wolności i radości. 
Z pewnością dyscyplina nie zawsze jest przyjemnym do-
świadczeniem. Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza: 
Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, 
później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy 
przez nie zostali wyćwiczeni (Hbr 12:11).

W rzeczywistości jednak słowo dyscyplina ma szerszy 
zakres znaczeniowy i pozytywniejszy wydźwięk niż przy-
kre karanie. Słowa dyscyplina i uczeń (w języku angielskim 
to discipline i disciple) pochodzą z tego samego łacińskiego 
źródłosłowu i blisko wiążą się z koncepcją nauczania i po-
rządku. Uczeń jest adeptem, który ma udział w pewnej 
dyscyplinie, uczy się jakiejś profesji czy opanowuje pewien 
sposób myślenia. Jego życie podlega prawom i zasadom 
właściwym dla danej branży. Tak więc profesjonalni spor-
towcy przestrzegają zasad swoich dyscyplin. Profesorowie 
psychologii poświęcają się tej czy innej szkole myślenia. Le-
karze stosują się do zasad danego stowarzyszenia medycz-
nego czy przysięgi Hipokratesa. Wszyscy oni są uczniami 
i podlegają zasadom swojej dziedziny działalności.

Tak samo ma się sprawa z kościołem. Na wspólnych 
zgromadzeniach, spotkaniach kościoła wszystko powinno 
odbywać się godnie i w porządku (1Kor 14:40). Ten porządek 
jest konieczny, gdy mowa o budowaniu.
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Dyscyplina jest również istotna w życiu pojedynczych 
wierzących21. Jay Adams trafnie podsumował związek 
między wnoszącą porządek dyscypliną, uczeniem się a ży-
ciem chrześcijańskim: „Kiedy jesteśmy zanurzeni w ko-
ściół, tym samym zostajemy zapisani do szkoły Chrystusa. 
Od tego czasu do końca naszego ziemskiego życia mamy 
uczyć się (nie tylko faktów, ale i) posłuszeństwa przyka-
zaniom Chrystusa. Jest to nauka obowiązkowa, poparta 
dyscypliną dobrego porządku, bez którego nie ma mowy 
o uczeniu się”22.

Tak więc w dyscyplinie chodzi o wychowanie i naukę, 
porządek i wzrost. To właśnie dyscyplina w życiu zgro-
madzenia i zdrowego członka kościoła tworzy przyjazny 
grunt potrzebny do wzrostu i rozwoju. Prowadzi do rzad-
kiego, lśniącego klejnotu podobieństwa do Chrystusa.

Jak wygląda dyscyplina w życiu  
zdrowego członka kościoła?

W życiu zdrowych zgromadzeń i członków kościoła mamy 
do czynienia z dwoma formami dyscypliny. Oba podejścia 
do dyscypliny mają swoje źródło w Słowie Bożym i w isto-
cie są dwoma sposobami zrozumienia celu oraz skutku 
działania Bożego Słowa w życiu Jego ludu.

Apostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3:16 pisze: 
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do 
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawie-
dliwości.
21 Zob. np. 1Ts 4:22 i 2Ts 3:6.11.
22 J. Adams, Handbook on church discipline: a Right and Privilege  

of Every Church Member; Grand Rapids, MI: Zondervan, 1974, s. 16.
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Innymi słowy, Pismo, które pochodzi z ust Boga, zosta-
ło przez Niego natchnione, posiada dwa zasadnicze cele: 
dyscyplinę kształtującą i dyscyplinę korygującą. Paweł, pisząc, 
że Pismo jest pożyteczne do nauki i do wychowywania w spra-
wiedliwości, opisuje pozytywną czy też kształtującą dyscy-
plinę. Dyscyplina kształtująca odnosi się do tego, jak Pismo 
kształtuje i formuje chrześcijanina, kiedy ten przyswaja 
sobie jego nauczanie i uczy się żyć dla Boga. Podczas gdy 
lekarze podlegają standardom i przysiędze właściwym ich 
profesji, chrześcijanie podlegają Słowu Bożemu i są przez 
nie kształtowani.

Podobnie jest, kiedy Paweł określa Pismo jako pożytecz-
ne do wykrywania błędów, do poprawy. W momencie, w którym 
opisuje, jak Słowo Boże konfrontuje nas i odwraca od błędu 
do sprawiedliwości. Taki jest cel dyscypliny korygującej.

Większa część dyscypliny w każdym kościele będzie 
pozytywną, kształtująca dyscypliną, przekazywaną, kiedy 
ludzie wzrastają w wyniku głoszonego Słowa, osobistego 
studium Pisma i kształtowania przez społeczność oraz za-
chętę braci i sióstr w Chrystusie. Jednak od czasu do czasu 
brat czy siostra popadną w grzech i będą potrzebować na-
pomnienia, skarcenia w miłości ze strony innych członków 
kościoła, którym zależy na dobru ich dusz. Ponadto Pismo 
wspomina różne sytuacje, które wymagają korygującej dys-
cypliny. Nasz Pan Jezus nakreślił etapy procesu takiej dys-
cypliny, w przypadku gdy brat grzeszy przeciw bratu (Mt 
18:15–17). Apostoł Paweł wezwał kościół koryncki do skon-
frontowania brata, który popadł w haniebny grzech seksu-
alny z jego postępowaniem, i usunięcia go ze społeczności 
(1Kor 5). Korygowanie przez kościół jest konieczne nie tylko 
przy rzeczywiście złych grzechach takich jak niemoralność, 



ZDROWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA                   85

ale nawet w przypadku wystąpienia tych, które wydają się 
bardziej prozaiczne i wynikają z niedbałości, takich jak le-
nistwo i fałszywe nauczanie (2Ts 3:6; Tt 3:10).

Nie ma człowieka, który w swoim życiu nie potrze-
bowałby pozytywnej czy korygującej dyscypliny. Dlatego 
zdrowemu członkowi kościoła zależy na przyjmowaniu 
dyscypliny jako środka łaski w życiu chrześcijańskim.

Jak z radością przyjmujemy dyscyplinę?
Być może temat dyscypliny kościelnej jest dla ciebie nowy. 
A jeśli sam temat jest ci znany, może praktykowanie dys-
cypliny w twoim kościele lokalnym jest czymś nowym lub 
w ogóle nie ma miejsca. Niektórzy z nas będą musieli rów-
nocześnie pogłębić swoje zrozumienie tego istotnego te-
matu, zmierzyć się z obawami czy niewłaściwym postrze-
ganiem zagadnienia i przyczynić się do zdrowia swojego 
kościoła. Dalszą część tego rozdziału stanowi kilka suge-
stii, jak możemy pielęgnować w sobie pragnienie zarów-
no pozytywnej, jak i korygującej dyscypliny, abyśmy byli 
zdrowymi członkami swoich kościołów.

PRZYJMUJMY SŁOWO BOŻE Z ŁAGODNOŚCIĄ

Jakub wzywa chrześcijan: odrzućcie wszelki brud i nadmiar 
złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które 
może zbawić dusze wasze (Jk 1:21). Z pouczenia Jakuba moż-
na wyprowadzić rozróżnienie między bezbożnym życiem 
nacechowanym brudem i niepohamowaną niegodziwo-
ścią a życiem w pokorze i łagodności, na wzór Chrystusa. 
Chrześcijanie powinni przyjmować Słowo Boże z łagodno-
ścią. Oznacza to, że podczas głoszenia Słowa i studiowa-
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nia Biblii chrześcijanie są zobowiązani zachować postawę 
uniżenia i łagodności wobec Pisma, uznając w nim źródło 
zbawienia i pouczenia o pobożnym życiu. Biorąc do ręki 
Pismo, powinniśmy być świadomi naszej grzesznej natury, 
duchowego ubóstwa przed Bogiem i potrzeby kształtujące-
go wpływu Boga, który On wywiera na nas swoim Słowem.

Skąd mamy wiedzieć, czy przyjmujemy Słowo Boże 
z łagodnością? Pomocne mogą być następujące pytania:
•	 Czy podczas czytania Biblii szukamy w niej jedynie 

informacji czy kieruje nami wiara, że Bóg faktycznie 
mówi przez swoje Słowo?

•	 Czy kiedy słuchamy głoszonego Słowa, oczekujemy 
przede wszystkim zaspokojenia jakiejś potrzeby (na 
przykład poprawienia samopoczucia czy otrzymania 
praktycznych rad) czy też w pierwszym rzędzie pra-
gniemy pojąć oryginalne znaczenie tekstu i zastoso- 
wać go w naszym życiu?

•	 Jaka jest nasza pierwsza reakcja na konkretny fragment 
Pisma? Czy wyraża się słowami: „Jak się z tym czuję?”, 
czy raczej: „Czy przyjmuję to jako prawdę?”? Czy po-
zwalamy, żeby nasze uczucia decydowały, co jest praw-
dziwe, czy pozwalamy Pismu decydować o naszych 
uczuciach?23

•	 Czy podczas kazań lub rozważań biblijnych przyjmu-
jemy postawę obronną lub wojowniczą, którą można 
wyrazić słowami: „Udowodnij nam to”?24

23 C.J. Mahaney, Living the Cross Centred Life: Keeping the Gospel the 
Main Thing; Sisters, OR: Multnomah, 2006, rozdział 2.

24 Takie było nastawienie bezbożnych Rzymian (Rz 1:18.21), którzy 
„tłumią prawdę” oraz „nie uwielbili Boga i nie złożyli mu dzięk-
czynienia”.
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•	 Czy mamy zwyczaj oceniania innych filozofii i zapa-
trywań przez pryzmat Pisma, czy raczej próbujemy  
pogodzić Pismo z nimi lub oceniamy Pismo w ich świe-
tle?

Przyjmowanie Słowa z łagodnością oznacza zgadzanie się 
z nim przez wiarę przychylnym i uległym sercem oraz 
świadectwem Ducha Bożego. W szczególności uznajemy 
fakt, że Biblia jest prawdziwa, że jest jedynym i wystar-
czającym autorytetem kształtującym nasze życie i że ma 
decydujący wpływ na nasze uczucia i sposób myślenia. 
Czyniąc tak, zdrowy członek kościoła przygotowuje się  
na kształtującą dyscyplinę kościoła Chrystusa.

NAUCZMY SIĘ DOSTRZEGAĆ W KARCENIU  
KOCHAJĄCĄ RĘKĘ BOGA

Jeśli przeszkadza ci pogląd, że dyscyplina w kościele jest 
czymś nieżyczliwym i pozbawionym miłości, rozważ fakt, 
że Biblia ukazuje Boga jako kochającego Ojca, który dyscy-
plinuje swoje dzieci: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego 
ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; bo kogo Pan 
miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje 
(Hbr 12:5–6).

Dyscyplina z ręki Boga jest dowodem Jego miłości do 
nas. Ilekroć gani nas i karci, możemy być pewni, że trak-
tuje nas tak, jak ojciec potraktowałby syna. Dyscyplina jest 
aktem miłości, a nie zemsty czy nienawiści. Autor Listu do 
Hebrajczyków mówi dalej: Jeśli znosicie karanie, to Bóg obcho-
dzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec 
nie karał? (Hbr 12:7).
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Jaki jest cel tej dyscypliny z ręki kochającego Ojca? On 
czyni tak, żebyśmy mogli poddać się Ojcu duchów, aby żyć 
i abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości (Hbr 12:9–10). 
Karcąc nas i korygując, Ojciec z miłością chroni nasze ży-
cie i upodabnia nas do swojej świętości. Zdrowy członek 
kościoła widzi w tym karceniu miłość i przyjmuje je jako 
źródło pewności, ponieważ ci, których ono nie dotyczy, są 
dziećmi nieprawymi, a nie synami (Hbr 12:8).

POKORNIE PRZYJMUJMY KARCENIE OD INNYCH

Zdrowi członkowie kościoła nie tylko przyjmują karce-
nie Pana, ale również napomnienie od innych. Zdają so-
bie sprawę, że często napomnienie Pana dosięga nas przez 
innych członków kościoła – świętych, którzy troszczą się 
o nas na tyle, żeby nie tylko zachęcać nas w dobrym czasie, 
ale też konfrontować i napominać, kiedy zajdzie taka po-
trzeba. Zdrowi członkowie kościoła zgadzają się ze stwier-
dzeniem: Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Razy 
przyjaciela są oznaką wierności (Prz 27:5–6).

Wiele kościołów, które poważnie traktują członkostwo, 
prosi nowych członków o uważne przeczytanie, poparcie, 
a czasem podpisanie przymierza ich kościoła. Przymierze 
kościoła jest dokumentem zwięźle podsumowującym zo-
bowiązanie, które członkowie kościoła podejmują przed 
Panem i sobą nawzajem, aby praktykować w życiu wiarę 
chrześcijańską, tak jak nakazuje to Pismo.

Jeden z moich ulubionych fragmentów typowego przy-
mierza kościoła odnosi się do przyjmowania od innych mi-
łości i napomnienia:
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Będziemy razem chodzić w braterskiej miłości, jak przystało na 
członków kościoła chrześcijańskiego, wyrażać serdeczną troskę 
i czujność względem siebie nawzajem, a także wiernie upominać 
i błagać jedni drugich, jeśli tego będzie wymagać sytuacja25.

Głupcy gardzą mądrością i karnością (Prz 1:7), lecz naturą 
prawdziwej pobożności, dojrzałości i zdrowych członków 
kościoła jest przyjmowanie pouczenia i nagany od innych.

POTRAKTUJMY POWAŻNIE NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
DYSCYPLINOWANIA INNYCH

Kolejnym sposobem na pielęgnowanie pragnienia poboż-
nej dyscypliny jest poważne traktowanie naszej odpowie-
dzialności za dbanie o innych w ten sposób. Spójrzmy 
na kolejny urywek typowego przymierza kościoła, który 
dotyczy tej odpowiedzialności: „Będziemy współdziałać 
w celu kontynuowania wiernej służby ewangelii tego ko-
ścioła, trwając w uwielbieniu, sprawowaniu ustanowień, 
dyscyplinie i nauce”. Każdy członek kościoła lokalnego ob-
darzony jest odpowiedzialnością i przywilejem wspierania 
dyscypliny kościoła lokalnego. Właśnie dlatego kluczowe 
fragmenty Pisma, takie jak 18 rozdział Ewangelii Mateusza 
i 5 rozdział 1 Listu do Koryntian, dotyczące braku upa-
miętania z grzechu kończą się ostatecznym i stanowczym 
działaniem zgromadzenia26. Jednak korygowanie nie nale-
ży do zgromadzenia jako całości, rozpoczyna się aktywną 
miłością każdego wierzącego pragnącego przywrócić do 
chodzenia w światłości osobę, która popadła w grzech27.
25 Zob. Dodatek: Przykład przymierza kościoła.
26 Zob. Mt 18:17 i 1Kor 5:4–5.
27 Zob. np. Mt 18:15 i Ga 6:1.
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NIE ZAPOMINAJMY O RADOŚCI!

Łatwo myśleć o dyscyplinie kościelnej wyłącznie w kate-
goriach smutku i żalu, które towarzyszą grzechowi i stracie 
brata czy siostry. Taki smutek jest oczywiście na miejscu 
(Mt 5:4; 1Kor 5:2). Jednak cały proces dyscyplinowania, po-
cząwszy od kształtującego dzieła Słowa aż po korygujące 
działania kościoła, które czasem prowadzą do usunięcia 
niepokutującego członka kościoła, powinny być podejmo-
wane w nadziei upamiętania, które prowadzi do radości 
i pociechy (2Kor 2:6). Podejmujemy wysiłki, żeby przybli-
żyć braci i siostry do prawdy (Jk 5:19–20). Kiedy to nastąpi, 
mamy radować się wraz z całym Niebem. Nic nie dorówna 
zadowoleniu, które pojawia się, gdy widzimy, jak człowiek 
oszukany i zniszczony przez grzech uwalnia się z bezlito-
snego uścisku i na nowo odkrywa wolność i przebaczenie 
naszego miłosiernego Zbawiciela. Jako zdrowi członkowie 
naszych kościołów, oddani dziełu wzmacniania naszych 
społeczności możemy uczestniczyć w dyscyplinie kościoła 
z radością, wiarą i przekonaniem, że nasz kochający Ojciec 
łaskawie i wiernie karci tych, których kocha. Z upodoba-
niem dostrzegamy ślady działania ręki Boga widoczne we 
wzroście, upamiętaniu i odnowieniu tych, którzy przyjmu-
ją łaskę dyscypliny.

Wnioski

Członkowie kościoła nie mogą skutecznie troszczyć się 
o siebie nawzajem, jeżeli tylko kilka osób jest odpowie-
dzialnych za napominanie, korygowanie czy pouczanie 
braci i sióstr, którzy tego potrzebują. Jeśli członkowie ko-
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ścioła nie poświęcą się służeniu innym przez nauczanie 
Słowa w szkole niedzielnej czy przez prowadzenie ma-
łych grup, jeśli wzbraniają się przed lepszym poznaniem 
się z innymi, żeby stworzyć atmosferę faktycznej wspól-
noty, nie będzie praktykowana ani pozytywna, ani kory-
gująca dyscyplina. W domu Bożym zabraknie właściwego 
porządku, Jego dzieci będą słabo nauczane, a świadectwo 
kościoła ucierpi za sprawą nieporzuconego i nieskorygo-
wanego grzechu.

Do rozważenia

Z grupą wierzących przyjaciół i członków kościoła roz-
ważcie i przedyskutujcie pytania z podrozdziału Przyjmuj-
my Słowo Boże z łagodnością.

Do dalszej lektury
J. Adams, Handbook on church discipline: a Right and Privilege of Every 
Church Member; Grand Rapids, MI: Zondervan, 1974.

M. Lauterbach, The Transforming Community: The Practice of the Gospel 
in Church Discipline; Ross-shire: Christian Focus, 2003.
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Dla pastorów
J.L. Dagg, Manual of Church Order; Harrisonburg, VA: Gano Books 
1990 (wydanie pierwsze: 1858).

Polity: Biblical Arguments on How to Conduct Church Life, red. M. De-
ver, Waszyngton, DC: 9 Marks Ministries, 2001.

G. Wills, Democratic Religion: Freedom, Authority and Church Discipline 
In the Baptist South 1785-1900; Oxford University Press, 2003.

D. Wray, Biblical Church Discipline; Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1978.



C E C H A  8

ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST 
WZRASTAJĄCYM UCZNIEM

Zdrowy członek kościoła to wierzący, który wzrasta.
Nie da się oddzielić zdrowia kościoła lokalnego od 

zdrowia jego członków. Nie można również rozpatry- 
wać zdrowia członka kościoła, nie wspominając jego du-
chowego wzrostu i uczniostwa.

Gdy chrześcijanie nie wzrastają

Stawiam hipotezę, że najczęściej spotykany problem, 
z którym muszą zmierzyć się kościoły i chrześcijanie, po-
lega na braku stałego wzrostu duchowego i braku postę-
pów w uczniostwie. Wszyscy znamy chrześcijan, którzy 
wyznali wiarę i upamiętanie, ale którzy ze smutkiem po 
pewnym czasie przyznają, że nie wzrośli. Taka sytuacja 
ma dwie odmiany. Możemy mieć do czynienia z czasową 
stagnacją czy duchową rutyną, która od czasu do czasu do-
tyka każdego chrześcijanina i którą należy przezwyciężyć. 
Jest to normalne i nie ma co bić na alarm. Przypuszczalnie 
należy odrzucić rutynę czy ponownie skupić się na naj-
ważniejszym, ale problem nie jest jeszcze chroniczny.

Istnieje też jednak odmiana długotrwała. Ludzie nie 
są w stanie zaobserwować zdecydowanego wzrostu przez 
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dłuższy czas. Wpadli w coś poważniejszego niż rutyna. 
Nie utkwili gdzieś, a teraz próbują się stamtąd wydostać, 
raczej pogrążyli się w duchowej drzemce. Jeśli śpią już 
od dłuższego czasu, mogą uważać, że nie istnieje dalszy 
wzrost lub że naśladowanie Chrystusa jest czymś płytkim 
i pustym. Mogą nie oczekiwać już wzrostu. Duma może 
zapewniać: „Duchowo już wiele osiągnąłem i niewiele 
więcej mnie czeka”.

Kiedy pojawia się taki stan, trzeba działać! W naszym 
mocno indywidualistycznym świecie duchowym taka po-
stawa może przez jakiś czas pozostać niezauważona, nie-
wyrażona i niesprostowana.

Postęp w poznaniu i podobieństwie do Chrystusa, 
duchowa dojrzałość i jej rozwój powinny być dla chrześci-
janina czymś normalnym. Dlatego List do Hebrajczyków 
nawołuje nas: pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróć-
my się ku rzeczom wyższym (Hbr 6:1). Autor stwierdza: Bio-
rąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem 
znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad 
nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie po-
karmu stałego (Hbr 5:12).

Mówiąc o sobie, apostoł Paweł daje przykład, jak za-
chować pokorę w kwestii duchowego wzrostu:

Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę 
do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez 
Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że po-
chwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, 
i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody 
w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie 
Jezusie (Flp 3:12–14).
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Następnie zachęca czytelników: Ilu nas tedy jest dosko-
nałych, wszyscy tak myślmy (w. 15a).

Wzrost jest czymś normalnym dla chrześcijanina, po-
dobnie jak dążenie do wzrostu i oczekiwanie większej du-
chowej dojrzałości. Charakteryzują one zdrowego członka 
kościoła.

Błędne koncepcje wzrostu

Jednak stwierdzenie, że chrześcijanin powinien oczekiwać 
wzrostu, dążyć do niego i doświadczać go nie wyczer-
puje zagadnienia. Aby chrześcijanin mógł zdrowo wzra-
stać, musimy sprecyzować, czym ów wzrost jest, a czym 
nie. Nasza powierzchowna kultura podkreśla zewnętrz-
ne oznaki, ignorując wewnętrzną rzeczywistość. Grozi 
nam zadowolenie z tego, że ktoś uważa nas za dojrzałych, 
w miejsce szukania faktycznej dojrzałości.

Nauczanie Jezusa z rozdziału 18 Ewangelii Łukasza 
pomaga nam zidentyfikować co najmniej dwie postawy, 
które powstrzymują stały biblijny wzrost i uczniostwo.

I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie 
samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli: Dwóch 
ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, 
dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, 
cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A cel-
nik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, 
lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu. Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony 
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do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyż-
sza, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony 
(Łk 18:9–14).

Trzy przeszkody w myśleniu faryzeusza skutecznie hamo-
wały jego wzrost w świętości.

1) Pułapka osiągnięć. Prawie we wszystkich dyscypli-
nach sportu odnotowuje się statystyki opisujące występ 
danego gracza. W przypadku koszykówki są to zdobyte 
punkty, skuteczność rzutów z gry i rzutów wolnych, asy-
sty, wykonane zbiórki i bloki, przechwyty piłki i tak dalej. 
Często wartość zawodnika określają jego statystyki, a ci, 
którzy są w stanie wykazać się wybitnymi statystykami, 
są podziwiani, ogłaszani gwiazdami swojej dyscypliny 
i otrzymują różne nagrody.

Nasze pojęcie o wzroście chrześcijańskim może znaj-
dować się pod wpływem „mentalności wspaniałych 
statystyk”. Zwróćmy uwagę, że faryzeusz rozmawiał 
z Bogiem o sobie i o tym, czego dokonał. Mierzył wzrost 
widocznymi osiągnięciami – post dwa razy w tygodniu 
i ofiarowanie dziesięciny ze wszystkich swoich przycho-
dów. Możemy postępować jak on. Podkreślamy, jak często 
w tygodniu udało nam się spędzić „cichy czas” z Bogiem, 
ile razy wręczyliśmy komuś literaturę chrześcijańską czy 
dzieliliśmy się ewangelią. Możemy wpaść w pułapkę osią-
gnięć, myśląc, że miarą duchowego wzrostu i uczniostwa 
są nasze osiągnięcia i sukces. Kiedy tak się dzieje, błęd-
nie wiążemy nasze poczucie wzrostu i wartości ze swoimi 
statystykami.

2) Ocenienie według niewłaściwych standardów. Inne 
podejście, które często prowadzi chrześcijan na manow-
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ce w kwestii ich wzrostu, to tendencja do oceniania wła-
snej kondycji przez porównywanie się z innymi. W tym 
znaczeniu wielu chrześcijan jest relatywistami. Faryzeusz 
był dumny przed Bogiem, że nie był „jak inni ludzie, ra-
busie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik”. 
Wyobraźmy to sobie! Ukląkł do modlitwy przed Bogiem, 
a jednocześnie potępiał człowieka modlącego się obok nie-
go! Ósme postanowienie Jonathana Edwardsa prezentuje 
zdecydowanie lepsze podejście. Napisał on:

Postanawiam postępować pod każdym względem, zarówno 
w mowie i czynach, jak gdyby nikt nie był tak nikczemny jak ja, 
i jak gdybym popełnił te same grzechy czy doświadczył tych 
samych słabości i wad co inni oraz że wiedza o ich niedocią-
gnięciach wzbudzi we mnie jedynie wstyd co do mnie samego 
i będzie okazją do wyznania moich własnych grzechów i nędzy 
Bogu28.

Jeśli koncentrujemy się na innych w celu usprawiedliwie-
nia samych siebie przed Bogiem czy wywyższenia siebie 
jako gigantów wiary, nie tylko nie będziemy wzrastać, jak 
powinniśmy, ale będziemy również oszukiwać samych sie-
bie, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Możemy być 
pewni, że w odpowiedzi Bóg nas poniży. Lepiej więc uni-
żyć się samemu i zawierzyć łasce Bożej, niż doświadczyć 
Bożego sprzeciwu z powodu dumy (Jk 4:6; 1P 5:5).

3) Poleganie na własnej sile czy wysiłkach w duchowym 
wzroście. To kolejny błąd faryzeusza. W jego mniemaniu 
własne wysiłki i umiejętności powinny postawić go w do-
brym świetle przed Bogiem. Jednak własne wysiłki nie są 
28 J. Edwards, The Works of Jonathan Edwards, t. 1; Peabody, MA: Hen-

drickson, 1998, s. lxii.
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źródłem prawdziwego duchowego wzrostu. Po tym, jak 
autor Listu do Hebrajczyków wzywa czytelników: pomi-
nąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom 
wyższym, dodaje: To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli (Hbr 
6:1.3). Pismo Święte mówi, że postęp w uczniostwie i du-
chowej dojrzałości zależy od łaski Bożej i Jego woli, a nie od 
naszych wysiłków i mocy. Dlatego też apostoł Paweł chwa-
li Boga za wzrost chrześcijan (2Ts 1:3) i modli się do Boga 
o ich dalszy wzrost (1Ts 3:11–13, Kol 1–10). Jesteśmy wezwa-
ni do wzrostu i pielęgnowania dojrzałości i pobożności  
(np. 2P 1:5–8; 3–18), lecz wszystkie nasze starania mają być 
czynione w zależności od Boga i z wiarą, że On sprawi 
wzrost, którego szukamy.

Tak więc biblijny wzrost nie powinien być mylony z sa-
mym zewnętrznym działaniem i nie należy go mierzyć, 
używając jako punktu odniesienia innych. Ostatecznie 
nie zależy on również od wysiłków i osiągnięć. Czym za-
tem jest wzrost i jak zdrowy członek kościoła ma do niego  
dążyć?

Wzrost, którego pragniemy

Zdrowego członka kościoła cechuje przemożne zaintere-
sowanie swoim własnym wzrostem i wzrostem innych 
członków kościoła, który współtworzy. Jak słusznie zauwa-
ża Mark Dever: „Wysiłki na rzecz krzewienia uczniostwa 
i wzrostu chrześcijańskiego mają na celu przyniesienie 
chwały Bogu, a nie nam samym. W ten sposób Bóg objawi 
się światu”29. Jako że zabieganie o Bożą chwałę powinno 
29 M. Dever, Nine Marks of a Healthy Church; Wheaton, IL: Crossway, 

2004, s. 214.
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odgrywać wiodącą rolę w naszym życiu jako wierzących, 
powinno przenikać nas pragnienie wzrostu.

Kilka fragmentów Pisma przedstawia rodzaj wzro-
stu, który zdrowy członek kościoła pragnie ujrzeć w sobie  
i w innych. Dla przykładu List do Galacjan (Ga 5:22–25) 
ukazuje nam owoc Ducha, świadectwo cech ukształtowa-
nych przez Ducha i charakteru właściwego tym, którzy nie 
żyją w oparciu o własną siłę i grzeszną naturę, lecz Ducha. 
Mamy wzrastać w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa (2P 3:18).

List do Efezjan 4:11–13 przypomina nam, że Pan daje 
kościołowi obdarowanych ludzi ku jego wzrostowi, do bu-
dowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności 
wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i doro-
śniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.

Wszystkie te obrazy i wezwania możemy podsumować 
dwoma terminami: pobożność i świętość. Wzrost, jakiego 
pragniemy, nieopierający się na tym, co zewnętrzne i po-
wierzchowne, to wzrost w pobożności i świętości, dora-
stanie do wymiarów pełni Chrystusowej. Wzrastający członek 
kościoła coraz bardziej przypomina Jezusa w nastawieniu 
serca, myślach, słowach i działaniu. Takimi pragniemy być 
my i nasze kościoły.

Wzrastanie w podobieństwie do Jezusa

Jak zdrowi członkowie kościoła pielęgnują taki wzrost? 
Oto kilka sugestii, jak stale rozwijać w swoim życiu poboż-
ność i świętość.



100                       ZDROWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA

TRWAJMY W CHRYSTUSIE

Jezus powiedział:

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa 
we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic 
uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony 
precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, 
gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was 
trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. 
Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie 
i staniecie się moimi uczniami (J 15:5–8).

Kluczem do wzrostu w pobożności jest pozostawanie 
w Prawdziwym Krzewie – Jezusie Chrystusie. W przyto-
czonej wypowiedzi Pana trwanie w Chrystusie i przyno-
szenie owocu są „niczym innym jak wynikiem stałej za-
leżności od krzewu inspirowanej wiarą, obejmującej całe 
życie wierzącego i jego świadectwo”30. Ta owocność jest 
rezultatem przebywania w uczniu Słowa Pana. „Te słowa 
muszą tak trwale zadomowić się w umyśle i sercu ucznia, 
że podobieństwo do Chrystusa i posłuszeństwo Jemu sta-
ną się najbardziej naturalną (ponadnaturalną?) rzeczą pod 
słońcem”31. Trwanie w Chrystusie, pozostawanie w Jego 
Słowie są niezbędne dla właściwego uczniostwa i wzrostu 
chrześcijanina.

30 D.A. Carson, The Gospel of John: An Introduction and Commentary, 
Pillar New Testament Commentary Series; Grand Rapids: Mi: 
Eedermans, 1991, s. 517.

31 Tamże.
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KORZYSTAJMY ZE ZWYKŁYCH ŚRODKÓW ŁASKI

Wielu chrześcijan wydaje się wierzyć, że postęp na ścież-
ce duchowej dojrzałości ma swoje źródło w niezwykłych 
czy przełomowych doświadczeniach. Uważają, że wzrost 
zachodzi w odpowiedzi na to, co niezwykłe. Jednak, jak 
zauważyliśmy w 15 rozdziale Ewangelii Jana, to zwykłe 
środki łaski wytwarzają wzrost i dojrzałość. Właściwie to, 
co niesamowite i nadzwyczajne, często sprowadza ludzi na 
manowce, natomiast odpowiednio nauczane i rozumiane 
Słowo nigdy tego nie uczyni. Zwykłe środki łaski obejmu-
ją studiowanie Słowa Bożego, uczestnictwo w ustanowie-
niach chrztu i komunii wraz ze zgromadzonym kościołem 
i modlitwę. Dzięki tym powszechnym praktykom łaska 
Boża jest ogłaszana, manifestowana i przyswajana w życiu 
chrześcijańskim. Przez Słowo Boże słyszymy objawionego 
i uwielbionego Chrystusa, w ten sposób uczymy się Go 
najwyraziściej. Także w ustanowieniach chrztu i komunii 
widzimy Chrystusa i ewangelię, dzięki Jego śmierci, zło-
żeniu w grobie i zmartwychwstaniu za nas i dla naszego 
zbawienia.

Zdrowy chrześcijanin nie lekceważy tych ustanowień 
i środków łaski, ale raduje się nimi, przygotowuje się do 
nich i dzięki nim wyraźniej dostrzega chwałę Chrystusa, 
naszego Zbawiciela. Pamięta, że łaska naucza (ćwiczy) nas, 
abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na 
tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i poboż-
nie żyli (Tt 2:11–12). Zdrowy chrześcijanin coraz bardziej 
polega na łasce, która jest zwiastowana przez Słowo i usta-
nowienia.
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BIERZMY UDZIAŁ W ŻYCIU KOŚCIOŁA LOKALNEGO

List do Hebrajczyków 10:25 uczy nas, abyśmy nie zanie-
dbywali zgromadzania się z wierzącymi. Mamy raczej 
zbierać się i tym bardziej zachęcać nawzajem w oczekiwa-
niu powrotu Jezusa. Celem lokalnego zgromadzenia jest 
zbudowanie, umocnienie, wzrost chrześcijan. Zaniedby-
wanie uczestnictwa w życiu wspólnym kościoła czy nie-
chęć do aktywnego służenia innym i przyjmowania ich 
służby gwarantuje spowolnienie naszego wzrostu. List 
do Efezjan 4:11–16 przytacza mocny argument, że uczest-
nictwo w życiu Ciała Chrystusa jest głównym sposobem, 
w jaki Chrystus umacnia nas i czyni dojrzałymi. Kiedy 
służymy innym w kościele, znosimy jedni drugich, okazu-
jemy sobie wzajemną miłość, napominamy się nawzajem 
i zachęcamy jedni drugich, uczestniczymy w spółce pod 
nazwą „duchowa dojrzałość”, dzięki której nasze magazy-
ny i zapasy zostają pomnożone. Ostatecznym efektem jest 
wzrost i uczniostwo.

WYGLĄDAJMY POWROTU JEZUSA

Wzrastamy w świętości, rozważając powtórne przyjście 
Jezusa i oczekując Go. Większość nowotestamentowych 
wzmianek dotyczących powrotu Jezusa wiąże się z we-
zwaniem do świętości i czystości. Na przykład, kiedy Je-
zus kończy nauczanie o swoim drugim przyjściu, podsu-
mowuje wszystko prostym wezwaniem do gotowości na 
Jego powrót i prowadzenia życia, które będzie wyrażało 
gotowość spotkania z Nim (Mt 24:42–44). Następnie opo-
wiada o trzech podobieństwach, które nawołują słuchaczy 
do czujności i wierności, zanim powróci (Mt 24:45–25.30). 
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Pan nauczał, że mamy nieustannie mieć na uwadze Jego 
powtórne przyjście, a ta refleksja powinna sprawić, że bę-
dziemy pilnować swojego życia i wzrastać.

List do Tytusa 2:13–14 mówi o błogosławionej nadziei i ob-
jawieniu chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa 
Jezusa, tłumacząc równocześnie Jego misję: [On] dał samego 
siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić 
sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Innymi 
słowy, patrzymy na krzyż oraz powtórne przyjście Chry-
stusa i pamiętamy, że dokonał On wszystkiego dla naszego 
odkupienia, czystości i gorliwości, czyli świętości. Apostoł 
Jan umieszcza w jednym ze swoich listów bardzo podobne 
słowa. Pisze:

Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie  
objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będzie-
my do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, 
kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czy-
sty (1J 3:2–3).

Nasza tęsknota, żeby być z Jezusem i widzieć Go, ma upodob-
nić nas do Jezusa w świętości. Spodziewanie się Chrystusa 
wytworzy w zdrowych członkach kościoła wzrost.

Wnioski

Zdrowy członek kościoła wzrasta, szczególnie w podo-
bieństwie do Chrystusa, świętości i dojrzałości. Ta dojrza-
łość i świętość rozwijają się przez poddanie Chrystusowi, 
Jego Słowu i innym w kościele lokalnym. A najcudowniej-
sze jest to, że nie przestaniemy wzrastać, aż dorośniemy do 
wymiarów pełni Chrystusowej!
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Pytania do rozważenia

1. Czy zauważasz u siebie niewłaściwe myślenie o wzro-
ście duchowym czy niewłaściwe sposoby mierzenia 
go? Jeśli tak, czym one są? Co wymaga zmiany w two-
im myśleniu? Co mogą ci doradzić w tym względzie 
członkowie twojej małej grupy?

2. Z grupą przyjaciół chrześcijan i członków kościoła 
przedyskutujcie, jak ostatnio wzrastaliście. W jaki spo-
sób dzięki Bożej łasce pielęgnujecie święte pragnienia 
i przyzwyczajenia?

3. Jakich strategii duchowego wzrostu najbardziej po-
trzebujesz teraz w swoim życiu? Jak chcesz wcielić je 
w życie?

Do dalszej lektury
J. Bridges, The Pursuit of Holiness; Colorado Springs, CO: NavPress, 
1978.
S.B. Ferguson, The Christian Life: a Doctrinal Introduction; Edinburgh: 
Banner of Truth Trust, 1981.
J. Piper, Nie zmarnuj życia; Warszawa: Słowo Prawdy, 2010.
R.C. Sproul, Knowing Scripture; Downers Grove, IL: InterVarsity, 1977.
P.D. Tripp, Instruments in the Redeemer’s Hands: People in Need of 
Change Helping People in Need of Change; Phillipsburg, NJ: P&R, 2002.
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ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST 
POKORNYM NAŚLADOWCĄ

Zdrowie kościoła lokalnego w największej mierze zależy 
od nastawienia członków kościoła wobec jego przywód-
ców. To, jak zgromadzenie przyjmuje lub odrzuca swoich 
przywódców, bezpośrednio przekłada się na jakość służ-
by i stan kościoła. Czy zgromadzenie docenia zdrowe na-
uczanie i zgadza się z nim? Czy członkowie kościoła za-
ufają przywódcy i pójdą za nim w trudnej czy niejasnej 
sytuacji? Czy kiedy zawodzą plany i koncepcje, staną za 
przywództwem czy wystąpią przeciwko niemu?

W ostatecznym rozrachunku to członkowie kościoła 
wywierają decydujący wpływ na jego kształt. Ten wpływ 
ma wiele wspólnego z nastawieniem i postępowaniem 
członków kościoła wobec jego przywódców.

Dlatego też żadna poważna próba opisania zdrowego 
członka kościoła nie może pomijać refleksji nad relacjami 
między członkami kościoła a jego przywódcami. Nic więc 
dziwnego, że natchnione Słowo Boże często poucza nas 
o postawach i postępowaniu członków kościoła, którzy pra-
gną przyczynić się do zdrowia swoich lokalnych zgroma-
dzeń przez podążanie za ich przywódcami.
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Postawa zdrowego członka kościoła  
wobec przywództwa

Zdrowego członka kościoła cechują co najmniej trzy po-
stawy, jeśli chodzi o podążanie za przywódcami lokalnego 
kościoła.

1) Obdarza starszych szacunkiem. Kilka fragmentów Pi-
sma poleca członkom kościoła szanować starszych i prze-
łożonych zgromadzenia. Jeden z nich, 1 List do Tymote-
usza 5:17, mówi: Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, 
należy oddawać podwójną cześć [godni są podwójnego uznania], 
zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i naucza-
nia. Co obejmuje wspomniana tu podwójna cześć? w ko-
lejnych wersetach apostoł Paweł podnosi dwie kwestie. 
W wierszu 18 zwraca uwagę na dbałość o ich finansowe 
i fizyczne potrzeby. Zgromadzenie i pojedynczy wierzący 
szanujący swoich przywódców dbają o wystarczające wy-
nagrodzenie dla nich, szczególnie dla tych, których głów-
nym zajęciem jest służba kościołowi.

W wersecie 19 apostoł wskazuje, że szacunek wobec 
przywódców obejmuje również ochronę ich reputacji. 
Czytamy tam: Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chy-
ba że jest ona oparta na zeznaniu dwu lub trzech świadków. Pa-
weł rozumie lepiej niż ktokolwiek inny, że służba kościo-
łowi naraża na zarzuty, krytykę i narzekanie pochodzące 
spoza kościoła, jak i z samego kościoła. Zdrowy członek 
kościoła pomaga chronić pasterza przed niezasłużonymi 
razami i ognistymi strzałami. Plotki i obmowa obumiera-
ją w uszach zdrowego członka kościoła, który odmawia 
rozważania niesprawdzonych i mało budujących opo- 
wieści.
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Zdrowy członek kościoła szanuje służbę starszego. Do-
cenia ją, jest za nią wdzięczny i okazuje respekt tym, którzy 
służą Panu jako przywódcy. Szanujemy naszych pastorów, 
ponieważ w dniu Pana będą naszą chlubą (2Kor 1:14).

2) Okazuje szczerą miłość przywódcom. Szacunek i re-
spekt, którymi członek kościoła darzy starszych, nie jest 
oficjalnym, pełnym rezerwy nastawieniem, jakie żywi 
żołnierz wobec dowodzącego nim oficera. Wraz z sza-
cunkiem pasterzowi należą się nasza otwartość i szcze-
ra miłość. Apostoł Paweł wciąż na nowo wzywał kościół 
koryncki do otwarcia serc na niego, jako tego, który dbał 
o nich duchowo:

Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze 
szeroko się otwarło; nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota 
jest w sercach waszych; ponieważ zaś należy się odwza-
jemniać, przeto jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i wy serca 
wasze! (2Kor 6:11–13).

Między pastorem a zgromadzeniem powinien zachodzić 
przepływ wzajemnej miłości. Dzięki temu, że wspólnie 
żyją, wzrastają i służą, ich serca coraz szerzej otwierają  
się na siebie nawzajem. Zdrowy członek kościoła nie waha 
się okazać miłości swojemu pastorowi, czyni to dobrowol-
nie i szczodrze.

Zdrowy wierzący nie chce słuchać, jak jego wierny pa-
stor zwraca się z błaganiem podobnym do skierowanego 
przez apostoła do Koryntian: Zróbcie miejsce dla nas w ser-
cach waszych; nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, 
nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby potępiać; bo już 
uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć 
i życie (2Kor 7:2–3).
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Zdrowy członek kościoła najpierw powierza się Panu, 
a następnie słudze Pana, wiedząc, że taka jest Boża wola 
(2Kor 8:5). Taki wierzący dostrzega, jak wierny pastor z mi-
łością oddaje samego siebie, służąc kościołowi. Byłby za-
wstydzony, gdyby usłyszał, jak pastor mówi: Czy tak ma 
być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być 
miłowany? (2Kor 12:15). Nieodwzajemniona miłość nadaje 
się do szekspirowskiej tragedii, ale nie do kościoła. Nasza 
radość z pastorów i miłość wobec nich powinny pokrzepić 
i odświeżyć ich serca w Chrystusie (Flm 20).

3) Jest otwarty na nauczanie. Zdrowego członka ko-
ścioła powinien też cechować duch otwarty na nauczanie. 
Jego oznakami jest pokora serca i pragnienie, aby wzrastać 
w Chrystusie. Bez tego ludzie stają się uparci i niepodatni 
na poprawę.

Zadanie przywódcy sprowadza się do jednego: na-
uczania. Jeśli członek lub większa liczba członków kościoła 
będą zamknięci na nauczanie, zadanie pasterza staje się 
ciężkim brzemieniem, a nawet jest niewykonalne. Posta-
wa taka uderza w sedno jego misji. Pisząc do Tymoteusza, 
Paweł podaje wspaniałe zalecenia dla pastorów, które za-
wierają również cenne wskazówki dla członków kościoła. 
Odnosząc się do roli starszego, Paweł pisze:

A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz po-
winien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, 
cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodno-
ścią krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś 
do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z si-
deł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli (2Tm 
2:24–26).
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Kilka spostrzeżeń z tego fragmentu jest użytecznych 
dla członków kościoła. Po pierwsze, nauczanie pastora ma 
być uprzejme, łagodne i dla naszego dobra. Nie powinni-
śmy grzesznie wykorzystywać tej Bożej zasady. Powin- 
niśmy raczej potraktować jego łagodne nauczanie jako na-
ganę i wezwanie do upamiętania. Zdrowy członek kościo-
ła nie uważa łagodności pastora za oznakę jego słabości, ale 
korzysta z okazji, żeby zbadać swoje serce w dziedzinach, 
w których potrzebuje upamiętania. Po drugie, powin-
niśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak łatwo przychodzi 
nam sprzeciwić się pastorowi, kiedy nas uczy i napomina. 
Regularną praktyką naszego życia duchowego powinno 
być zadawanie sobie pytania: „Czy w czymś sprzeciwiam 
się nauczaniu pastora?”. Po trzecie, powinniśmy modlić się 
o poznanie prawdy, jasność umysłu i ochronę przed pod-
stępami diabła, gdy tylko wykryjemy choć ziarno sprze-
ciwu wobec pouczenia pastora. Pastorzy czuwają nad 
naszymi duszami jako ci, którzy odpowiedzą za to przed 
Bogiem; powinniśmy więc zaufać i przyjąć radośnie ich 
przywództwo jako dar Boga dla naszej wiecznej korzyści. 
Bądźmy otwarci na nauczanie.

Postępowanie zdrowego członka kościoła  
wobec przywództwa

Oprócz tych podstawowych postaw i usposobienia, są 
pewne konkretne działania, które zdrowy członek podej-
muje, żeby faktycznie podążać za przywódcami kościoła 
lokalnego.
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CIERPLIWIE UCZESTNICZY W WYBORZE PRZYWÓDCÓW

Prawdopodobnie najważniejszą decyzją, jaką podejmuje 
zgromadzenie (zakładając model kongregacyjny), jest wy-
znaczenie przywódców. Przez ich wybór zgromadzenie 
nadaje duchowy ton i kierunek kościołowi czasem na kilka 
pokoleń. Zapewne dlatego apostołowie polecili wczesne-
mu kościołowi szukać duchowych cech i dojrzałości w po-
tencjalnych przywódcach (Dz 6:1–6; 1Tm 3). Przy wyborze 
przywódcy trzeba kierować się cierpliwością i modlitew-
nym namysłem. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj (1Tm 
5:22a). Pierwsi diakoni mieli być pełni Ducha Świętego i mą-
drości (Dz 6:3). Rozpoznanie takich cech wymaga modli-
twy, obserwacji i cierpliwości. A jeśli kościół Pana ma być 
zdrowy, jego członkowie muszą powoływać i wyznaczać 
przywódców, którzy są duchowo usposobieni i dojrzali 
w Chrystusie.

Zdrowi członkowie kościoła rozumieją, jak ważne jest 
to zadanie. Mogą zaprosić potencjalnego przywódcę i jego 
rodzinę na obiad, żeby lepiej go poznać. Będą chcieli usły-
szeć więcej z jego świadectwa, o pragnieniu służenia jako 
przywódca i jego dotychczasowej służbie w kościołach. 
Niektóre kościoły stosują dwumiesięczny okres między 
propozycją stania się przywódcą a faktycznym głosowa-
niem, aby członkowie kościoła mogli podjąć mądre decyzje.

JEST POSŁUSZNY I ULEGŁY PRZYWÓDCOM

Jest istotny powód, dla którego powinniśmy cierpliwie 
i z modlitwą uczestniczyć w wyznaczaniu przywódców 
kościoła: zdrowy członek kościoła ma być posłuszny i ule-
gły swoim przywódcom. Posłuszeństwo i uległość to niezbyt 
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mile widziane słowa nie tylko na ślubach, ale i dla wie-
lu członków kościoła. Jednak Biblia jest tu jednoznaczna: 
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli 
(Hbr 13:17). Nasze posłuszeństwo ma sprawić, że ich praca 
będzie radością, a nie ciężarem. Posłuszeństwo przynosi 
korzyść również nam, ponieważ co dobrego przyniosło-
by powoływanie mężczyzn na przywódców, a następnie 
sprzeciwianie się im? Zdrowy członek kościoła zajmuje 
właściwe miejsce pod wodzą przewodników zgromadze-
nia jak żołnierz właściwe miejsce w szyku pod wodzą 
swojego dowódcy. Mamy radośnie, chętnie i we wszystkim 
ulegać naszym przywódcom dla swojego własnego dobra, 
dla ich dobra i dobra całego ciała.

NAŚLADUJE PRZYKŁAD PRZYWÓDCÓW

Jednym z powodów, dla których Pan wyznacza mężczyzn 
do prowadzenia kościoła, jest chęć ukazania zgromadze-
niu faktycznego przykładu wiernego, pobożnego życia. 
Nasi przywódcy są żywą ilustracją naśladowców Jezusa. 
Są powołani, żeby być we wszystkim przykładem (1Tm 
4:12; 1P 5:3). Dlatego apostoł Paweł mówi: Bądźcie naśladow-
cami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według 
wzoru, jaki w nas macie (Flp 3:17). Zdrowy członek kościoła 
wzoruje się na pobożnym stylu życia starszych swojego ko-
ścioła. Mamy naśladować przykład naszych przywódców, 
oczekując upodobnienia do Chrystusa.

Dla wielu ludzi w obecnych czasach sama idea naśla-
dowania brzmi sekciarsko. Mamy wiele sekt opartych na 
osobowości pastora-gwiazdy, w których ludzie małpują 
wszystko, co powie czy zrobi przywódca. Słusznie martwi 
nas tak niebiblijna koncepcja dawania przykładu i prze-
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wodzenia. Tymczasem biblijny obraz podążania za przy-
kładem pastora akcentuje prawdziwą pobożność w [mowie] 
postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości (1Tm 4:12) przez 
czynienie tego, co dobre (Tt 2:7). Pastorzy są powołani, 
żeby być takim przykładem, a zdrowi członkowie kościoła 
mądrze naśladują ich wzorzec świętości.

MODLI SIĘ O PRZYWÓDCÓW

Biorąc pod uwagę wszystko, co przywódcy kościoła muszą 
czynić i z czym jest im dane się zmagać, czy może być coś 
ważniejszego niż modlitwa za nich? Nawet apostoł Paweł 
rozumiał potrzebę wiernej modlitwy świętych za niego:

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módl-
cie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa 
w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też 
jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem (Kol 4:2–4; 
zob. Ef 6:19–20).

Powinniśmy modlić się o śmiałość i klarowność przeka-
zu ewangelii dla naszych przywódców oraz okazje do 
ogłaszania Chrystusa, a także żeby ich życie było spójne 
z Dobrą Nowiną. Zdrowi członkowie kościoła są oddani 
modlitwie za swoich przywódców. Biorą sobie do serca we-
zwanie Jezusa, żeby modlić się oraz nie ustawać (Łk 18:1); 
tak właśnie czynią względem swoich pasterzy.

W naszym kościele lokalnym grupa wiernych człon-
ków spotyka się w każdy wtorkowy wieczór, żeby modlić 
się za przywódców. Co tydzień zbierają prośby modlitew-
ne i informacje o prośbach z poprzedniego tygodnia. Kiedy 
się gromadzą, zanoszą wiele modlitw związanych z kwe-
stiami dotyczącymi życia osobistego, publicznego i ze służ-
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bą starszych w kościele. Dzięki ich modlitwom Bóg zrodził 
wielki owoc w naszym zgromadzeniu.

WSPIERA SŁUŻBĘ I KONTAKTY PRZYWÓDCÓW NA ZEWNĄTRZ

Jest to być może najmniej oczywiste z działań, które podej-
muje zdrowy członek kościoła, podążając za przywódcami. 
Wśród członków kościoła wyłania się wyraźna tendencja 
do zaborczego traktowania swoich pastorów – „to nasz pa-
stor”. Są też pozytywne aspekty takiego nastawienia. Ob-
razuje ono płynącą z serca więź z pasterzami.

Jednak może też ono stać się egoistyczne, jeśli zgroma-
dzenie odmawia wsparcia zaangażowania pastora w służ-
bę poza kościołem lokalnym. Osobą poszkodowaną tego ro-
dzaju egoizmem jest najczęściej pastor, który bez zewnętrz-
nej stymulacji oraz odświeżenia ze strony innych pastorów 
i przywódców może być jak usychająca i kurcząca się gałąz-
ka winorośli. Zdrowy członek kościoła przyczynia się do 
ciągłego zdrowia i odnowy sił witalnych swojego przywód-
cy, zachęcając go do korzystania z organizowanych poza 
kościołem lokalnym konferencji, możliwości przemawiania 
i społeczności z innymi przywódcami kościołów.

Biblia dostarcza wystarczającej ilustracji wzajemne-
go wspierania się kościołów. Hojność kościoła lokalnego 
została pochwalona w 2 Liście do Koryntian 9:13. Taka 
hojność, kiedy przybiera postać „wypożyczenia” paste-
rza innym, może pomóc w rozgłaszaniu ewangelii (2Kor 
10:15–16). Zdrowy członek kościoła pragnie ujrzeć rozprze-
strzenianie się ewangelii i przyczynić się w miarę możli-
wości do zdrowia innych zgromadzeń. Wspieranie służby 
przywódcy poza kościołem lokalnym jest jednym ze spo-
sobów urzeczywistnienia tego pragnienia.
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Wnioski

Przywództwo w kościele lokalnym jest ustanowione przez 
Boga dla błogosławieństwa Jego ludu. Jednak żeby przy-
wództwo było skuteczne, potrzebuje zachęty i wsparcia ze 
strony członków kościoła. Wielu wiernych mężczyzn roz-
biło się na skalistych mieliznach nieskłonnych do poprawy 
i opornych członków kościoła. Tak nie powinno być pośród 
Bożych ludzi. Zdrowi członkowie kościoła lokalnego po-
winni dokładać wszelkich starań, żeby podążać za przy-
wódcami z otwartym sercem, w ochoczym posłuszeństwie 
i radosnym poddaniu oraz zachęcać do tego innych.

Pytania do rozważenia

1. Rozważ polecenia dla członków kościoła z 13 rozdzia-
łu Listu do Hebrajczyków. W jaki sposób poddanie się 
przywódcom kościoła przyniosło ci korzyść czy błogo-
sławieństwo?

2. Jakie konkretne modlitwy zanosisz za swoich przy-
wódców?

3. Jak możesz zachęcić innych członków kościoła do 
większego zaufania przywódcom, którzy naśladują 
Chrystusa i nauczają Słowa?

Do dalszej lektury
C.J. Mahaney, Humility: True Greatness; Wheaton, IL: Crossway, 2005.

K. Sande, The Peacemaker: a Biblical Guide to Resolving Conflict; Grand 
Rapids, MI: Baker Books, 2003.
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ZDROWY CZŁONEK KOŚCIOŁA JEST 
WOJOWNIKIEM MODLITWY

Kiedy byłem chłopcem, jednym z elementów obchodzenia 
urodzin było wymierzanie jubilatowi solidnych klapsów 
w liczbie odpowiadającej jego wiekowi. Na koniec doda-
waliśmy jeszcze jedno uderzenie, mówiąc: „i jeden ekstra, 
rośnij zdrowy”. Poprzednich dziewięć rozdziałów książki 
odpowiadało dziewięciu cechom opisanym w książkach 
Nine Marks of a Healthy Church (Dziewięć cech zdrowego ko-
ścioła) oraz What is a Healthy Church? (Jak wygląda zdrowy ko-
ściół). Ten 10 rozdział to „jeden ekstra” ku dalszemu zdro-
wemu wzrostowi.

Nie wiem, czy spotkałem choć jednego chrześcijanina, 
który nie uważał, że modlitwa jest istotna i odgrywa klu-
czową rolę w jego życiu. Dziwny byłby to wierzący, który 
próbuje prowadzić życie chrześcijańskie bez modlitwy.

Jednak pomimo swojego powszechnie uznanego sta-
tusu modlitwa pozostaje dla wielu chrześcijan trudnym 
zadaniem, pozbawionym radości obowiązkiem, który cza-
sem zdaje się nie przynosić żadnych efektów. W sferze mo-
dlitwy chrześcijanie poruszają się czasem między dwoma 
biegunami – zaniedbaniem i frustracją.

Dlaczego tak jest? Dlaczego dla zdrowych skądinąd 
chrześcijan i członków kościoła modlitwa stanowi taką 
trudność?
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Dom modlitwy dla wszystkich

Problemy w modlitwie tym bardziej martwią, kiedy zda-
my sobie sprawę, że kościół ma być miejscem modlitwy. 
Prorok Izajasz mówił o czasie, gdy eunuchowie i cudzo-
ziemcy zostaną ciepło przyjęci przez Boży lud. Ludzie 
pochodzący spoza Izraela będą zachowywać przymierze 
Boga, a Pan obiecał im:

Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim 
domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi miłe na 
moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla 
wszystkich ludów (Iz 56:7).

Pan Jezus zacytował tę obietnicę, kiedy wszedł do świątyni 
i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świąty-
ni, powtarzając, że dom Boży nie miał być jaskinią zbój-
ców, lecz domem ludzi modlitwy (Mt 21:13; Mk 11:17).

Gdy przyglądamy się aktywności pierwszego Kościo-
ła, która została opisana w Piśmie, odkrywamy, że jedną 
z kluczowych czynności, jakim poświęcali czas członko-
wie kościoła, była modlitwa. Oczekując obietnicy Ducha 
Świętego, zgromadzili się w górnej izbie i trwali jednomyśl-
nie w modlitwie (Dz 1:14). Po dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy 
Bóg dodał do ich liczby tych, którzy doświadczali zbawie-
nia, najwcześniejsi członkowie kościoła chrześcijańskiego 
oddawali się czterem rzeczom: trwali w nauce apostolskiej 
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach (Dz 2:42). Za-
angażowanie tych chrześcijan w modlitwę było tak silne, 
że najlepiej opisuje je słowo „oddanie”.

Modlitwa jest tak istotna, że stanowi jedyny uza-
sadniony powód przerwania normalnego małżeńskiego 
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współżycia między mężem a żoną (1Kor 7:5). Czy wyobra-
żasz sobie, jakiego przebudzenia w życiu duchowym do-
świadczylibyśmy, gdyby małżonkowie w sypialni mówi- 
li: „Nie, Kochanie, teraz poświęćmy się modlitwie” zamiast 
„Nie, Kochanie, teraz boli mnie głowa”? Zarówno w domu, 
jak i w kościele modlitwa jest nieodzowna.

Czym jest modlitwa?

Samo wskazanie na ważną, kluczową rolę modlitwy we 
wczesnym Kościele nie uczyni nas jeszcze wojownikami 
modlitwy. Co więcej, często nie mamy jasności co do tego, 
czym faktycznie jest modlitwa. Błędnych koncepcji nie 
brakuje. Oto niektóre z nich:
•	 Jeśli się nie modlimy, Bóg nie może działać wśród ludzi.
•	 Bóg jest suwerenny – On już o wszystkim zdecydował, 

więc po co się modlić?
•	 Bóg jest zbyt zajęty, żeby słuchać moich modlitw.

Większość nieporozumień i błędnych koncepcji modli-
twy ma źródło w niewłaściwym rozumieniu natury Boga 
i naszej więzi z Nim. Łatwo zamienić modlitwę w scenę, 
na której eksponujemy swoje egoistyczne wymagania i po-
trzeby, a Bóg zostaje sprowadzony do roli inspicjenta, który 
zmienia dla nas dekorację. Nietrudno jednak popaść rów-
nież w skrajność, która każe postrzegać Boga jako potężne-
go szachistę determinującego wszystkie posunięcia na sza-
chownicy świata bez względu na działanie swojego ludu.

Potrzebujemy zatem płynącego z ewangelii zrozumie-
nia modlitwy. Teolog Graeme Goldsworthy podsuwa nam 
takie spojrzenie:



118                       ZDROWI CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA

Ewangelia koncentruje się na dziele Syna. Od naszej znajomości 
Syna zależy, jak postrzegamy więź z Ojcem, który mówi do nas 
przez swoje Słowo. Od naszego postrzegania tej więzi zależy 
z kolei, w jaki sposób przychodzimy do Boga w modlitwie i czy 
robimy to z ufną odwagą. Modlitwa nigdy nie będzie już podróżą 
sentymentalną czy odruchowym korzystaniem z przycisku bez-
pieczeństwa w razie paniki. Nie będzie również zarozumiałym 
powoływaniem się na rzekomo należne nam prawo do Bożego 
zainteresowania. Będzie raczej sposobem wyrażenia naszego 
wstępu do niebiańskiej świątyni samego Boga, który otrzymali-
śmy przez naszego Arcykapłana32.

Wiara w ewangelię zmienia nasz status z obcych na człon-
ków rodziny Boga, zaadoptowane córki i przygarniętych 
synów Bożych przez wiarę w Chrystusa. Na podstawie 
naszego synostwa, dzięki ufności złożonej w Chrystusie 
możemy zwracać się do Boga jako Jego odkupione dzieci. 
„Modlitwa jest naszą odpowiedzią na to, jak Bóg do nas 
mówi”33 najpierw przez ewangelię Chrystusa, a następnie 
przez swoje Słowo.

Modlitwa nie jest ani „błaganiem niechętnego Boga”34, 
ani działaniem w zastępstwie boga, który nie jest w stanie 
niczego uczynić bez nas. W modlitwie, jako dzieci zjedno-
czone z Chrystusem, naszym orędownikiem i arcykapła-
nem, dziedzicem wszechrzeczy, stajemy przed Bogiem, 
który nas słucha. Ponieważ przed Bogiem znajdujemy się 
w Chrystusie, nic nie blokuje naszych modlitw, chociaż 
często tak właśnie myślimy. „Jesteśmy włączeni w Boże 
32 G. Goldsworthy, Prayer and the Knowledge of God: What the Whole 

Bible Teaches; Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003, s. 51.
33 Tamże, s. 16.
34 Tamże, s. 35.
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działanie na tym świecie”, modląc się o „wypełnienie ob-
jawionych celów Boga dla całego wszechświata” przez 
„ewangelię i jej określone przez Boga rezultaty”. Modlitwa 
to „podążanie za Bożymi myślami”35 – myślami, które za-
wsze znajdą u Niego posłuch i odpowiedź.

Jak i kiedy powinniśmy się modlić?

Na temat modlitwy napisano wiele książek. Niektóre 
z nich zalecają pewne metody modlitwy. Inne wnikliwie 
badają życie modlitewne postaci biblijnych lub znanych 
postaci z historii Kościoła. Zdając sobie sprawę z bogactwa 
literatury na ten temat i potrzeby wzrostu w swoim wła-
snym życiu modlitewnym, z pewnymi oporami doradzam 
innym w tej dziedzinie. Jednak Bóg w swojej dobroci i mi-
łosierdziu powiedział nam, jak i kiedy się modlić.

Odpowiedź sprowadza się w zasadzie do dwóch biblij-
nych prawd: mamy modlić się nieustannie oraz w Duchu.

NIEUSTANNIE

Pisząc do kościołów, apostoł Paweł często zachęcał wie-
rzących do nieustannej modlitwy. Wzywał Tesaloniczan: 
bez przestanku się módlcie (1Ts 5:17). Do chrześcijan w Rzy-
mie napisał, aby byli w modlitwie wytrwali (Rz 12:12), nato-
miast do Kolosan skierował wezwanie: w modlitwie bądźcie 
wytrwali i czujni z dziękczynieniem (Kol 4:2). Był to jeden ze 
sposobów, w jaki wierzący kościoła w Kolosach mogli szu-
kać tego co w górze [...], gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej 
(Kol 3:1–2). Jako przykład Paweł wskazał Epafrasa, który 

35 Tamże, s. 60–61.
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nieustannie toczy za was bój w modlitwach (Kol 4:12). Mając 
na względzie pokusy, niebezpieczeństwa i potrzeby życia 
chrześcijańskiego, zdrowy członek kościoła bierze sobie do 
serca Boże wezwanie do ciągłej modlitwy.

W DUCHU

Zdrowy członek kościoła nie tylko nie ustaje w modlitwie, 
ale i czyni to w Duchu. Modlitwa w Duchu jest różnie 
rozumiana przez chrześcijan, co powoduje niemały za-
męt w tym względzie. Jednak ponownie przychodzi nam 
z pomocą Paweł, który w Liście do Rzymian pisze: Duch 
wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się mo-
dlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysło-
wionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest 
zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi  
(Rz 8:26–27).

W wyniku wielu spekulacji narosłych wokół tego frag-
mentu możemy przeoczyć cudownie zachęcające i proste 
przesłanie, które jest w nim zawarte. Jego wspaniała treść 
ma zachęcić nas w modlitwie. Zwróćmy uwagę, że Duch 
wspiera nas w niemocy naszej. Już wcześniej zauważyliśmy, 
że modlitwa jest sferą naszego życia, w której nietrudno 
nam się przyznać do słabości. Jak wspaniale zatem, że Bóg 
Duch Święty spieszy nam na pomoc w tej właśnie dzie-
dzinie! Czy kiedyś przydarzyła ci się dezorientacja w mo-
dlitwie? Sam Duch wstawia się za nami. Czy nieobca jest 
ci chęć dokładnego poznania woli Bożej, aby o nią prosić? 
Właśnie Duch wstawia się za nami zgodnie z myślą Bożą.

Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, 
co oznacza modlić się w Duchu. Modlitwa w Duchu jest 
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prowadzona i ukierunkowana przez Ducha. Oznacza to, że 
jest zgodna z wolą Boga. Kiedy modlimy się zgodnie z wolą 
Bożą objawioną w Jego Słowie, modlimy się w Duchu. Taka 
modlitwa należy do dziedzictwa każdej osoby, która zo-
stała zrodzona z Ducha i uczyniona dzieckiem Boga (Rz 
8:14–17). Przy pomocy takiej właśnie modlitwy toczymy 
nasz chrześcijański bój (Ef 6:18).

O co i o kogo powinniśmy się modlić?

Jak zauważyliśmy w Liście do Rzymian 8:26–27, jednym ze 
sposobów, w jaki Duch Boży wspiera nas w słabościach do-
tyczących modlitwy, jest Jego wstawiennictwo, kiedy nie 
wiemy, o co się modlić. Tym niemniej Pan wskazał nam 
pewne tematy modlitewne.

MÓDLMY SIĘ O PRACOWNIKÓW I PASTERZY

Ewangelia Mateusza odnotowuje sytuację, w której Jezu-
sa ogarnęło współczucie wobec utrudzonych i bezradnych 
Izraelitów, którzy byli jak owce, które nie mają pasterza. Jezus 
od razu polecił swoim uczniom: proście więc Pana żniwa, aby 
wyprawił robotników na żniwo swoje (Mt 9:36–38). Dobrze ro-
zumieją, jak nagląca jest potrzeba takiej modlitwy, chrze-
ścijanie z kościołów przez dłuższy czas pozbawionych pa-
stora. Boży lud potrzebuje pasterzy, a zdrowi członkowie 
kościoła proszą Go, aby posłał pasterzy do ich kościołów 
i innych zgromadzeń potrzebujących pastorów. Nie tylko 
modlą się o posłanie pasterzy i pracowników, ale również, 
aby Pan pomógł i wzmocnił tych, którzy pełnią służbę 
Słowa w czasie utrapień, cierpienia i słabości (Flp 1:19–20); 
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o śmiałość dla pastorów głoszących ewangelię (Ef 6:19–20) 
i nowe możliwości rozprzestrzeniania się służby i ewange-
lii (Kol 4:3–4).

MÓDLMY SIĘ O WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Modlitwa o innych chrześcijan jest oczywistym wyrazem 
miłości i troski (Ef 6:18). Chrześcijaństwo nie jest sportem 
indywidualnym, a modlitwa nie jest przejażdżką przez 
McDrive’a, gdzie składamy zamówienie za pośrednictwem 
bezosobowego mikrofonu, czekamy kilka chwil i otrzy-
mujemy papierową torbę z jedzeniem, żeby spożyć je we 
właściwy sobie sposób. Życie chrześcijańskie jest życiem 
rodzinnym, a nasze modlitwy mają dotyczyć całej rodziny, 
dzięki czemu mamy okazję uważać jedni drugich za wyż-
szych od siebie. Jednym ze sposobów praktykowania tego 
polecenia jest regularna modlitwa o wszystkich członków 
kościoła (jeśli jest dostępna ich lista). Możesz modlić się 
o pewną grupę osób każdego dnia (np. tych, których na-
zwiska rozpoczynają się na daną literę czy litery alfabetu). 
Innym sposobem modlenia się o wszystkich świętych jest 
zanoszenie modlitw o inne kościoły położone w okolicy 
i kościoły, do których należą przyjaciele i członkowie ro-
dziny. Spotykając się codziennie z Panem, aby studiować 
Jego Słowo, możemy kochać innych chrześcijan przez mo-
dlenie się prawdą Bożego Słowa nad ich życiem. Możemy 
modlić się o ich uświęcenie (1Ts 4:3); o ich czujność i prze-
ciw pokusie (Mt 26:41); możemy modlić się, żeby wypełniał 
ich Duch (Ga 5:16–25) i o prawie wszystko inne, co Biblia 
zaleca chrześcijanom.
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MÓDLMY SIĘ O SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ

Apostoł Paweł zwrócił się do swojego syna w wierze, 
młodego pastora Tymoteusza, z następującymi słowami: 
Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, mo-
dlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów 
i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie 
wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości (1Tm 2:1–2). Sko-
ro to Bóg jest źródłem wszelkiego autorytetu, począwszy 
od władców (Rz 13:1–2), a skończywszy na rodzicach (Ef 
6:1–3), i obdarza swoim błogosławieństwem tych, którzy 
podporządkowują się ustanowionym przez Niego autory-
tetom, oczywiste staje się, że chrześcijanie powinni mo-
dlić się o ludzi sprawujących władzę. Zdrowi członkowie 
kościoła regularnie pamiętają w swoich modlitwach o wy-
branych oficjelach, urzędnikach państwowych, nauczycie-
lach w szkole, swoich pracodawcach, rodzicach i innych 
osobach, którym udzielono autorytetu. Pomocna może 
okazać się lista takich osób spisana w Biblii czy dzienniku 
modlitewnym, która pozwoli pamiętać o nich w naszych 
modlitwach.

MÓDLMY SIĘ O TYCH, KTÓRZY NAS KRZYWDZĄ 
I PRZEŚLADUJĄ

Oto polecenie Pana: Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, 
módlcie się za tych, którzy was krzywdzą (Łk 6:28). Naturalna 
jest modlitwa za tych, których kochamy. Nawet niewie-
rzącym zdarza się taka modlitwa. Jednak miłość Chry-
stusa przynagla nas do modlitwy nawet za tych, którzy 
nas krzywdzą, obmawiają i szkodzą nam (Mt 5:46–47). Co 
niezwykłe, takie modlitwy stanowią dowód, że jesteśmy 
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synami Bożymi (Mt 5:45), a prześladowanie z powodu 
sprawiedliwości jest powodem do radości wobec obiecanej 
przez Chrystusa nagrody w Jego Królestwie (Mt 5:10–12). 
Nie mamy być podobni do bezlitosnego sługi, który cho-
ciaż darowano mu wielki dług, surowo potraktował kogoś, 
kto był mu coś winny (Mt 18:21–35). Musimy zwalczyć cie-
lesny impuls, który odmawia miłości i modlitwy tym, któ-
rzy nas prześladują, a zamiast niego wybrać to, co lepsze 
– radość i sprawiedliwość dzieci Bożych, które modlą się 
nawet za tych, którzy im szkodzą.

Wnioski

Czy istnieje cudowniejszy przywilej niż ten udzielony 
chrześcijanom ze względu na Chrystusa, a mianowicie – 
możliwość stawania przed Bogiem Ojcem i wysłuchania 
w modlitwie odpowiedzi udzielonej przez Jego Ducha na 
Słowo, które do nas wypowiedział? Jeśli będziemy eks-
pozycyjnymi słuchaczami, przesiąkniętymi ewangelią 
biblijnymi teologami, powinniśmy modlić się z ufną wie-
dzą o tym, czego Bóg dokonuje w świecie przez Chrystu-
sa, swojego Syna; modlić się o rozprzestrzenianie się Jego 
ewangelii i dokonanie się Jego woli.

Do rozważenia

Czy masz konkretny plan modlitwy? Przyglądnij się wła-
snemu lub sporządź nowy, który będzie zawierał:
a) czas na modlitwę osobistą i wspólną (w grupie);
b) czas i miejsce modlitwy;
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c) konkretne osoby i grupy osób, o które będziesz się mo-
dlić;

d) kwestie związane z ewangelią i kościołem;
e) fragmenty Pisma, które są dla ciebie zachęcające i po-

mocne w modlitwie.

Do dalszej lektury
D.A. Carson, A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and 
His Prayers; Grand Rapids, MI: Baker Books, 1992.
G. Goldsworthy, Prayer and the Knowledge of God: What the Whole Bible 
Teaches; Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003.
W.A. Mack, Reaching the Ear of God: Praying More and More Like Jesus; 
Phillipsburg, NJ: P&R, 2004.
J.I. Packer, C. Nystrom, Praying: Finding Our Way Through Duty to De-
light; Downers Grove, IL: InterVarsity, 2006.
P.G. Ryken, When You Pray: Making the Lord’s Prayer Your Own; Phil-
lipsburg, NJ: P&R, 2000.
 





ZAKOŃCZENIE

Tworzenie tej książki było dla mnie błogosławieństwem 
i przywilejem. Wiele zawdzięczam zespołom 9Marks 
i Crossway. Dzięki nim miałem możliwość pisania. Jestem 
szczególnie wdzięczny Jonathanowi Leemanowi i Lydii 
Brownback za nieocenioną pomoc i prowadzenie. Dzięku-
ję również współpracownikom w ewangelii z Pierwszego 
Kościoła Baptystów na Wielkim Kajmanie; zgromadzenie, 
personel i przywódcy stanowią Bożą zachętę i są mode-
lowym przykładem wielu cech opisanych w książce. Bez 
Kristie, pomocy odpowiedniej dla mnie i o wiele większe-
go błogosławieństwa, niż na to zasługuję, moja praca nie 
byłaby tak owocna, radosna i pełna przygód. Jestem głębo-
ko wdzięczny Bogu za Jego łaskę i prowadzenie podczas 
pisania tych rozdziałów. Wszystko, co wartościowe w tej 
książce, jest Jego, a nie moim dziełem, natomiast wszystkie 
niedociągnięcia i słabe strony wynikają z moich słabości 
i nieumiejętności.

Rozmyślając nad swoimi słabościami jako chrześcijani-
na, pastora i członka kościoła, zdaję sobie sprawę, że i wy 
macie słabości, które mogą wpłynąć na odbiór tego, co na-
pisałem. Szczególnie dwie rzeczy przychodzą mi do głowy.

Po pierwsze, można przeczytać tę książkę i oceniać sie-
bie, a równocześnie całkowicie stracić z oczu Jezusa Chry-
stusa i Jego krzyż. Chodzi mi o to, że możecie przeczytać 
ją i odejść z nastawieniem „pracuj, pracuj, pracuj” zamiast 
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„łaska, łaska, łaska” czy „ufaj, ufaj, ufaj”. Każdy rozdział 
może stać się drogowskazem prowadzącym do samoulep-
szania i podejmowania własnych wysiłków, pomnożenia 
obowiązków, a może nawet wyczerpującej pracy.

Rady zawarte w tej książce nie są receptą, z której nale-
żałoby korzystać w oddzieleniu od Bożej łaski w ewangelii 
Jezusa Chrystusa. Książka nie miała wywołać potępienia, 
osądu czy praktycznego ateizmu. Modlę się raczej, żeby-
ście przeczytali Zdrowych członków kościoła z pragnącym 
sercem, które oczekuje, że Pan Kościoła ponadnaturalnie 
przebudzi każdego ze swoich świętych do niezwykłej 
służby. Modlę się, aby zależność od prawdziwego Krzewu 
Winnego, bez którego nic nie możemy uczynić, pogłębiała 
się w naszych sercach w miarę, jak coraz bardziej chcemy 
być takimi, jakimi czyni nas Chrystus. Jeśli Pan porusza 
was, żeby wcielić w życie sugestie zawarte w tej książce, 
modlę się, żebyście czynili to coraz lepiej, rozumiejąc i co-
raz bardziej polegając na życiu Chrystusa działającym te-
raz w was oraz na Duchu, który nas pieczętuje i wyposaża 
do każdego dobrego dzieła.

Po drugie, można przeczytać tę książkę w duchu in-
dywidualizmu. Możesz skończyć lekturę tej publikacji 
i pomyśleć: „Muszę nad sobą pracować”. Z pewnością mu-
simy wzrastać w wielu dziedzinach i dzięki Bogu będzie-
my wzrastać aż do powrotu Chrystusa. To jednak książka 
o kościele, całym Ciele Chrystusa w danym miejscu. Wie-
le powiedziano tu o mojej i twojej roli w nim, ale każdy 
z osobna należy do innych zgromadzających się jako Boży 
lud (Rz 12:5). Tak więc najlepszym sposobem zastosowania 
tej książki w praktyce jest uczynić to przy współudziale, ze 
wsparciem i miłością innych chrześcijan z twojego kościoła 
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lokalnego. Nie bądź wolnym strzelcem całkowicie pochło-
niętym samym sobą. Połącz siły z innymi, którzy kochają 
Pana i Jego Kościół, abyście razem wzrastali w łasce i po-
znaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Pisarz, Jerry Bridges, wspomina swoje rozumienie ko-
ścioła lokalnego we wczesnych latach swojego chrześcijań-
stwa. Pisze on:

Przez wiele lat przyjmowałem indywidualistyczną postawę wobec 
życia chrześcijańskiego. Koncentrowałem się na moim wzroście 
duchowym, moich postępach w świętości, nabywanych przeze 
mnie umiejętnościach przydatnych w służbie. Modliłem się, żeby 
Bóg uświęcił mnie w życiu osobistym i uczynił skuteczniejszym 
w moich wysiłkach ewangelizacyjnych. Prosiłem o Boże błogo-
sławieństwa dla mojego kościoła i organizacji chrześcijańskiej, 
dla której pracowałem. Kiedy jednak uczyłem się więcej o praw-
dziwej społeczności, zacząłem modlić się, żebyśmy to my jako 
Ciało Chrystusa wzrastali w świętości i byli skuteczniejszymi 
świadkami zbawczej łaski Chrystusa. Nie tylko ja, ale całe Ciało 
potrzebuje wzrostu36.

Mam nadzieję, że opisanej tu przemiany z „ja” na „my” 
będzie doświadczało coraz więcej Bożych ludzi. Modlę się, 
żeby ta niewielka książka także odegrała jakąś rolę w roz-
paleniu miłości do Kościoła naszego Zbawiciela i w ten 
sposób poprowadziła kościół w miejsce obfitujące w moc, 
żywotność i zdrowie.

36 J. Bridges, The Crisis of Caring: Recovering the Meaning of True Fel-
lowship; Phillipsburg, NJ: P&R, 1985, s. 71–72. Wyróżnienie jak 
w oryginale.





DODATEK: PRZYKŁADOWE PRZYMIERZE 
ZDROWEGO KOŚCIOŁA

Doprowadzeni dzięki Bożej łasce do upamiętania i wiary 
w Pana Jezusa Chrystusa oraz powierzywszy się Jemu, 
ochrzczeni na wyznanie wiary w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, polegając na Jego łaskawej pomocy, odnawiamy 
przymierze ze sobą nawzajem.

Będziemy zabiegać i modlić się o jedność Ducha w spój-
ni pokoju.

Będziemy razem chodzić w braterskiej miłości, jak 
przystało na członków kościoła chrześcijańskiego, wyra-
żać serdeczną troskę i czujność względem siebie nawzajem, 
a także wiernie upominać i błagać jedni drugich, jeśli tego 
będzie wymagać sytuacja.

Nie będziemy opuszczać naszych wspólnych zgroma-
dzeń i zaniedbywać modlitwy o siebie nawzajem i innych.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wychować tych, któ-
rzy pozostają pod naszą opieką, w Bożej mądrości i karno-
ści dla Pana, a przez czysty i pełen miłości przykład życia 
będziemy zabiegać o zbawienie rodziny i przyjaciół.

Będziemy cieszyć się swoim wzajemnym szczęściem, 
a także z wrażliwością i współczuciem nosić wzajemne cię-
żary i troski.

Z Bożą pomocą będziemy żyć rozsądnie na tym świe-
cie, wyrzekając się bezbożności i cielesnych pożądliwo-
ści, pamiętając, że dobrowolnie zostaliśmy pogrzebani 
w chrzcie i zbudzeni do życia z duchowej śmierci, więc je-
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steśmy szczególnie zobowiązani do prowadzenia nowego, 
świętego życia.

Będziemy współdziałać w celu kontynuowania wier-
nej służby ewangelii tego kościoła, trwając w uwielbieniu, 
sprawowaniu ustanowień, dyscyplinie i nauce. Radośnie 
i regularnie będziemy wspierać kościół, uczestniczyć 
w jego wydatkach, pomocy ubogim i rozprzestrzenianiu 
ewangelii pośród wszystkich narodów.

Jeśli wyprowadzimy się stąd, tak szybko jak to możliwe 
zwiążemy się z innym kościołem, w którym rozpoznamy 
ducha tego przymierza i zasady Bożego Słowa.

Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość 
Boga i społeczność Ducha Świętego będą z nami wszyst-
kimi. Amen. 
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Notatki:





Książki wydawnictwa 9Marks  
opublikowane przez Fundację Ewangeliczną

 
Jak wygląda zdrowy kościół?

Dziewięć cech zdrowego kościoła

Zdrowi członkowie kościoła

 

W PR ZYGOTOWANIU:

Członkostwo w kościele

Dyscyplina w kościele

Starsi w kościele

Zdrowa doktryna w kościele

Ewangelizacja

Czym jest ewangelia?

Uczniostwo
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Czy Twój kościół jest zdrowy?
Misją wydawnictwa 9Marks jest przekazywanie przywód-
com zborów biblijnej wizji i praktycznych narzędzi, aby  
poprzez zdrowe kościoły Boża chwała była rozgłaszana na 
całym świecie.
Pragniemy pomóc kościołom w pielęgnowaniu dziewięciu 
cech świadczących o ich zdrowiu, którym jednak często nie 
poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Są to:
•  Głoszenie ekspozycyjne
•  Teologia biblijna
•  Biblijne pojmowanie ewangelii
•  Biblijne pojmowanie nawrócenia
•  Biblijne pojmowanie ewangelizacji
•  Biblijne pojmowanie członkostwa w kościele
•  Biblijna dyscyplina w kościele
•  Troska o uczniostwo
•  Biblijne przywództwo w kościele

Wydawnictwo 9Marks oferuje artykuły, książki, recenzje 
książek, a także czasopismo publikowane online. Organizu-
jemy 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 rów-
nież w języku hiszpańskim, chińskim i portugalskim. Wejdź  
i zamów nasze bezpłatne czasopismo online.

www.9Marks.org



Fundamenty życia chrześcijańskiego  
– D. A. Carson

Ci, którzy są powołani do regularnego głoszenia kazań i nauczania, 
mogą odnieść wielką korzyść z książki „Fundamenty życia chrześci-
jańskiego”. Jest ona nie tylko przykładem wzorcowego kaznodziej-
stwa, które łączy w sobie solidną wykładnię z praktycznym zastoso-
waniem. Oparta na jednym z ulubionych listów Pawła, odzwiercie-
dla także wyjątkową wnikliwość wykładowcy Biblii, który cieszy się 
uznaniem na międzynarodową skalę.

Książki polecane  
przez Razem dla Ewangelii



Fundamenty wiary  
chrześcijańskiej  
– Roger Weil 

Rogerowi Weilowi udało się przygoto-
wać jasny i systematyczny wykład dok-
tryny ewangelicznej, bogaty w cytaty ze 
wszystkich części Biblii. To doskonała 
pomoc dla każdego, kto chce dowiedzieć 
się więcej na temat Boga, wiary, życia 
wiecznego; szczególnie użyteczna dla 
tych, którzy nauczają w kościele. – Paul 
Verkade

Czego Jezus żąda od świata 
– John Piper

W książce „Czego Jezus żąda od świa-
ta” John Piper zebrał wiele różnych na-
kazów Jezusa z Ewangelii. Przedstawia 
krótki zarys postaci i dzieła Jezusa, by 
umiejscowić Jego przykazania w kon-
tekście, a następnie analizuje je w pięć-
dziesięciu zwięzłych rozdziałach. W ten 
sposób oferuje przystępne wprowadze-
nie dla myślących poszukiwaczy, któ-
rzy mogliby poznać Jezusa, dla nowych 
wierzących, którzy chcą poznać Jezusa,  
i dla ugruntowanych wierzących, któ-
rzy chcą poznać Go lepiej.



Małżeństwo nieprzeciętne  
– Tim Savage

Jeśli chrześcijanie mają myśleć w odpowiedzialny i budujący 
sposób o małżeństwie, potrzebna im jest książka, która starannie 
wyraża naukę Biblii odnoszącą się do tego tematu. Ponadto jej au-
torem powinien być ktoś, kto ma kilkadziesiąt lat doświadczenia 
w zakresie życia w małżeństwie. Znajdujemy to wszystko w mą-
drej i zmieniającej życie ludzi książce, którą napisał Tim Savage.  
– D. A. Carson 



Jak wygląda  
zdrowy kościół?  
– Mark Dever

Z upływem lat widzę coraz wyraźniej, 
że zbór jest podstawowym ośrodkiem 
i narzędziem działania Boga na zie-
mi. Potrzeba, by każdy chrześcijanin 
należał do zboru, miłował swój zbór 
i spośród organizacji parakościelnych 
traktował go priorytetowo. Niech ta 
książka przyczyni się do wzmocnienia 
w nas takich postaw. – Marian Bier-
nacki

Panie, jak długo? 
 – D. A. Carson

Każdy z nas napotyka w swym życiu, 
wcześniej czy później, cierpienie i zło. 
Zadajemy sobie wtedy pytanie: dlacze-
go? Zazwyczaj też nie potrafimy zna-
leźć satysfakcjonującej nas odpowie-
dzi. Mam nadzieję, że książka Dona 
Carsona: „Jak długo, Panie?” będzie 
pomocna nie tylko osobom zmagają-
cym się z problemem cierpienia i zła, 
ale również pastorom i innym sługom 
Słowa Bożego. – Jerzy Karzełek



Wezwanie do duchowej odnowy  
– D. A. Carson

Wielu powiedziało: „jedna z najlepszych książek, jakie kiedykol-
wiek przeczytałem na temat modlitwy”. Dla chrześcijan dosko-
nała pomoc pokazująca, jak mają się modlić w biblijny sposób. 
Niewierzącym książka wyjaśni, dlaczego chrześcijanie się modlą. 
W „Wezwaniu do duchowej odnowy” autor rozważa listy apo-
stolskie i odkrywa przed czytelnikami lekcje, jakich apostoł Paweł 
nauczał w swojej „szkole modlitwy”. Pokazuje również, w jaki 
sposób współcześni chrześcijanie mogą czerpać z nich inspirację 
i z radością stosować w życiu zasady, którymi dwa tysiące lat 
temu kierował się apostoł.



Ku Tobie, Boże mój  
– Oswald Chambers

„Ku Tobie, Boże mój” to jeden z największych chrześcijańskich 
bestsellerów naszych czasów. Te codzienne rozważania biblijne, 
klasyka pełna dogłębnych analiz chrześcijańskiego życia, nie 
została wydana, aby ją podziwiać, lecz czytać i zachowywać  
w życiu. Oswald Chambers znany jest czytelnikom jako chirurg 
duszy. Na przydomek ten zasłużył dzięki wnikliwemu rozważa-
niu Słowa Bożego oraz znajomości serca ludzkiego. – Tadeusz 
Tołwiński

Książki można zamówić poprzez stronę:
www.fewa.pl

www.fundacjaewangeliczna.pl 

lub pisząc na adres:
Fundacja Ewangeliczna

ul. Myśliwska 2, 87-100 Toruń, Poland



Książki można zamówić poprzez stronę:  
www.fewa.pl oraz www.fundacjaewangeliczna.pl



lub pisząc na adres: 
Fundacja Ewangeliczna, ul. Myśliwska 2, 87-100 Toruń, Poland





Książka „Zdrowi członkowie kościoła” wypełnia ogromną lukę  
w literaturze poruszającej temat praktycznego życia chrze-
ścijańskiego. Stanowi niezwykle wartościowy, bezpośred-
ni i łatwy w lekturze przewodnik po zagadnieniu kościo-
ła lokalnego. Jest również głębokim, na wskroś biblij-
nym kompendium praktycznej eklezjologii, napisanym z pasją  
i poczuciem palącej potrzeby naszych dni. W związku z tym 
będzie nieocenioną pomocą dla każdego członka kościoła, od 
początkującego aż po wytrawnego pastora. 

John MacArthur, przewodniczący organizacji Grace to You

Niektóre książki są tak proste, że niemal szkoda czasu 
nawet na ich pobieżną lekturę. Inne bywają tak skompli-
kowane, że chociaż poruszają niezwykle istotną tematykę, 
nie są warte czasu, jaki im się poświęca. Niekiedy jed-
nak uda się znaleźć książkę, która jest równocześnie pro-
sta i głęboka. Ta pozycja do nich należy. Obecnie wiele 
osób podkreśla, jak ważne jest, żeby chrześcijanie żyli 
w społeczności, jednak niewielu odkryło biblijny, a zara-
zem osobisty i poruszający wymiar istoty rzeczy. Thabiti  
Anyabwile jest jednym z tych niewielu. 

D. A. Carson, profesor Nowego Testamentu
na Trinity Evangelical Divinity School

Doskonałe i bardzo potrzebne narzędzie, koncentrujące na-
szą uwagę na pojedynczym członku kościoła. Wszyscy możemy 
zyskać na lekturze tej wnikliwej książki.

R. C. Sproul, dyrektor Ligonier Ministries

Thabiti Anyabwile jest pastorem
kościoła baptystycznego na Wielkim Kajmanie. 
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