Mark Dever, autor książki, pomaga chrześcijanom rozpoznać kluczowe cechy
zdrowego kościoła: ekspozycyjne zwiastowanie, biblijną teologię i właściwe
zrozumienie ewangelii, a następnie wzywa nas, abyśmy rozwijali te cechy w naszych
kościołach. Biorąc przykład z autorów Nowego Testamentu, Mark wzywa wierzących,
aby wiernie wykonywali swoją część pracy w życiu lokalnego kościoła (zboru).
Książka „Jak wygląda zdrowy kościół?”
zawiera ponadczasowe prawdy i praktyczne zasady, które pomogą każdemu z nas
dobrze wywiązać się z roli, jaką Bóg powierzył nam w Ciele Chrystusa.
Wartość zdrowia nie musi być doceniana, dopiero wówczas, gdy nam go zabraknie.
Szczególnie jest to ważne, gdy myślimy o duchowym zdrowiu kościoła. Wierzę, że ta pozycja
będzie wsparciem dla wielu społeczności i wspólnot, nie tylko przypominającym o wartości
duchowego zdrowia, ale również pomagającym zrozumieć zasady pielęgnowania go w każdej
sferze życia kościoła.
Pastor Tomasz Chyłka,
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PRZEDMOWA

PRZYPOWIEŚĆ

Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak,
jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym
członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków
jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko
powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo
głowa nogom: Nie potrzebuję was.
(1 List do Koryntian 12,18–21)

Nos i Ręka rozmawiali siedząc w kościelnej
ławce. Właśnie skończyło się poranne nabożeństwo,
prowadzone przez Ucho i Usta, i Ręka oznajmił
Nosowi, że wraz z całą rodziną postanowili poszukać
innego kościoła.
– Naprawdę? – odpowiedział Nos, zaskoczony
nowiną.
– Dlaczego?
– Sam nie wiem – odpowiedział Ręka,
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spuszczając wzrok. Nie zabierał głosu tak
często jak inni członkowie ciała kościoła.
– Może dlatego, że w tym kościele nie możemy
znaleźć tego, czego szukamy.
– A czego szukacie w kościele? – zapytał
Nos, tonem pełnym współczucia. Lecz
wypowiadając te słowa wiedział już, że nie
interesuje go odpowiedź Ręki. Jeśli Ręce nie
potrafiły zrozumieć, że Nos i inni liderzy
kościoła prowadzą wspólnotę we właściwą
stronę, to ciało kościoła może się bez nich
obejść.
Ręka zastanowił się nad odpowiedzią. Razem
z żoną bardzo polubili pastora Usta i jego rodzinę.
Doceniali również starania Ucha, lidera uwielbienia.
– Może po prostu szukamy miejsca, w którym ludzie
są bardziej podobni do nas – wyjąkał w końcu.
– Próbowaliśmy zaprzyjaźnić się z Nogami, ale
trudno zbudować z nimi relację. Przyłączyliśmy się do
małej grupy dla Palców Stóp, ale oni rozmawiali tylko
o skarpetkach, butach i niemiłych zapachach. To nas
nie interesowało.
Nos spojrzał na niego z nieskrywanym
przerażeniem.
– To chyba dobrze, że próbują coś zrobić z niemiłym
zapachem!
– Tak, oczywiście. Ale to nie dla nas. Potem
zaczęliśmy chodzić na zajęcia szkoły
niedzielnej dla części twarzy. Pamiętasz
może? Przychodziliśmy przez kilka niedziel
jakieś dwa lub trzy miesiące temu.
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– Cieszyliśmy się, że jesteście z nami.
– Dziękuję. Ale wszyscy chcieli tylko mówić,
słuchać, wąchać i smakować. Czuliśmy się
tak, jakby nikt nigdy nie zamierzał zabrać się
do pracy i ubrudzić sobie rąk. Pomyśleliśmy
więc, że odwiedzimy ten nowy kościół
w dzielnicy East Side. Podobno tam często
klaszczą i podnoszą ręce, co jest bliższe temu,
czego teraz potrzebujemy.
– Hmm – odpowiedział Nos.
– Rozumiem, co masz na myśli. Nie chcemy,
abyście odchodzili. Ale chyba musicie zrobić
to, co dla was najlepsze.
W tym momencie przyłączyła się do nich
pani Ręka, zajęta wcześniej inną rozmową. Mąż
zrelacjonował jej krótko, o czym rozmawiali, po czym
Nos ponownie wyraził swój smutek na myśl o odejściu
Rąk z kościoła. I jeszcze raz zapewnił, że rozumie ich
wybór, gdyż jak się wydaje, ich potrzeby nie zostały
zaspokojone.
Pani Ręka przytaknęła potwierdzająco. Była
uprzejma, ale szczerze mówiąc, nie smuciło
ją, że odchodzą od kościoła. Jej mąż przez lata
wypowiedział tak wiele krytycznych uwag pod
adresem kościoła, że zaczęła podzielać jego sposób
myślenia. Prawdę mówiąc, nigdy nie pozwolił sobie
na otwartą tyradę przeciw kościołowi i z reguły
przepraszał za, jak to określał, „przesadny
negatywizm”. Lecz liczne drobne skargi i uwagi,
które wnosił od czasu do czasu odniosły swój skutek.
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Małe grupy rzeczywiście przypominały towarzystwo
wzajemnej adoracji. Muzyka rzeczywiście była
trochę staroświecka. Różne działania kościoła
rzeczywiście wydawały się nie do końca przemyślane.
Nauczanie rzeczywiście nie odpowiadało w pełni
ich oczekiwaniom. I choć ostatecznie trudno było
im wskazać palcem decydującą przyczynę, podjęli
decyzję, że nie jest to kościół dla nich.
Co więcej, pani Ręka zrozumiała już, że ich córka,
Paluszek, nie czuje się dobrze w grupie młodzieżowej.
Wszyscy inni tak bardzo się od niej różnili, że nie
mogła znaleźć pośród nich swojego miejsca.
Z uprzejmości dodała tylko, jak bardzo ceni
Nosa i innych przywódców kościoła. Lecz dla Nosa
ta rozmowa trwała już zbyt długo, a zapach perfum
pani Ręki sprawiał, że chciał kichać. Podziękował
za zachęcające słowa i powtórzył, że przykro mu,
iż odchodzą z kościoła, po czym odwrócił się i odszedł.
Komu potrzebne są takie Ręce? Najwyraźniej oni nie
potrzebowali jego.

WSTĘP

CZEGO POSZUKUJESZ
W KOŚCIELE?

A czego ty poszukujesz w kościele? Może już
dawno o tym nie myślałeś. Zastanów się przez chwilę
i spróbuj opisać, jak wyglądałby idealny kościół.
„Idealny kościół to miejsce, w którym znajdę...”.
Piękną muzykę – która świadczy o profesjonalizmie
i przygotowaniu. Nie interesują cię gitary i perkusje.
Oczekujesz chóru i gry na skrzypcach, pięknej muzyki,
która oddaje chwałę Bogu. Albo właśnie szukasz
gitar i perkusji, i stylu muzyki przemawiającego do
współczesnego człowieka. Tego właśnie słuchają
dzisiaj ludzie, więc powinniśmy wyjść im naprzeciw.
Możliwe, że daleko ważniejsze niż muzyka jest
dla ciebie nauczanie. Poszukujesz kościoła, w którym
głoszone są dobre kazania – pełne znaczenia, ale
nie przeładowane treścią, biblijne, ale nie nudne,
praktyczne, ale nie legalistyczne lub dzielące włos na
czworo. Oczywiście, osobowość pastora ma duży wpływ
na to, jakie będą jego kazania i w kościołach można
spotkać najróżniejszych kaznodziejów: dociekliwych
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badaczy, pochłoniętych rozważaniami doktrynalnymi,
na twarzy których rzadko gości uśmiech, gawędziarzy
znających milion opowieści, którymi mogą zabawić
słuchaczy, lub doradców rodzinnych, którzy „słyszeli
już wszystko”. Są to oczywiście pewne karykatury, ale
w gruncie rzeczy wszyscy mamy pewne przekonania
o tym, jaki powinien być pastor, nieprawdaż?
A może szukasz kościoła, w którym ludzie znajdują
się w podobnej sytuacji lub etapie życia, i łatwo
zbudujesz z nimi relację. Zrozumieją, co przeżywasz,
bo sami przechodzą przez podobne rzeczy. Podobnie
jak ty, właśnie skończyli studia. Podobnie jak ty,
mają małe dzieci. Podobnie jak ty, niedługo przejdą
na emeryturę. Podobnie jak ty, wiedzą jak to jest
kupować ubrania w sklepach z używaną odzieżą – lub
przeciwnie, w markowych butikach. Podobnie jak
ty, wychowali się w wielkim mieście – albo w małym
miasteczku lub na wsi.
Możliwe także, że najważniejszą dla ciebie
cechą kościoła jest to, czy stwarza on możliwości
do aktywnego zaangażowania – okazję do służby
i czynienia dobra. Czy ten kościół koncentruje się
na ewangelizacji? Czy przywiązuje wagę do pracy
misyjnej? Czy angażuje się w pomoc ubogim? Czy daje
możliwość, abyś razem z synem mógł spotykać się
z innymi ojcami i synami? Czy będziesz miał w nim
okazję pomóc w pracy wśród dzieci? Czy oferowane
są w nim programy, które pochwycą uwagę twoich
kilku – lub kilkunastoletnich dzieci?
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Spodziewam się, że niektórzy ludzie szukają
kościoła, który jest „pełen Ducha”. To Duch Święty
prowadzi nas w życiu, więc szukasz kościoła, w którym
ludzie są wyczuleni na jego głos, dostrzegają jego
działanie i wierzą w wielkie rzeczy, jakich on może
dokonać. Masz dosyć towarzystwa ludzi, którzy gaszą
Ducha i przedkładają tradycję ponad wszystko. Duch
czyni rzecz nową i wkłada w nasze serca nową pieśń!
A może po prostu szukasz kościoła, w którym
panuje określona atmosfera, nawet jeśli sam nigdy
nie ująłbyś tego w ten sposób. Jeśli przywykłeś do
kościoła, w którym panowała atmosfera centrum
handlowego, starej kaplicy lub przytulnej kawiarni,
zrozumiałe jest, że twój ideał kościoła będzie wyglądał
podobnie. To nic zaskakującego. Przecież wszyscy,
jeszcze długo po opuszczeniu domu rodzinnego
tęsknimy za widokami, zapachami i dźwiękami, które
otaczały nas w dzieciństwie.
Wiele z tych rzeczy może być dobrymi,
a przynajmniej neutralnymi. I nie próbuję tego
negować – chcę jedynie, abyś zastanowił się,
co najbardziej cenisz w kościele.
Czego poszukujesz? Miejsca otwartego na nowe
osoby? Pełnego entuzjazmu? Autentyczności? Wielkiego? Przytulnego? Nowoczesnego? Ekscytującego?
Pełnego determinacji?
Jaki powinien być kościół?
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Pytanie do wszystkich chrześcijan
Zanim rozważymy, co Biblia mówi na temat
istoty kościoła – czemu poświęcimy kilka pierwszych
rozdziałów – chciałbym, abyś zastanowił się, dlaczego
stawiam to pytanie właśnie tobie, szczególnie jeśli
nie jesteś pastorem kościoła. Czyż książka na temat
zdrowego kościoła nie powinna być skierowana raczej
do pastorów i przywódców kościołów?
To jest książka dla pastorów, ale również dla
wszystkich chrześcijan. Pamiętaj: to właśnie do nich
zwracali się autorzy ksiąg Nowego Testamentu.
Kiedy kościoły w Galacji znalazły się pod wpływem
fałszywych nauczycieli, apostoł Paweł napisał do nich:
„Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego,
który was powołał w łasce Chrystusowej” (Ga 1,16).
Kogo apostoł Paweł pociągał do odpowiedzialności
za tolerowanie w kościołach fałszywego nauczania?
Nie tylko pastorów, ale całe wspólnoty wierzących.
Można było oczekiwać, że zwróci się do przywódców
i napisze: „Przestańcie głosić herezje!”, ale nie zrobił
tego. Postawił tę kwestię przed całym kościołem.
Gdy kościół w Koryncie tolerował pośród siebie
człowieka żyjącego w cudzołóstwie i nie konfrontował
go w żaden sposób, apostoł Paweł zwrócił się do
całego kościoła (1 Kor 5). Nie nakazał pastorom lub
pracownikom kościoła, aby zajęli się tym problemem.
Odpowiedzialność za to złożył na cały kościół.
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Podobnie wygląda kontekst większości listów
Nowego Testamentu.
Jestem przekonany, że pastorzy pierwszych
kościołów wsłuchiwali się uważnie w słowa, które
Paweł, Piotr, Jakub i Jan kierowali do ich wspólnot.
Ufam także, że podejmowali niezbędne działania
i przewodzili innym w posłuszeństwie poleceniom
w listach apostolskich. I wierzę, że zwracając
się, za przykładem apostołów, do każdego z was
– pastorów i członków – składam odpowiedzialność
tam, gdzie w wymiarze ludzkim, powinna ona
spoczywać. To ty i pozostali członkowie kościoła
jesteście odpowiedzialni przed Bogiem za to, jakim
będzie wasz kościół. Nie jest to odpowiedzialnością
tylko pastorów i przywódców kościoła – ale twoją
i wszystkich chrześcijan.
Twój pastor stanie przed Bogiem i zda sprawę
z tego, jak przewodził kościołowi (Hbr 13,17). Lecz
każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa zda sprawę
z tego, czy zgromadzał się regularnie ze wspólnotą
kościoła, pobudzał kościół do miłości i dobrych
uczynków i walczył o zachowanie właściwej nauki
i nadziei ewangelii (Hbr 10,23–25).
Przyjacielu, jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem
i myślisz, że książka o zdrowiu kościoła jest
przeznaczona tylko dla przywódców kościoła lub
„miłośników teologii”, a ty sięgniesz raczej po
książki traktujące o życiu chrześcijańskim, czas abyś
zastanowił się, co Biblia naprawdę mówi o byciu
chrześcijaninem. Pochylimy się nad tą kwestią
w rozdziale pierwszym.
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Następnie
rozważymy
czym
jest
kościół
(rozdział II), jaki jest Boży plan wobec kościoła
(rozdział III) i dlaczego nasze kościoły muszą
we wszystkim kierować się nauczaniem Biblii
(rozdział IV).
Jeśli zgadzasz się już, że to Biblia powinna
kierować
życiem
naszych
kościołów,
aby
odzwierciedlały one Bożą chwałę, możesz przejść do
rozdziału V, rozpoczynającego prezentację dziewięciu
cech zdrowego kościoła. Niech Bóg wykorzysta nasze
wspólne rozważania, aby przygotować oblubienicę na
dzień swojego przyjścia (Ef 5,25–32).

CZĘŚĆ 1

JAK WYGLĄDA
ZDROWY KOŚCIÓŁ?

ROZDZIAŁ I

TWOJE CHRZEŚCIJAŃSTWO
I TWÓJ KOŚCIÓŁ

Czasami liderzy chrześcijańskich organizacji
akademickich proszą mnie, abym przemówił do
studentów ich uczelni. Kilka takich wystąpień
rozpocząłem od słów: „Jeśli uważasz się za
chrześcijanina, ale nie jesteś członkiem kościoła,
do którego regularnie uczęszczasz, obawiam się,
że zmierzasz wprost do piekła”.
Takie stwierdzenie niezawodnie zwraca uwagę
słuchaczy.
Czy te słowa mają ich jedynie zaszokować? Nie
wydaje mi się. Czy próbuję strachem nakłonić ich do
wstąpienia do kościoła? Bynajmniej. Czy twierdzę,
że dopiero członkostwo w kościele czyni człowieka
chrześcijaninem? Z pewnością nie! Jeśli znajdziesz
książkę (albo mówcę), która coś takiego głosi, wyrzuć
ją przez okno.
Dlaczego
więc
rozpoczynam
od
takiego
ostrzeżenia? Ponieważ chcę, aby zrozumieli,
jak ważną potrzebą każdego chrześcijanina jest
przynależność do zdrowego lokalnego kościoła i aby
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kościół stał się dla nich pasją, która charakteryzuje
Chrystusa i wszystkich jego naśladowców.
Wielu chrześcijan w krajach zachodnich (i nie
tylko) postrzega chrześcijaństwo jako osobistą
relację z Bogiem – i niewiele ponad to. Mają również
ogólne pojęcie, że wspomniana „osobista relacja”
powinna znaleźć odzwierciedlenie w sposobie, w jaki
żyją. Obawiam się jednak, że wielu chrześcijan nie
zdaje sobie sprawy, że relacja z Bogiem, która jest
najważniejsza, z konieczności wiąże się również
z wieloma innymi osobistymi relacjami, poprzez
które Chrystus łączy nas ze swoim ciałem, kościołem.
Nigdy nie było Bożym zamiarem, abyśmy traktowali
te relacje jako coś opcjonalnego, wybierając
sobie spośród wielu chrześcijan tych, którzy nam
najbardziej odpowiadają. On chce połączyć nas
relacjami z prawdziwymi ludźmi, z krwi i kości,
którzy niejednokrotnie nadepną nam na przysłowiowe
odciski.
Dlaczego obawiam się, że jeśli uważasz się za
chrześcijanina, lecz nie jesteś aktywnym członkiem
lokalnego kościoła, możesz kroczyć wprost do piekła?
Zastanówmy się, kim jest chrześcijanin.
Kim jest chrześcijanin
Chrześcijanin to przede wszystkim osoba, której
grzechy zostały przebaczone i która przez Jezusa
Chrystusa pojednała się z Bogiem Ojcem. Tak dzieje
się, kiedy człowiek upamiętuje się ze swoich grzechów
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i składa wiarę w doskonałym życiu, zastępczej śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Innymi słowy, chrześcijanin to ktoś, kto
uświadomił sobie ułomność własnej moralności
i bezskuteczność starań poprawienia swojego
życia. To osoba, która zrozumiała, że wbrew jasno
objawionemu prawu Bożemu, poświęcała życie
oddawaniu czci rzeczom, które w żaden sposób nie
mogą równać się z Bogiem – karierze, rodzinie,
dobrom materialnym, opinii ludzkiej, honorze rodu
i społeczeństwa, przychylności bóstw innych religii,
duchom tego świata, a nawet dobrym uczynkom,
do jakich zdolny jest człowiek. Zrozumiała także,
że te „bóstwa” są okrutnymi władcami, spychającymi
nas na drogę podwójnego potępienia. Ich żądania
nigdy nie znajdą spełnienia w tym życiu, a w życiu
przyszłym ściągają na człowieka gniew Boży, śmierć
i sąd, którego chrześcijanie mogli zakosztować (dzięki
Bożej łasce, jedynie w ograniczonej mierze) pośród
cierpień tego świata.
Zatem chrześcijanin wie, że gdyby przyszło mu
dzisiaj umrzeć i stanąć przed Bogiem, i gdyby Bóg
zapytał: „Dlaczego miałbym pozwolić ci wejść w moją
obecność?”, mógłby odpowiedzieć: „Nie powinieneś
mi na to pozwolić. Zgrzeszyłem i ciąży na mnie wina,
której nigdy nie zdołam zmazać”. Ale nie przerwałby
w tym miejscu i mówiłby dalej: „Jednak, z powodu
twych wielkich obietnic i miłosierdzia, powołuję się
na krew Jezusa Chrystusa, przelaną zamiast mojej,
by wymazać moją winę, sprostać twoim świętym
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i sprawiedliwym żądaniom i odwrócić ode mnie twój
sąd z powodu grzechu!”.
To właśnie prośba, aby zostać uznanym
sprawiedliwym w Chrystusie, sprawia iż chrześcijanin
uwalnia się od więzów grzechu. Podczas gdy nic nie
było w stanie zadowolić żądań fałszywych bóstw
i ugasić ich pożądliwości, dzieło Chrystusa zaspokaja
Boże wymagania. To znaczy, że człowiek, który dzięki
śmierci Chrystusa został wykupiony z przekleństwa
grzechu, jest prawdziwie wolny! Po raz pierwszy
chrześcijanin może odwrócić się od grzechu, nie po
to, by zastąpić go innym, lecz by spełnić pragnienie,
jakie wzbudził w nim Duch Święty, aby podążać za
Jezusem Chrystusem i poddać się jego panowaniu.
Podczas gdy Adam próbował zepchnąć Boga z tronu
i obwołać się bogiem, chrześcijanin cieszy się z tego,
że to Chrystus zasiada na tronie. Rozmyśla nad
życiem Jezusa w doskonałym poddaniu się woli
i słowom Ojca, i stara się we wszystkim naśladować
swojego Zbawiciela.
Zatem chrześcijanin to przede wszystkim ktoś,
kto w Chrystusie pojednał się z Bogiem. Chrystus
odwrócił od niego Boży gniew i sprawił, że został
uznany za sprawiedliwego przed Bogiem i powołany
do życia w sprawiedliwości i nadziei, że pewnego dnia
stanie w niebie przed tronem Bożego majestatu.
Ale to nie wszystko! Chrześcijanin to również
ktoś, kto przez wzgląd na pojednanie z Bogiem
pojednał się także z Bożym ludem. Pamiętasz
pierwszą historię opisaną w Biblii po upadku
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Adama i Ewy i wypędzeniu ich z ogrodu? To historia
o zabójstwie dokonanym przez człowieka na swoim
bracie – o Kainie, który zabił Abla. Podejmując próbę
zepchnięcia Boga z jego tronu, co w praktyce oznacza,
iż sami próbujemy zająć Boże miejsce, nie pozwolimy,
aby inny człowiek nam je odebrał. W żadnym
wypadku. Gdy Adam zerwał społeczność z Bogiem,
ubocznym rezultatem było zniszczenie społeczności,
jaka łączyła wszystkich ludzi. Od tej chwili każdy
człowiek musiał liczyć na siebie.
Nie powinno więc zaskakiwać, że Jezus
powiedział, iż „na tych dwóch przykazaniach opiera
się cały zakon i prorocy”: będziesz miłował Pana, Boga
swego, z całego serca, duszy i myśli oraz będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego (zob.
Mt 22,34–40). Te dwa przykazania są nierozłączne.
Pierwsze wydaje owoc w postaci drugiego, a drugie
jest dowodem przestrzegania pierwszego.
Zatem pojednanie przez Chrystusa z Bogiem
oznacza również pojednanie z każdym, kto
pojednał się z Bogiem. Apostoł Paweł, gdy opisał
w pierwszej części drugiego rozdziału Listu do
Efezjan, jak wielkim zbawieniem Bóg obdarzył nas
w Chrystusie Jezusie, w drugiej części tego rozdziału
opisuje, co to oznacza dla relacji między Żydami
i poganami, i w konsekwencji, dla wszystkich, którzy
są w Chrystusie:
Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił,
że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele
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swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru
nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań
i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie
samym z dwóch jednego nowego człowieka
i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele
przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń.
(Ef 2,14–16)

Wszyscy,
którzy
należą
do
Boga
są
„współobywatelami” i „domownikami Boga” (w. 19).
Zostaliśmy „spojeni” w Chrystusie w „przybytek
święty” (w. 21) – liczba analogii, spośród których
możemy wybierać, jest bardzo duża!
Rodzina, wspólnota i ciało
Być może w zrozumieniu prawdy, iż pojednanie
z Bogiem oznacza pojednanie z jego ludem pomoże
analogia domu i rodziny. To nie osierocone dziecko
adoptuje rodziców, ale rodzice adoptują dziecko. Jeśli
twoi rodzice adopcyjni noszą nazwisko Smith, będziesz
odtąd uczestniczył w rodzinnych obiadach Smithów,
razem z rodzicami i wszystkimi ich dziećmi. W nocy
będziesz dzielił sypialnię z nowym rodzeństwem –
Smithami. Kiedy nauczyciel sprawdzając obecność
powie „Smith?”, podniesiesz rękę tak samo jak twój
starszy brat przed tobą i młodsza siostra po tobie.
A to wszystko nie dlatego, że postanowiłeś odgrywać
rolę jakiegoś „Smitha”, lecz dlatego, że ktoś pojawił
się w sierocińcu i powiedział, „Będziesz nazywał
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się Smith”. Tego dnia stałeś się dzieckiem nowych
rodziców i bratem lub siostrą ich dzieci.
Tyle tylko, że nasze nazwisko to nie „Smith”,
lecz Chrześcijanin, pochodzące wprost od tego, przez
którego zostaliśmy adoptowani – Chrystusa (Ef 1,5).
Teraz jesteś częścią całej rodziny Bożej. „Bo zarówno
ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni,
z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się
nazwać ich braćmi” (Hbr 2,11).
I nie jest to rodzina dysfunkcjonalna, w której
członkowie nie chcą utrzymać ze sobą żadnych relacji.
To wspólnota. Kiedy Bóg powołał cię „do społeczności
Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego”
(1 Kor 1,9), powołał cię również do społeczności
i wspólnoty całej rodziny (zob. 1 Kor 5,2).
I nie jest to również wspólnota jedynie formalna
lub grzecznościowa. To ciało, organizm zespolony
razem przez nasze indywidualne decyzje oraz rzecz
znacznie większą, niż wola jakiegokolwiek człowieka
– osobę i dzieło Chrystusa. Głupotą było stwierdzić,
„Nie jestem częścią tej rodziny”, tak samo jak
głupotą byłoby odciąć własną rękę lub nos. Apostoł
Paweł napisał do Koryntian, „Nie może więc oko
powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa
nogom: Nie potrzebuję was” (1 Kor 12,21).
Innymi słowy, niemożliwe jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie Kim jest chrześcijanin? nie
podejmując jednocześnie rozmowy o istocie kościoła;
a przynajmniej Biblia nie traktuje tych kwestii
rozdzielnie. Co więcej, trudno jest ograniczyć się
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tylko do jednej metafory kościoła, gdyż Nowy
Testament używa ich wiele: rodzina i wspólnota,
ciało i oblubienica, lud i świątynia, pani i jej dzieci.
I nigdzie w Nowym Testamencie nie przeczytamy
o chrześcijanach żyjących przez długi czas poza
społecznością kościoła. Kościół to coś znacznie więcej
niż miejsce. To lud – Boży lud w Chrystusie.
Przyłączenie się do kościoła
Kiedy człowiek staje się chrześcijaninem, nie
przyłącza się do lokalnego kościoła tylko dlatego,
iż sprzyja to wzrastaniu w duchowej dojrzałości.
Przyłącza się do lokalnej wspólnoty wierzących,
gdyż jest to wyrazem tego, kim Chrystus go
uczynił – członkiem ciała Chrystusa. Zjednoczenie
z Chrystusem oznacza zjednoczenie z wszystkimi
chrześcijanami. Lecz ten uniwersalny związek musi
nabrać realnego, żywego charakteru w kontekście
lokalnego kościoła.
Teolodzy stosują czasami rozróżnienie między
kościołem powszechnym (wszyscy chrześcijanie
w każdym miejscu i okresie historii) oraz kościołem
lokalnym (ludzie, którzy spotykają się w określonym
miejscu, by słuchać zwiastowania Słowa i praktykować
chrzest i Wieczerzę Pańską). Z wyjątkiem kilku
miejsc, które odnoszą się do kościoła powszechnego
(np. Mt 16,19 i znaczna część Listu do Efezjan),
większość tekstów Nowego Testamentu mówiących
o kościele odnosi się do wspólnot lokalnych, np. gdy
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apostoł Paweł pisze: „zborowi Bożemu, który jest
w Koryncie” lub „do zborów Galacji”.
Teraz czas na ważną, choć nieco konfrontującą
prawdę. Relacja między naszą przynależnością do
kościoła powszechnego a przynależnością do kościoła
lokalnego jest bardzo podobna do relacji między
sprawiedliwością, jaką Bóg obdarza nas przez wiarę
a rzeczywistym praktykowaniem tej sprawiedliwości
w codziennym życiu. Kiedy przez wiarę stajemy się
chrześcijanami, Bóg uznaje nas za sprawiedliwych.
Lecz nadal jesteśmy powołani do tego, aby być
sprawiedliwymi. Człowiek, który beztrosko wiódłby
życie w niesprawiedliwości podałby w ten sposób
w wątpliwość, czy kiedykolwiek naprawdę posiadł
sprawiedliwość Chrystusa (zob. Rz 6,1–18; 8,5–14;
Jk 2,14–15). Podobnie jest w przypadku osób, które
odmawiają związania się z lokalnym kościołem.
Przyłączenie się do lokalnej wspólnoty wierzących
jest naturalnym rezultatem – i potwierdzeniem
– dzieła, jakie dokonał Chrystus. Jeśli nie jesteś
zainteresowany związaniem się z rzeczywistą grupą
oddanych ewangelii i wierzących nauczaniu Biblii
chrześcijan, można zastanawiać się, czy w ogóle
należysz do ciała Chrystusa! Przeczytaj uważnie
słowa, które napisał autor Listu do Hebrajczyków:
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą
wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał
obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu
pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,
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nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak
to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając
sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej
widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli
otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie
grzeszymy; nie ma już dla nas ofiary za
grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu
i żar ognia, który strawi przeciwników.
(Hbr 10,23–27)

Jeśli naprawdę zyskaliśmy nowy status przed
Bogiem, będzie to miało bezpośrednie przełożenie
na nasze codzienne życie i decyzje, nawet jeśli
będzie to powolny i pełen potknięć proces. Bóg
naprawdę zmienia swój lud. Czyż to nie wspaniałe?
Dlatego proszę cię, przyjacielu, nie popadaj
w samozadowolenie pocieszając się mglistą ideą,
że posiadasz sprawiedliwość Chrystusa, jeśli nie
dążysz do życia w sprawiedliwości. I proszę, nie
oszukuj siebie mglistą ideą przynależności do kościoła
powszechnego, jeśli nie pielęgnujesz wspólnego życia
w rzeczywistym zgromadzeniu wierzących.
Prawdziwy chrześcijan łączy swoje życie z życiem
innych wierzących w realnej wspólnocie lokalnego
kościoła i wyjątki od tej zasady możliwe są jedynie
w najbardziej skrajnych okolicznościach. Prawdziwy
chrześcijanin wie, że jeszcze nie „osiągnął” celu. Nadal
jest upadłym człowiekiem i potrzebuje napomnień
i zachęty lokalnego ciała ludzi wierzących, które
nazywamy kościołem. A oni potrzebują jego.
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Można powiedzieć, że gdy spotykamy się,
by oddać chwałę Bogu, okazywać miłość wzajemną
i zachęcać się do dobrych uczynków, demonstrujemy
w ten sposób w codziennym życiu realność faktu,
iż w Chrystusie zostaliśmy pojednani z Bogiem
i sobą nawzajem. Pokazujemy światu, że zostaliśmy
przemienieni, nie dlatego, że uczymy się na pamięć
wersetów Pisma Świętego, modlimy się przed
posiłkami, oddajemy Bogu część swoich dochodów
i słuchamy chrześcijańskich stacji radiowych,
ale dlatego, iż w naszym życiu coraz wyraźniej
manifestuje się gotowość do znoszenia towarzystwa
innych grzeszników, przebaczania im, a nawet
darzenia ich miłością.
Nikt z nas nie może demonstrować miłości,
radości, pokoju, cierpliwości ani dobroci przebywając
na bezludnej wyspie. To cechy, które manifestują
się najpełniej wtedy, kiedy ludzie, których
zobowiązaliśmy się kochać, dają nam wszelkie
powody, aby tego nie robić, a my kochamy ich mimo
wszystko.
Czy widzisz to? To właśnie tam – pośród
grzeszników, którzy postanowili darzyć jedni drugich
miłością – objawia się ewangelia. Kościół stanowi
widoczną reprezentację ewangelii, gdy przebaczamy
jedni drugim, jak Chrystus przebaczył nam, kiedy
poświęcamy się jedni dla drugich, jak Chrystus
poświęcił się dla nas, i kiedy oddajemy życie jedni za
drugich, jak Chrystus oddał życie za nas.
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Razem możemy ukazać istotę ewangelii Jezusa
Chrystusa w sposób, który nigdy nie byłby nam
dostępny w pojedynkę.
Często słyszę, jak chrześcijanie mówią o różnych
darach duchowych, jakie posiadają. Zastanawiam
się jednak, jak często pamiętają o tym, że Bóg
udzielił im tak wielu darów właśnie po to, by używali
ich w odpowiedzi na grzech innych chrześcijan,
z którymi dzielą życie w kościele. Moje grzechy dają ci
szansę do użycia darów duchowych, jakie otrzymałeś
od Boga.
Więc zbierzmy grupę mężczyzn i kobiet, młodych
i starych, czarnych i białych, Azjatów i Afrykanów,
bogatych i biednych, wykształconych i nieuczonych
– wraz z ich licznymi i różnorodnymi darami,
talentami i uzdolnieniami. Musimy się tylko upewnić,
że wszyscy będą rozumieli, iż są ludźmi słabymi,
chorymi i zbawionymi jedynie dzięki Bożej łasce. I co
wtedy otrzymamy? Wspólnotę kościoła!
Jeśli stawiasz sobie za cel kochać wszystkich
chrześcijan, sugeruję, abyś rozpoczął od związania się
z konkretną grupą rzeczywistych chrześcijan, pełnych
różnych kaprysów i dziwactw. Żyj z nimi na dobre
i na złe przez osiemdziesiąt lat. A potem przyjdź do
mnie i porozmawiamy o tym, jakie postępy odnosisz
w okazywaniu miłości wszystkim chrześcijanom na
całym świecie.
Zdawanie sprawy
Kto więc jest odpowiedzialny za określenie, jak
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powinna wyglądać wspólnota ludzi, którą nazywamy
kościołem? Czy spoczywa to na barkach pastorów
i przywódców kościoła? Z pewnością. Na wszystkich
chrześcijanach? Tak jest. Być chrześcijaninem
to znaczy zabiegać o życie i zdrowie całego ciała
Chrystusa – kościoła. To znaczy troszczyć się o to,
czym kościół jest i czym powinien być, bo jako
chrześcijanin jesteś jego nieodłączną częścią.
Istotnie, troszczymy się o kościół, gdyż jest on
ciałem naszego Zbawiciela. Czy zwróciłeś uwagę na
słowa, jakie Jezus skierował do Saula, prześladowcy
chrześcijan – który niedługo potem zmienił imię na
Paweł – gdy objawił się mu na drodze do Damaszku?
„Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? (Dz 9,4).
Jezus tak bardzo utożsamia się ze swoim kościołem,
że mówi o nim jako o sobie! Czy ty, jako chrześcijanin,
równie mocno identyfikujesz się z tymi, z którymi
utożsamia się twój Zbawiciel? Czy twoje serce
przepełnia ta sama pasja, która wypełnia jego serce?
Niedawno otrzymałem kopię listu pewnego
pastora, w którym wyraził on swoje pragnienie,
aby członkowie jego wspólnoty pojęli, jak
powinien wyglądać kościół. Ten pokorny człowiek
marzył o kościele, przed którym będzie czuł się
odpowiedzialny za to, czy on prowadzi ich drogą
łaski i pobożności. Ten pastor rozumiał wzór, jaki
znajdujemy w Nowym Testamencie. Pojął, że pewnego
dnia zda sprawę przed Bogiem z tego, jak opiekował
się wiernymi swojej wspólnoty. I jako wierny pasterz
chce, aby wszystkie owce w jego stadzie wiedziały,
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że pewnego dnia również będą musiały zdać sprawę
z tego, jak okazywały miłość jemu i sobie nawzajem.
Bóg zapyta każdego członka swojego ciała:
„Czy cieszyłeś się z innymi członkami ciała, gdy
spotkało ich coś radosnego? Czy smuciłeś się z tymi,
którzy płakali? Czy uważałeś słabsze części ciała za
nieodłączne, czy traktowałeś te, które inni mogliby
lekceważyć jak zasługujące na największy szacunek?
Czy okazywałeś podwójną cześć tym, którzy ci
przewodzili i cię nauczali?” (zob. 1 Kor 12,22–26
i 1 Tm 5,17).
Czy jako chrześcijanin jesteś gotów na dzień,
kiedy Bóg wezwie cię, abyś zdał sprawę z tego, jak
kochałeś innych wierzących i służyłeś wspólnocie
kościoła – w tym także przywódcom twojej wspólnoty?
Czy wiesz, co Bóg mówi o tym, jak powinien wyglądać
kościół?
Czy jako pastor przygotowujesz powierzoną ci
trzodę na dzień, w którym zdadzą sprawę przed
Bogiem, ucząc ich tego, jak powinien wyglądać
kościół? Czy powiedziałeś im, że będą musieli zdać
sprawę z tego, czy trzymali się ewangelii?

ROZDZIAŁ II

CZYM KOŚCIÓŁ JEST...
I NIE JEST

We wstępie zapytałem, czego poszukujesz
w kościele i oraz co Biblia mówi o tym, jaki powinien
być kościół, ale dotąd nie odpowiedziałem na te
pytania. Z pewnością nie są one łatwe. A współcześni
chrześcijanie poszukują w kościele wielu różnych
rzeczy.
Niepokojąca rozmowa
Wciąż pamiętam rozmowę, jaką odbyłem
na studiach z przyjacielem, który pracował dla
organizacji chrześcijańskiej nie związanej z żadnym
konkretnym kościołem. Przez kilka lat uczęszczaliśmy
razem do tej samej lokalnej wspólnoty. Lecz choć ja
stałem się jej członkiem, mój przyjaciel nigdy tego nie
zrobił. Przychodził jedynie na poranne nabożeństwo
w niedzielę i to dopiero mniej więcej w połowie, tuż
przed rozpoczęciem kazania.
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Pewnego dnia zapytałem go o powód takiego
zachowania.
– Pozostałe części nabożeństwa tak naprawdę
niewiele mi dają – odpowiedział.
– Czy myślałeś o tym, by przyłączyć się do kościoła?
– zapytałem.
Wydawał się autentycznie zaskoczony moim
pytaniem i odpowiedział: – Przyłączyć się do kościoła?
Nie wiem, po co miałbym to zrobić. Wiem, co chcę
robić w życiu i ci ludzie tylko by mnie spowalniali.
Na ile potrafiłem ocenić, za jego słowami nie
kryła się pogarda i lekceważenie, lecz szczery
zapał obdarowanego ewangelisty, który nie chciał
marnować ani odrobiny czasu, jaki otrzymał od Boga.
Jego oczekiwania wobec kościoła były jasno określone
i ogólnie rzecz biorąc, nie było w nich wiele miejsca
dla innych członków kościoła, a przynajmniej nie
tej lokalnej wspólnoty. Szukał miejsca, gdzie mógł
usłyszeć dobre zwiastowanie Bożego Słowa i otrzymać
zastrzyk duchowej energii na następny tydzień.
Lecz jego słowa głęboko zapadły mi w myślach –
„ci ludzie tylko by mnie spowalniali”. Przez głowę
przebiegło mi wiele rzeczy, które mogłem powiedzieć,
ale stwierdziłem jedynie: – A czy pomyślałeś, że jeśli
spleciesz ręce z tymi ludźmi, to prawda, oni mogą
cię spowolnić, ale ty mógłbyś pomóc im szybciej iść
naprzód? Czy pomyślałeś, że może to właśnie jest
częścią Bożego planu wobec nich i wobec ciebie?
Ja również pragnąłem kościoła, w którym każdej
niedzieli mógłbym słuchać dobrego zwiastowania.
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Lecz słowa „ciało Chrystusa” znaczą coś więcej,
prawda?
Ludzie, a nie miejsce
Jak wspomniałem w rozdziale I, kościół to nie
jest miejsce, ani budynek. Nie jest platformą do
zwiastowania kazań ani punktem duchowych usług.
Kościół to ludzie – lud Boży nowego przymierza,
odkupiony krwią Chrystusa. To dlatego apostoł
Paweł napisał: „Chrystus umiłował Kościół i wydał
zań samego siebie” (Ef 5,25). Chrystus nie oddał życia
za miejsce, lecz za ludzi.
To dlatego kościół, którego jestem pastorem,
nie rozpoczyna niedzielnego nabożeństwa od słów
„Witamy w Kościele Baptystycznym w Capitol
Hill”, lecz „Witamy na zgromadzeniu
Kościoła
Baptystycznego w Capitol Hill”. Jesteśmy ludźmi,
którzy gromadzą się razem, by oddać chwałę Bogu.
Rzeczywiście, to niewielka różnica, ale nawet
w słowach, którymi witamy uczestników nabożeństwa
staramy się wskazać na większą rzeczywistość,
w której żyjemy.
Świadomość, iż kościół to ludzie, powinna pomóc
nam rozstrzygnąć co jest ważne, a co nie. Wiem,
że sam potrzebuję takiej pomocy. Czasami walczę
z pokusą, by o tym, co myślę o kościele decydowały
takie rzeczy, jak styl muzyki. W końcu to właśnie
muzyka, jaka rozbrzmiewa w kościele jest jedną
z pierwszych rzeczy, jaką zauważamy i reagujemy
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na nią na bardzo podstawowym, emocjonalnym
poziomie. Muzyka wzbudza w nas określone uczucia.
Co to jednak mówi o mojej miłości do Chrystusa i jego
ludu, jeśli postanawiam opuścić kościół z powodu
stylu muzyki, jaka w nim rozbrzmiewa? Lub gdy
jako pastor kościoła marginalizuję znaczną cześć
wspólnoty, ponieważ uważam, że należy zmienić styl
muzyki na bardziej nowoczesny? Trudno uniknąć
wniosku, że zapominam wtedy o tym, iż kościół to
przede wszystkim ludzie, a nie miejsce.
Jednocześnie Biblia naucza, że chrześcijanie
powinni z wielką troską zabiegać o wszystko, co dzieje
się w kościele – o to, co kościół czyni. I druga część
książki będzie poświęcona właśnie tym kwestiom.
Jak zrównoważyć ze sobą te dwie rzeczy – troskę
o ludzi oraz o to, co oni robią? Gdyby była to książka
dotycząca chrześcijańskiego życia rodzinnego,
omówilibyśmy szereg rzeczy, które razem robimy:
wspólne posiłki, czytanie Pisma Świętego, zabawę
i wypoczynek, modlitwę jedni za drugich itp. I mam
nadzieję, że pamiętalibyśmy także, iż rodzice będą
popełniać błędy, a dzieci pozostaną dziećmi. Rodzina
to coś więcej niż tylko instytucja; to grupa ludzi.
Tak samo jest z kościołem. Czy dany kościół
nie spełnia twoich oczekiwań w jakimś aspekcie
swojej aktywności, np. w kwestii przestrzegania
nauczania Biblii na temat przywództwa kościoła
(jeden z tematów, który omówimy później)? Jeśli
tak, pamiętaj, że jest to grupa ludzi, którzy nadal
wzrastają w łasce. Kochaj ich. Służ im. Bądź
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wobec nich cierpliwy. Pamiętaj o tym, jak wygląda
życie rodziny. Czy gdy rodzice, rodzeństwo lub
dzieci zawiodą twoje oczekiwania, postanawiasz
bezzwłocznie wykluczyć ich z rodziny? Mam nadzieję,
że im przebaczasz i okazujesz cierpliwość. Może nawet
zastanowisz się, czy może to raczej ty powinieneś
zmienić swoje oczekiwania! I podobnie powinniśmy
zastanowić się, czy potrafimy z miłością i wytrwałością
traktować członków kościoła, którzy mają odmienne
od nas zdanie, nie spełniają naszych oczekiwań,
a nawet grzeszą wobec nas. (Czyż my również nie
potrzebujemy przebaczenia, gdy grzeszymy?).
Oczywiście, gdzieś należy postawić granice.
Są kościoły, z którymi zapewne wolałbyś się nie
wiązać – jako członek, pastor czy nawet sympatyk.
Powrócimy do tej kwestii w dalszej części książki,
traktującej o zasadniczych cechach kościoła. Na tę
chwilę skupiamy uwagę na podstawowej zasadzie:
kościół to ludzie. I czegokolwiek poszukujemy
w kościele, czymkolwiek według nas powinien kościół
być, musi to być zgodne z tą podstawową, biblijną
zasadą.
Ludzie, a nie statystyki
Pozwolę sobie podważyć jeszcze jedno błędne
przekonanie na temat kościoła, powszechne
szczególnie wśród pastorów. Kościół nie tylko nie
jest kwestią miejsca, ale również nie jest kwestią
statystyki.
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Kiedy byłem na studiach, natknąłem się na
list, jaki John Brown, pastor z XIX w., napisał do
jednego ze swoich studentów, który właśnie został
ordynowany na duszpasterza niewielkiej wspólnoty.
Pośród licznych porad, zawarł w nim również takie
słowa:
Znam próżność twojego serca i wiem,
że będziesz zawstydzony, iż twój zbór jest
tak mały w porównaniu ze zborami twoich
braci; przyjmij jednak pociechę płynącą ze
słów starego człowieka, że gdy przyjdzie czas
zdać nam sprawę przez Panem Chrystusem,
przed tronem Jego sądu, będziesz przekonany,
że był wystarczająco duży.1
Kiedy myślę o zborach, nad którymi postawił
mnie Bóg, czuję całą powagę dnia, kiedy przyjdzie
mi zdać z tego sprawę przed Bogiem. Czy pragnąłem,
aby kościół, którego byłem pastorem, stał się wielki,
popularny i rozpoznawalny? By był kościołem, który
będzie wywierał wrażenie na innych?
Czy moją motywacją było jedynie „znosić” lub
„tolerować” ludzi, których miałem przed sobą,
i czekać cierpliwie na chwilę, kiedy będę mógł
zmienić kościół tak, jak powinien on, moim zdaniem,
wyglądać? Nie chodzi o to, że źle jest pragnąć lepszej
przyszłości dla kościoła, ale o to, czy moje pragnienia
1.   James Hay i Henry Belfrage, Memoir of the Rev. Alexander Waugh
(Edinburgh: William Oliphant and Son, 1839), 64–65.
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nie powodują, iż zaczynam reagować obojętnością lub
wręcz irytacją wobec świętych Bożych, którzy otaczają
mnie w teraźniejszości.
Czy byłem gotów pamiętać, że chodzi o wieczne
przeznaczenie kilkudziesięciu osób, głównie starszych
osób, zasiadających przede mną w niedzielne poranki
w sali, która mogła pomieścić osiemset osób? Czy
byłem w stanie kochać tę garstkę i służyć im, mimo
iż ich niebiblijne komitety, archaiczne tradycje
i odmienne upodobania muzyczne stały na drodze
moim (zasadnym, jak uważam) oczekiwaniom
i planom wobec kościoła? I dobrze wiem, że nie tylko
pastorzy wpadają w pułapkę „tolerowania” ludzi
wokół, wyczekując chwili, kiedy kościół stanie się
takim, jakim go sobie wyobrażają.
Kościół to ludzie, a nie miejsce lub statystyki.
To ciało zjednoczone z tym, który jest głową.
To rodzina, zespolona razem przez adopcję
w Chrystusie.
Modlę się, abyśmy jako pastorzy byli zawsze
świadomi wielkiej odpowiedzialności za wspólnoty,
nad którymi Bóg postawił nas jako pasterzy,
podległych mu we wszystkim.
Modlę się również, aby każdy chrześcijanin, czy
to starszy kościoła czy niemowlę w wierze, coraz
wyraźniej dostrzegał swoją odpowiedzialność, aby
kochać, służyć, zachęcać i uczyć odpowiedzialności
pozostałych członków rodziny – wspólnoty kościoła.
Bo jeśli chodzi o naszych braci i siostry według ciała,
ufam iż rozumiesz już, na czym polegał błąd Kaina,
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gdy lekceważąco odpowiedział Bogu: „Czy jestem
stróżem brata mego?”. Co więcej, mam nadzieję,
że rozumiesz także o ile większa odpowiedzialność
spoczywa na nas za braci i siostry z duchowej rodziny,
kościoła.
A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu:
Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są
przed domem i poszukują cię. I odpowiadając,
rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?
I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego
siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim
bratem i siostrą, i matką.
(Mk 3,32–35)

ROZDZIAŁ III

WŁAŚCIWE DĄŻENIE KAŻDEGO
KOŚCIOŁA: ZDROWIE

Jeśli masz dzieci, czego pragniesz dla nich jako
rodzic i chrześcijanin? Jeśli jesteś młodą, wierzącą
osobą, czego pragniesz dla swojej rodziny?
Prawdopodobnie pragniesz, aby w twojej rodzinie
coraz wyraźniej manifestowały się pewne cechy:
miłość, radość, świętość, jedność i bojaźń przed Panem.
Pewnie przychodzi ci na myśl również wiele innych
rzeczy, ale spróbujmy wyrazić je wszystkie w jednym
słowie, które samo w sobie nie brzmi tak ekscytująco:
zdrowie. Pragniesz mieć zdrową rodzinę – rodzinę,
która pracuje i żyje razem, połączoną wzajemną
miłością, tak, jak było to Bożym zamiarem wobec
każdej rodziny.
Podobnie jest z naszymi kościołami. Uważam,
że wszyscy chrześcijanie, pastorzy i członkowie
kościołów, powinni dążyć do tego, aby ich kościół był
zdrowy.
Możliwe, że są inne słowa, które lepiej oddają
to, jak powinien wyglądać kościół. Mówimy przecież
o ludziach odkupionych krwią odwiecznego Syna,
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Króla królów i Pana panów – i nie potrafimy znaleźć
lepszego określenia niż „zdrowy”? Ale mam duży
sentyment do słowa zdrowy, gdyż dobrze oddaje ono
ideę, iż kościół jest ciałem, żywym i rozwijającym
się tak, jak powinien. To zrozumiałe, że będą w nim
pewne problemy. Nie osiągnął jeszcze doskonałości,
ale do niej zmierza. I robi to, co powinien, gdyż kieruje
się Słowem Bożym.
Często powtarzam wiernym naszego kościoła,
że jeśli chodzi o walkę z grzechem w życiu, różnica
między ludźmi niewierzącymi i wierzącymi nie polega
na tym, że jedni grzeszą, a drudzy nie. Różnica polega
na tym, po której stronie opowiadamy się w tej walce.
Chrześcijanie w walce z grzechem stają po Bożej
stronie, podczas gdy niewierzący opowiadają się za
grzechem i przeciw Bogu. Innymi słowy, chrześcijanie
również grzeszą, ale potem zwracają się Boga i jego
Słowa i mówią: „Pomóż mi walczyć z grzechem”.
Człowiek niewierzący, nawet jeśli jest świadomy
swego grzechu, mówi w istocie: „Wolę mój grzech niż
Boga”.
Zdrowy kościół to nie jest kościół doskonały
i wolny od grzechu. To nie jest kościół, który
rozwiązał wszystkie problemy. To raczej kościół, który
nieustannie dąży do tego, aby opowiadać się po Bożej
stronie w walce z pragnieniami i oszustwami tego
świata, naszym ciałem i diabłem. To kościół, który
cały czas stara się podporządkować Bożemu Słowu.
Przedstawię teraz bardziej precyzyjną definicję,
a następnie przyjrzymy się kilku fragmentom Pisma
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Świętego, na których się ona opiera: Zdrowy kościół
to zgromadzenie wierzących, którzy w coraz większym
stopniu odzwierciedlają w swoim życiu Boży charakter
objawiony w jego Słowie.
Więc gdyby jakiś pastor zapytał mnie, do jakiego
kościoła powinien dążyć w swojej służbie, mógłbym
odpowiedzieć: „Zdrowego, to znaczy takiego, który
w coraz większym stopniu odzwierciedla Boży
charakter objawiony w jego Słowie”.
Podobnie mógłbym odpowiedzieć wszystkim
chrześcijanom, którzy pytaliby mnie, do jakiego
kościoła powinni się przyłączyć, aby tam służyć
i cierpliwie pracować nad jego rozwojem:
„Do zdrowego, to znaczy takiego, który w coraz
większym stopniu odzwierciedla Boży charakter
objawiony w jego Słowie”.
Zauważyłeś może, iż napisałem „mógłbym”.
Zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chcę
stworzyć wrażenia, że jest to jedyny sposób, w jaki
można opisać, jaki powinien być kościół. W innych
okolicznościach lub dla odmiennych celów lepsze
mogą okazać się inne sposoby opisu. Dla autora,
który pragnie przeciwstawić się legalizmowi lub
rozwiązłości w kościele, bardziej użytecznym może
być opis zaczynający się od słów, „Najważniejszą
cechą kościoła jest koncentracja na krzyżu”.
I powiem na to „amen”. Inny autor może pragnąć
odpowiedzieć na problem braku znajomości Pisma
Świętego, w związku z czym będzie wzywał kościoły
do większego skupienia na Bożym Słowie. I znowu,
powiem na to „amen”.
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Po drugie, możliwe jest, że inny autor wyrazi lepiej
to, co ja staram się powiedzieć. Po prostu w chwili
obecnej tak właśnie potrafię najlepiej wyjaśnić,
co według mnie jest najważniejszym biblijnym celem,
do jakiego powinniśmy dążyć w naszych kościołach –
odzwierciedlanie Bożego charakteru, objawionego
w jego Słowie.
Który chrześcijanin tego nie pragnie?
Dobrze wyposażeni
Odzwierciedlenie Bożego charakteru objawionego
w jego Słowie wymaga, co zrozumiałe, pochylenia
się przede wszystkim nad Bożym Słowem. Dlaczego
powinniśmy zwrócić się właśnie tam, a nie do
„sprawdzonych,
pragmatycznych
rozwiązań”,
by określić, jakim kościół powinien być i co powinien
robić? Apostoł Paweł pisząc 2 List do Tymoteusza,
pastora kościoła w Efezie, przypomniał mu, że dzięki
Pismu Świętemu będzie „do wszelkiego dobrego
dzieła przygotowany”. Innymi słowy, nie ma takiego
dobrego dzieła, do którego Pismo Święte nie mogłoby
przygotować Tymoteusza – i nas. Jeśli istnieje coś, do
czego powinny dążyć nasze kościoły – czym powinny
być lub co powinny robić – co nie zostało zawarte
w Bożym Słowie, to znaczy, że apostoł Paweł się myli,
gdyż w tym przypadku Pismo Święte nie mogłoby
przygotować nas do „wszelkiego dobrego dzieła”.
Czy próbuję przez to powiedzieć, że nie
powinniśmy w żaden sposób opierać się na rozumie,
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którym obdarzył nas Bóg? Nie, mówię po prostu,
że powinniśmy zacząć od Pisma Świętego i przekonać
się, co w nim znajdziemy.
Przyjrzyjmy się krótko sześciu elementom historii
biblijnej, które pomogą nam dostrzec, iż naszym
dążeniem powinny być kościoły, które w coraz
większym stopniu odzwierciedlają Boży charakter
objawiony w jego Słowie. Biblia istotnie opowiada
pewną opowieść, pełną wątków pobocznych, które
składają się jednak na jeden spójny, nadrzędny
przekaz. Naszym celem jest przekonać się, czy
potrafimy rozsądzić, czego Bóg pragnie w tej opowieści
dla kościoła.
Obraz jest wszystkim
1) STWORZENIE
W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył
rośliny i zwierzęta „według swojego rodzaju”. Każde
jabłko było wzorowane na każdym innym jabłku
i każda zebra wzorowana była na każdej innej
zebrze. A o stworzeniu człowieka Pismo Święte mówi,
„Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas”
(1,26). Człowiek nie był wzorowany na każdym innym
człowieku. Był wzorowany na Bogu. W wyjątkowy
sposób odzwierciedla i przypomina Boga.
Ponieważ zostaliśmy w wyjątkowy sposób
stworzeni na Boży obraz, ludzie również w wyjątkowy
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sposób wyobrażają Boga i Bożą chwałę przed resztą
stworzenia. Niczym syn, który naśladuje swojego
ojca i podąża jego śladem w swej karierze zawodowej
(Rdz 5,1n; Łk 3,38), człowiek został stworzony,
by reprezentować Boży charakter i panowanie nad
stworzeniem: „...i niech panuje nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą
ziemią” (Rdz 1,26).
2) UPADEK
Lecz człowiek uznał, że nie będzie reprezentował
Bożego panowania. Zbuntował się przeciw Bogu
i zaczął pracować nad reprezentacją własnego
panowania. Więc Bóg dał ludziom to, o co prosili
i pozbawił ich dostępu do swej obecności. Moralna
wina człowieka oznaczała, że nie mógł już dłużej
samodzielnie przychodzić do Boga.
Czy ludzie zachowali w sobie Boży obraz mimo
upadku? Tak, Księga Rodzaju potwierdza fakt,
iż człowiek nadal nosi w sobie Boży „obraz” (5,1; 9,6).
Lecz zarówno obraz, jak i jego reprezentacja zostały
wypaczone. Można powiedzieć, że lustro zostało
skrzywione, a w konsekwencji przedstawia fałszywy
obraz, niczym groteskowe krzywe lustra z wesołego
miasteczka. Nawet pogrążeni w grzechu wyobrażamy
sobą coś z Boga – choć mieszają się w nas prawda
i fałsz. W języku teologów, człowiek pogrążył się
w „winie” i „zepsuciu”.
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3) IZRAEL
Bóg w swym miłosierdziu miał plan, aby zbawić
pewną grupę ludzi i posługiwać się nią, by zrealizować
zamiar, który przyświecał mu podczas stworzenia –
objawienia swojej chwały. Obiecał człowiekowi
o imieniu Abram, że będzie błogosławił jemu i jego
potomkom, a z kolei oni staną się błogosławieństwem
dla wszystkich narodów (Rdz 12,1–3). Nazwał ich
„narodem świętym” i „królestwem kapłańskim”
(Wj 19,5–7), co znaczy, że zostali przeznaczeni, aby
przedstawić – obrazować – Bożą chwałę i charakter
przed narodami, żyjąc w posłuszeństwie prawu,
jakie im nadał (jak miał czynić Adam). Bóg polecił
Izraelowi, aby pokazali światu, jaki on jest. „Bądźcie
świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44; 19,2; 20,7).
Bóg nawet nazwał ten naród swoim „synem”,
gdyż synowie powinni podążać śladem swoich ojców
(Wj 4,22–23). I obiecał, że będzie przebywał wraz ze
swoim „synem” w ziemi, którą ich obdarzy, platformie,
na której naród ten będzie mógł prezentować
wszystkim Bożą chwałę (1 Krl 8,41–43).
Bóg również ostrzegł swojego syna – Izraela,
że jeśli nie będą mu posłuszni i zawiodą
w prezentowaniu jego świętego charakteru, to usunie
ich z tej ziemi. I jak pokazała późniejsza historia,
Izraelici nie byli posłuszni i Bóg usunął ich sprzed
swojego oblicza i ziemi, którą im dał.
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4) CHRYSTUS
Jedną z najważniejszych lekcji płynących
z historii Izraela jest fakt, iż upadłe istoty ludzkie,
pozostawione samym sobie, nie są w stanie
prezentować obrazu Boga – nawet jeśli dysponują
wszelką pomocą w postaci Bożego prawa, Bożej ziemi
i Bożej obecności. Historia tego narodu powinna
nauczyć nas pokory. Jedynie Bóg może przedstawić
obraz Boga i jedynie Bóg może uratować nas od
grzechu i śmierci.
Dlatego Bóg posłał swego jedynego, boskiego Syna,
aby „stał się podobny ludziom” (Flp 2,7). Ów Syn
umiłowany, w którym Ojciec miał upodobanie, poddał
się całkowicie panowaniu – inaczej królestwu –
Bożemu. Dokonał tego, czemu nie podołał Adam – dał
odpór pokusom szatana – gdy poszcząc na pustyni,
odpowiedział kusicielowi: „Nie samym chlebem żyje
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych” (Mt 4,4).
I dokonał tego, czemu nie podołał Izrael. Żył
w całkowitym posłuszeństwie woli i prawu Ojca: „Nic
nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój
Ojciec nauczył” (J 8,28; zob. również 6,38; 12,49).
Ten Syn, który w doskonały sposób prezentował
obraz Ojca, mógł powiedzieć swojemu uczniowi,
Filipowi, „Kto mnie widział, widział Ojca” (J 14,9).
Jaki Ojciec, taki Syn.
Patrząc
wstecz,
autorzy
listów
Nowego
Testamentu pisali o nim: „On jest obrazem Boga
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niewidzialnego” (Kol 1,15) i „odblaskiem Bożej chwały
i odbiciem jego istoty” (Hbr 1,3). Jezus Chrystus,
jako ostatni Adam i nowy Izrael, odrodził obraz Boga
w człowieku.
Lecz przez swoje posłuszeństwo prawu Chrystus
zobrazował nie tylko Bożą chwalebną świętość, ale
ukazał również wielką miłość i miłosierdzie Boże,
umierając na krzyżu za grzeszników, ponosząc
karę, na którą oni zasługiwali (J 17,1–3). Stary
Testament przez cały czas wskazywał na tę zastępczą
ofiarę. Pomyśl tylko o zwierzętach, które zabito by
zakryć nagość Adama i Ewy po tym, jak zgrzeszyli.
Pomyśl o baranie zaplątanym w krzakach, którego
Bóg wskazał Abrahamowi, oszczędzając życie
Izaaka. Pomyśl o Józefie, synu Izraela, który został
ofiarowany i sprzedany w niewolę przez własnych
braci, aby pewnego dnia mógł wstawić się za całym
narodem. Pomyśl o Izraelitach pomazujących odrzwia
swoich domów krwią baranka, aby uratować przed
śmiercią swoich pierworodnych. Pomyśl o rodzinach
izraelskich, składających na dziedzińcu świątyni
ofiary za grzech, kładąc ręce na głowie zwierzęcia
i podcinając mu gardło – a przelana krew była
święta i należała do Boga. Pomyśl o arcykapłanie
wchodzącym raz do roku do Miejsca Najświętszego,
by złożyć ofiarę przebłagalną za cały lud. Pomyśl
o obietnicy proroka Izajasza, „On zraniony jest za
występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany
został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy
uleczeni” (Iz 53,5).
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Wszystko to i znacznie więcej wskazywało na
Jezusa Chrystusa, który poszedł na krzyż jako
baranek Boży i został złożony w ofierze. I jak
powiedział swoim uczniom w Wieczerniku, zrobił to,
aby ustanowić „nowe przymierze w swojej krwi” dla
wszystkich, którzy się upamiętają i uwierzą.
5) KOŚCIÓŁ
My, którzy byliśmy martwi w swoich grzechach,
zostaliśmy przywróceni do życia, gdy zostaliśmy
ochrzczeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Jak napisał apostoł Paweł: „Wszyscy jesteście synami
Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy,
którzy
zostaliście
w
Chrystusie
ochrzczeni,
przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,26–27) oraz
„Ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha
Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba,
Ojcze!” (Ga 4,6–7).
I co mają robić liczni synowie Boży? Mamy
ukazywać charakter, podobieństwo, obraz i chwałę
Syna i Ojca w niebie!
Jezus mówi nam, abyśmy byli „czyniącymi pokój”,
gdyż Ojciec zaprowadził pokój między sobą a nami
przez ofiarę swojego Syna (Mt 5,9).
Jezus mówi nam, abyśmy „miłowali nieprzyjaciół”,
ponieważ nasz Ojciec w niebie ukochał nas, choć
byliśmy niegdyś jego nieprzyjaciółmi (Mt 5,45;
Rz 5,8).
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Jezus mówi nam, abyśmy „wzajemnie się
miłowali”, gdyż on oddał swoje życie z miłości do nas
i w ten właśnie sposób pokażemy światu, jaki on jest
(J 13,34–35).
Jezus modlił się, abyśmy byli „jedno”, tak jak on
i Ojciec są jedno (J 17,20–23).
Jezus mówi nam, abyśmy byli „doskonali”, jak
nasz Ojciec w niebie jest doskonały (Mt 5,48).
Jezus mówi nam, abyśmy byli „rybakami ludzi”
i czynili uczniami wszystkie narody (Mt 4,19; 28,19).
Posyła nas tak samo, jak Ojciec posłał Jego (J 20,21).
Jaki Ojciec, taki Syn i tacy synowie.
I teraz jego lud, oczyszczony z grzechów przez
dzieło Chrystusa, zrodzony na nowo i obdarzony
przez Ducha nowym sercem, zaczyna odbudowywać
w sobie doskonały obraz Boży. Chrystus jest naszymi
pierwocinami (1 Kor 15,23). On usunął zasłonę
i otworzył kościołowi drogę, aby na nowo ujrzał obraz
Ojca (2 Kor 3,14.16). Teraz przez wiarę oglądamy jego
obraz i „zostajemy przemienieni w ten sam obraz,
z chwały w chwałę” (2 Kor 3,18).
Czy chcesz zobaczyć Boży cel dla kościoła
wyrażony w zaledwie dwóch wersetach? Apostoł
Paweł pisze:
[Bożym zamiarem jest] aby teraz nadziemskie
władze i zwierzchności w okręgach niebieskich
poznały przez Kościół różnorodną mądrość
Bożą, według odwiecznego postanowienia,
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które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.
(Ef 3,10–11)

W jaki sposób kościół manifestuje różnorodną
mądrość Bożą? Jedynie nieskończenie mądry Bóg
mógł znaleźć sposób, by zadośćuczynić jednocześnie
swojej miłości i sprawiedliwości, zbawiając grzesznych
ludzi, którzy odwrócili się od niego i od siebie
nawzajem. I jedynie nieskończenie mądry Bóg mógł
znaleźć sposób, by obrócić kamienne serca w serca
mięsiste, które będą darzyć go miłością i chwałą.
Niech nadziemskie moce w całym wszechświecie
patrzą na to i zdumiewają się.
6) CHWAŁA
Będziemy ukazywać go doskonale, kiedy ujrzymy
go w pełni w jego chwale: „wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim,
jakim jest” (1 J 3,2). Święci jak on. Kochający jak
on. Zjednoczeni jak on. Ten werset nie obiecuje,
że staniemy się bogami, ale że nasze dusze będą
promieniować jasno jego chwałą i charakterem,
niczym doskonałe lustro zwrócone w stronę słońca.
Streszczenie historii
Czy dostrzegasz ciągłość tej historii? Oto jej
streszczenie. Bóg stworzył świat i ludzkość, aby
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odzwierciedlali chwałę jego istoty. Adam i Ewa,
którzy mieli ukazać Boży charakter, nie zrobili tego.
Nie zrobił tego także naród izraelski. Więc Bóg posłał
swojego Syna, aby ukazał jego święty i pełen miłości
charakter i uśmierzył Boży gniew z powodu grzechów
tego świata. W Chrystusie Bóg przyszedł, aby ukazać
Boga. W Chrystusie Bóg przyszedł, aby zbawić.
Teraz kościół, który został obdarzony życiem
Chrystusa i mocą Ducha Świętego, powołany jest
do ukazania charakteru i chwały Boga przed całym
wszechświatem, świadcząc słowem i czynem o jego
wielkiej miłości i dziele zbawienia.
Przyjacielu, czego poszukujesz w kościele?
Dobrej muzyki? Atmosfery wielkiego wydarzenia?
Tradycyjnego porządku nabożeństwa? A co powiesz o:
grupie buntowników, którzy dostąpili
przebaczenia...
którymi Bóg pragnie się posłużyć, by ukazać
swoją chwałę...
przed całym zastępem niebios...
gdyż mówią prawdę o nim...
i coraz bardziej upodabniają się do niego –
święci, kochający, zjednoczeni?

ROZDZIAŁ IV

JAK PRAKTYCZNIE
MANIFESTOWAĆ BOŻY
CHARAKTER

Przyznaję, że nie radzę sobie najlepiej
z praktycznymi pracami wokół domu – składaniem
półek, podłączaniem urządzeń elektronicznych,
rozpracowywaniem za co odpowiadają różne przyciski
na telefonie. Nie potrafię nawet korzystać z instrukcji
obsługi, w związku z czym często zdaję się na łaskę
i pomysłowość członków rodziny i przyjaciół.
Cieszę się, że moja nieporadność w praktycznych
kwestiach nie stała się przeszkodą w korzystaniu
z najważniejszej instrukcji obsługi – co Biblia mówi
o tym, jak kościół może manifestować wspaniały
charakter Boży. Podstawowa zasada jest bardzo
prosta: musimy słuchać Bożego Słowa i być mu
posłuszni. Potrzebne są tylko te dwie rzeczy –
słuchanie i posłuszeństwo.
Słuchając i przestrzegając Bożego Słowa
ukazujemy i manifestujemy Bożą chwałę i charakter,
jak ambasadorowie króla.

56

Lub jak synowie. Wyobraź sobie syna, którego
ojciec wyjechał do dalekiego kraju, a potem napisał
do syna wiele listów, wyjaśniając, w jaki sposób
powinien reprezentować ich ród i zajmować się jego
sprawami. Lecz z jakiegoś powodu syn nigdy nie
przeczytał listów swojego ojca. W jaki sposób nauczy
się reprezentować swego ojca i zajmować się jego
sprawami? Nie będzie potrafił tego robić. Podobnie
nie potrafi tego robić lokalny kościół, który lekceważy
Słowo Boże.
Dwa rodzaje ludzi
Odkąd Adam został wypędzony z ogrodu
z powodu nieposłuszeństwa Bożemu Słowu,
ludzkość podzieliła się na dwie grupy: tych, którzy
są posłuszni Słowu Bożemu i tych, którzy nie są.
Noe był posłuszny. Budowniczowie wieży Babel nie
byli posłuszni. Abraham był posłuszny. Faraon nie.
Dawid był posłuszny. Wielu jego synów nie. Zacheusz
był posłuszny. Piłat nie. Paweł był posłuszny.
Ci, co uchodzili we własnych oczach za wielkich
apostołów – nie.
Można także podać wiele przykładów z historii
kościoła. Atanazy był posłuszny. Ariusz nie. Luter
był posłuszny. Rzym nie. John Gresham Machen był
posłuszny. Harry Emerson Fosdick nie.
Nie twierdzę, że moja ocena postaci z historii
kościoła jest natchniona i nieomylna. Lecz Biblia
pokazuje nam wyraźnie, iż tym, co odróżnia lud Boży
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od oszustów i niewierzących jest fakt, iż lud Boży
słucha Bożego Słowa i wypełnia je. Inni tego nie robią.
To dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz,
stojąc u granic Ziemi Obiecanej, ponownie i z wielką
pasją, ogłasza Izraelowi prawo Boże. Przypomina
im, że czterdzieści lat wcześniej stał w tym miejscu
przed ich rodzicami, ale oni nie byli posłuszni. Więc
Bóg przeklął ich i pomarli na pustyni. Trzy mowy
Mojżesza, rozciągające się na blisko trzydzieści
rozdziałów, można podsumować w stosunkowo prosty
sposób: „Słuchajcie i zapiszcie to sobie. Pamiętajcie,
co Bóg powiedział. To on wybawił was z niewoli
w Egipcie, więc jego słuchajcie!”. W rozdziale 30
Mojżesz wyraża wszystko, co próbował im powiedzieć
w jednym, prostym nakazie: „Wybierzcie życie”
(w. 19). Lud Boży znajdzie życie wtedy i tylko
wtedy, jeśli będzie słuchał Bożego Słowa i będzie mu
posłuszny. Nie można tego prościej wyrazić.
To samo przesłanie Bóg kieruje do kościoła
Nowego Testamentu. Bóg wybawił nas z niewoli
grzechu i śmierci, kiedy usłyszeliśmy jego Słowo
i uwierzyliśmy (Rz 10,17). Teraz mamy słuchać
jego Słowa i być mu posłuszni. Słuchając tego, co on
powiedział i będąc mu posłusznymi, będziemy w coraz
większym stopniu odzwierciedlać jego charakter
i chwałę.
Ktoś może zaprotestować: „To wygląda mi na
nadmierną koncentrację na sobie. Czyż kościół nie
powinien raczej być skoncentrowany na pracy na
zewnątrz – na misji i ewangelizacji?”. Z pewnością
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jest powołany do tych rzeczy. To ważny element
odzwierciedlania
Bożego
charakteru.
Jezus
powiedział: „Pójdźcie ze mną, a zrobię was rybakami
ludzi!” (Mt 4,19), a w innym miejscu: „Jak Ojciec
mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Kiedy
podejmujemy działania misyjne i ewangelizacyjne,
kiedy wykonujemy dzieło królestwa, robimy to
w posłuszeństwie Słowu Bożemu, a w tym przypadku
konkretnie Ewangelii Mateusza 4,19, Ewangelii
Jana 20,21 i wielu innym fragmentom. Nie robimy
tego, gdyż tak uczą nas teolodzy lub gdyż uznaliśmy,
że to dobry pomysł. Głosimy Słowo, ewangelizujemy
i wykonujemy dzieło królestwa, ponieważ Bóg
powiedział w swoim Słowie, abyśmy to robili.
Lecz historia nie dzieli ludzi na tych, którzy
ewangelizują i na tych, którzy tego nie robią. Nie to
definiuje kościół na najbardziej fundamentalnym
poziomie. Ludzie dzielą się na tych, którzy słuchają
Boga i na tych, którzy tego nie robią.
To dlatego Mateusz opisał, co Jezus odpowiedział
szatanowi – że człowiek żyje „każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4) oraz ostatnie słowa,
które Jezus skierował do swoich uczniów – aby czynili
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je i „ucząc je
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”
(Mt 28,20).
To dlatego Marek zapisał przypowieść Jezusa
o ziarnie, które pada na cztery różne rodzaje gleby
– przypowieść o Słowie Bożym (Mk 4). Niektórzy je
przyjmą, inni nie.
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To dlatego Łukasz napisał, że jest naocznym
świadkiem i sługą Słowa (Łk 1,2) i przytoczył obietnicę
Jezusa: „Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa
Bożego i strzegą go” (Łk 11,28).
To dlatego Jan zapisał ostatnie słowa Jezusa do
Piotra – trzykrotne „paś owieczki moje” (J 21,15–17).
Czym miał je paść? Czym miał je karmić? Słowem
Bożym.
To dlatego, kiedy Dzieje Apostolskie relacjonują
zgromadzenia
pierwszego
kościoła,
czytamy,
że „trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).
To dlatego Paweł napisał do Rzymian: „Wiara jest
ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”
(Rz 10,17).
To dlatego oznajmił Koryntianom, że „mowa
o krzyżu” jest „mocą Bożą” ku zbawieniu (1 Kor 1,18),
gdyż „upodobało się Bogu zbawić wierzących przez
głupie zwiastowanie” (1 Kor 1,21). I dlatego potem
powiedział temu samemu kościołowi, że nie jest
„handlarzem Słowa Bożego” i „nie fałszuje Słowa
Bożego”, lecz „składa dowód prawdzie” dla ich
wiecznej korzyści (2 Kor 2,17; 4,2).
To dlatego napisał do Galacjan: „Jeśli wam
ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą
przyjęliście, niech będzie przeklęty!” (Ga 1,9).
To dlatego powiedział do Efezjan, że „gdy usłyszeli
słowo prawdy, ewangelię zbawienia” zostali włączeni
w Chrystusa (Ef 1,13). Powiedział im również, że Bóg
„ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami,
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innych ewangelistami, a innych pasterzami
i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła
posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,
aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania
Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy
do wymiarów pełni Chrystusowej” (Ef 4,11–13).
To dlatego oznajmił Filipianom, że choć
był uwięziony, „większość braci w Panu nabrała
otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą
śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże” (Flp 1,14).
To dlatego napisał do Kolosan: „Słowo
Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we
wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni
drugich” (Kol 3,16).
To
dlatego
oznajmił
Tesaloniczanom:
„dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo
Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie,
ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też
w was wierzących skutecznie działa” (1 Tes 2,13)
i dlatego później nakazał im: „Bracia, trwajcie
niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki,
której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez
list nasz” (2 Tes 2,15).
To dlatego powiedział swojemu uczniowi,
Tymoteuszowi, że starsi, których wybierze, muszą
być „dobrymi nauczycielami”, a diakoni, którzy służą
w kościele, muszą „zachowywać tajemnicę wiary
z czystym sumieniem” (1 Tm 3,2.9). W następnym
liście napisał Tymoteuszowi, że jego obowiązki
skupiają się wokół jednej podstawowej rzeczy:
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Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy
czas,
dogodny
czy
niedogodny,
karć,
grom, napominaj z wszelką cierpliwością
i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas,
że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według
swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli,
żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od
prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
(2 Tm 4,2–4)

To dlatego cieszył się z Tytusem z żywota
wiecznego, „objawionego we właściwym czasie
w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone
z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego” (Tt 1,3).
To
dlatego
Paweł
zachęcał
Filemona,
by był aktywny w dzieleniu się swoją „wiarą” – przy
czym słowo „wiara” nie odnosi się do subiektywnych
emocji, lecz określonego zestawu wierzeń (Flm 6).
To dlatego autor Listu do Hebrajczyków
ostrzegał: „Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12).
To
dlatego
Jakub
przypominał
swoim
czytelnikom, że Bóg „zechciał zrodzić nas przez Słowo
prawdy”, ale po to, byśmy byli „wykonawcami Słowa,
a nie słuchaczami, oszukującymi samych siebie”
(Jk 1,18.22).
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To
dlatego
Piotr
przypominał
świętym
rozproszonym w różnych krajach, że zostali „odrodzeni
nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez
Słowo Boże, które żyje i trwa” (1 P 1,23) i że „Słowo
Pana trwa na wieki” (1,25). I dlatego też napisał
w drugim liście: „wiedzcie, że wszelkie proroctwo
Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem
proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej,
lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem
Świętym” (2 P 1,20–21).
To dlatego Jan napisał: „Kto zachowuje Słowo
jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża.
Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi,
że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak
On postępował” (1 J 2,5–6); dlatego dodał: „A to jest
miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego
(2 J 6) i dlatego ogłosił, że „nie ma większej radości,
jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie” (3 J 4).
To dlatego Juda poświęcił niemal cały swój
list, aby ostrzec czytelników przed fałszywymi
nauczycielami (Jud 4–16) i obiecał, że Pan nadchodzi,
by „dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich
bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki,
których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa,
jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni
grzesznicy” (Jud 15).
I to dlatego Jan w Księdze Objawienia,
pochwalił kościół w Filadelfii słowami: „choć
niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo
i nie zaparłeś się mojego imienia” (Obj 3,8).
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Przyjacielu, kościół czerpie swoje życie ze
słuchania Słowa Bożego. Celem jego istnienia
jest wypełnianie i manifestowanie Słowa Bożego.
Zadaniem kościoła jest słuchać i powtarzać. I tyle.
Najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed
kościołem nie jest odkrycie sposobu, na to, jak być
„odpowiadającym na potrzeby”, „strategicznym”,
„wrażliwym” czy nawet „działającym z rozmysłem”.
Jego zadaniem jest odkryć, jak być wiernym – jak
słuchać, jak ufać, jak być posłusznym.
Pod tym względem jesteśmy bardzo podobni do
narodu izraelskiego przygotowującego się do wejścia
do Ziemi Obiecanej. Bóg mówi, „Słuchaj kościele:
bądź mi posłuszny!” Dobrą nowiną jest to, że mamy,
w odróżnieniu od Izraelitów, całe objawienie Boże
w Jezusie Chrystusie. I mamy Ducha jego Syna,
pieczęć i obietnicę naszego odkupienia.
Nie przestawajmy słuchać
To dlatego nie powinniśmy przestawać słuchać,
gdy przechodzimy do drugiej części tej książki.
Czego jeszcze Bóg może nauczyć nas w swoim Słowie
o zdrowym kościele? Głęboko wierzę, że dziewięć cech
zdrowego kościoła, którym poświęcimy teraz uwagę,
nie jest wyłącznie moim wymysłem. Z pewnością są
one moim staraniem, by zachęcić nas wszystkich,
abyśmy nie przestawali słuchać. Spójrz jeszcze raz
na spis treści tej książki, a przekonasz się, co mam
na myśli: ekspozycyjne (czyli biblijne) nauczanie;
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biblijna teologia, biblijne zrozumienie dobrej nowiny,
biblijne zrozumienie nawrócenia, biblijne zrozumienie
członkostwa w kościele, biblijna dyscyplina kościelna
itd.
Mam nadzieję, że nawet jeśli nie zgodzisz się
z czymś, co napiszę w następnych rozdziałach, będzie
tak dlatego, iż jesteś przekonany, że nauczanie Biblii
jest odmienne od tego, jak ja uważam. Innymi słowy,
mam nadzieję, że wsłuchasz się uważnie w głos Słowa
i pozwolisz, aby to właśnie ono dyktowało ci, jaki
powinien być i co powinien robić lokalny kościół.

JEŚLI MYŚLISZ O ODEJŚCIU
OD KOŚCIOŁA...

Zanim zdecydujesz się odejść
1. Módl się.
2. Zanim przejdziesz do innego kościoła lub
zdecydujesz się przeprowadzić do innego
miasta, powiedz obecnemu pastorowi, jaki krok
rozważasz. Poproś go o radę.
3. Rozważ swoje motywy. Czy pragniesz odejść
z powodu grzesznego, osobistego konfliktu lub
rozczarowania? A jeśli odchodzisz z przyczyn
doktrynalnych, czy te kwestie są naprawdę
poważne?
4. Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby naprawić
wszystkie zerwane relacje.
5. Upewnij się, że rozważysz wszystkie „dowody
łaski”, które dostrzegasz w życiu kościoła –
miejsca, w których wyraźnie manifestuje się
Boże działanie. Jeśli nie dostrzegasz żadnych
dowodów Bożej łaski, może powinieneś raz
jeszcze zbadać własne serce (Mt 7,3–5).
6. Zachowaj pokorę. Pamiętaj, że nie znasz
wszystkich faktów i oceniając ludzi i okoliczności,
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bądź łaskawy (interpretuj niejasności na ich
korzyść).
Jeśli odejdziesz
1. Nie powoduj podziałów w ciele Chrystusa.
2. Zrób wszystko, aby nie siać niezgody nawet
wśród najbliższych przyjaciół. Pamiętaj, nie
chcesz, aby cokolwiek powstrzymało ich wzrost
i działanie Bożej łaski w tym kościele. Odrzuć
wszelkie pokusy szerzenia plotek (nazywanych
czasami „dawaniem upustu emocjom” lub
„wyrażeniem swoich uczuć”).
3. Módl się za dotychczasowy kościół i jego
przywódców – i błogosław im. Zastanów się, jak
możesz wyrazić to w praktyczny sposób.
4. Jeśli zostałeś zraniony, przebacz – tak, jak
i tobie przebaczono.

CZĘŚĆ 2

ZASADNICZE CECHY
ZDROWEGO KOŚCIOŁA

ZASADNICZE CECHY ZDROWEGO
KOŚCIOŁA

Postanowiliśmy, że chcemy, aby nasze kościoły
były zdrowe. Pragniemy wspólnot ludzi wierzących,
którzy w coraz większym stopniu odzwierciedlać
będą Boży charakter, objawiony w jego Słowie. I te
kościoły mogą być wielkie albo małe, w mieście lub na
wsi, tradycyjne lub współczesne. Mogą spotykać się
w domach, kaplicach, szkołach lub dawnych sklepach.
Ważne tylko, aby pokazywały światu, jakim jest
nasz święty i kochający Bóg. Oby tylko świadczyły –
słowem i czynem – o cudownej Bożej chwale.
Teraz musimy zastanowić się nad odpowiedzią na
pytanie, co wyróżnia zdrowy kościół?
Gdybyśmy postawili pytanie, jak zachować
w zdrowiu nasze fizyczne ciała, rozmowa obracałaby
się wokół zrównoważonej diety, aktywności fizycznej,
odpowiedniej ilości snu i podobnych rzeczy. A co
w przypadku ciała Chrystusa, jakim jest kościół?
W dwóch następnych częściach przedstawię
dziewięć cech zdrowego kościoła. Nie jest to oczywiście
wszystko, co można powiedzieć o kościele. Nie są to
nawet koniecznie najważniejsze rzeczy dotyczące
kościoła. Na przykład, każdy badacz historii kościoła

70

powie nam, że chrzest i Wieczerza Pańska są
zasadniczymi aspektami praktyki biblijnego kościoła.
Mimo to nie będziemy omawiać ich w tej książce,
a to dlatego, że niemal każdy kościół przynajmniej
zamierza je praktykować. Dziewięć cech, które
będziemy rozważać, odróżniają silne, zdrowe,
biblijne kościoły od innych, słabych i schorowanych
wspólnot. I są to cechy – wszystkie dziewięć – które
współcześnie coraz trudniej jest znaleźć, a w związku
z tym szczególnie ważne jest, abyśmy zwrócili na nie
uwagę i zaczęli pielęgnować je w naszych kościołach.
W tej części opiszę, jak uważam, trzy zasadnicze
cechy zdrowego kościoła. I są to cechy w każdym
znaczeniu tego słowa, zasadnicze i fundamentalne.
Jeśli
w
kościele
zabraknie
ekspozycyjnego
zwiastowania,
biblijnej
teologii
i
biblijnego
zrozumienia
ewangelii,
jego
upadek
będzie
postępował szybko i gwałtownie. I w rzeczywistości
wkrótce będzie martwy, nawet jeśli, technicznie rzecz
biorąc, jego drzwi pozostaną otwarte.
Niestety, historia kościoła jest pełna przypadków,
kiedy pastorzy, kierując się zapewne najlepszymi
motywami, próbowali uczynić swoje kościoły bardziej
„współczesnymi” lub „odpowiadającymi na potrzeby”
i zaniedbywali jedną lub więcej z tych cech. Można
powiedzieć, że próbowali być mądrzejsi od Boga.
Przyjacielu, nie idź ich śladem.
Jeśli zadzwoni do mnie duchowny i zapyta,
czy powinien przyjąć funkcję pastora w kościele,
który nie życzy sobie zwiastowania ekspozycyjnego,
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prawdopodobnie będę mu odradzał przyjęcia tej
pozycji. Jeśli zadzwoni do mnie człowiek wierzący
i powie, że w jego kościele nauczana jest fałszywa
ewangelia, prawdopodobnie zachęcę go, aby rozważył
zmianę kościoła.
Dlaczego zajmuję tak zdecydowane stanowisko?
Z tego samego powodu, dla którego zniechęcałbym
wszystkich do wizyty w restauracji, w której zamiast
prawdziwych posiłków podaje się klientom jedynie
zdjęcia potraw. To Boże Słowo i tylko Boże Słowo daje
życie!

ROZDZIAŁ V

ZASADNICZA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: ZWIASTOWANIE
EKSPOZYCYJNE

Jeśli zdrowy kościół jest wspólnotą wierzących,
która w coraz większym stopniu manifestuje Boży
charakter objawiony w jego Słowie, to oczywiste
jest, że pierwszym krokiem w budowaniu zdrowego
kościoła jest wezwanie chrześcijan, aby słuchali
Bożego Słowa. Boże Słowo jest źródłem wszelkiego
życia i zdrowia. To ono tworzy, rozwija i zachowuje
w kościele właściwe zrozumienie istoty ewangelii.
Czym jest zwiastowanie ekspozycyjne
W praktyce oznacza to po prostu, że zarówno
pastor, jak i wszyscy wierni kościoła muszą być
oddani zwiastowaniu ekspozycyjnemu. Zwiastowanie
ekspozycyjne to rodzaj nauczania, który, najprościej
mówiąc,
dokonuje
ekspozycji
–
prezentacji,
wyjaśnienia – Bożego Słowa. Sięga po fragment Pisma
Świętego, wyjaśnia jego znaczenie, a następnie odnosi
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je do życia ludzi wierzących. To zwiastowanie, dzięki
któremu najłatwiej jest przedstawić, co Bóg mówi do
swojego ludu oraz do tych, którzy do niego nie należą.
Oddanie się zwiastowaniu ekspozycyjnemu jest
oddaniem się słuchaniu Bożego Słowa.
Istnieją inne rodzaje zwiastowania. Kazania
tematyczne, na przykład, opierają się na jednym
lub kilku wybranych wersetach Pisma Świętego
odnoszących się do danego tematu, np. modlitwy
lub dawania. Kazania biograficzne wykorzystują
historię życia postaci biblijnych, aby ukazać działanie
Bożej łaski lub przedstawić tę postać jako wzór
nadziei i wierności. I w pewnych sytuacjach odmienne
rodzaje zwiastowania mogą okazać się pomocne.
Jednak na regularną dietę kościoła powinno składać
się wyjaśnianie i zastosowanie poszczególnych
fragmentów Bożego Słowa.
Praktyka zwiastowania ekspozycyjnego opiera
się na przekonaniu, że wszystko, co Bóg powiedział,
winno być najwyższym autorytetem dla jego ludu.
Zakłada, że Boży lud powinien i musi usłyszeć jego
Słowo, gdyż jest to narzędzie, którego Bóg używa,
aby kształtować nas na swój obraz, więc nie może go
zabraknąć w naszych kościołach. Zakłada, że Bóg chce,
aby kościół uczył się z obu Testamentów i z każdego
gatunku literackiego Pisma Świętego – prawa, ksiąg
historycznych, literatury mądrościowej, proroctw,
ewangelii i listów. Kaznodzieja ekspozycyjny, który
prezentuje całe księgi biblijne i dba o różnorodność,
sięgając po księgi z obu Testamentów i różnych
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gatunków literackich, jest jak matka, która karmi
swoje dzieci posiłkami z każdej grupy produktów
żywnościowych, nie ograniczając się tylko do dwóch
lub trzech ich ulubionych potraw.
Autorytet kaznodziei ekspozycyjnego ma swój
początek i koniec w Piśmie Świętym. Podobnie jak
prorocy Starego Testamentu i apostołowie Nowego
Testamentu zostali powołani do zwiastowania
określonego przesłania, a nie ogólnie do mówienia
o Bogu, tak samo współcześni kaznodzieje
chrześcijańscy przemawiają w Bożym imieniu i pod
jego autorytetem, jak długo tylko głoszą jego słowa.
Czym zwiastowanie ekspozycyjne nie jest
Kaznodzieja może otwarcie deklarować, iż wierzy,
że Słowo Boże jest najwyższym autorytetem
i że Biblia jest nieomylna. Lecz jeśli w praktyce
jego zwiastowanie (świadomie lub nie) nie jest
ekspozycyjne, zaprzecza własnym deklaracjom.
Czasami ludzie błędnie interpretują zwiastowanie
ekspozycyjne ze stylem konkretnego kaznodziei
ekspozycyjnego, którego mieli okazję słuchać. Lecz
zwiastowanie ekspozycyjne nie jest kwestią stylu.
Jak zauważa wielu ludzi, zwiastowanie ekspozycyjne
polega nie tyle na tym, jak kaznodzieja mówi kazanie,
lecz jak decyduje o tym, co powinien powiedzieć. Czy
to Pismo Święte decyduje o treści jego kazań, czy coś
innego? Zwiastowanie ekspozycyjne nie ogranicza się
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do określonej formy lub stylu. Istnieje wiele stylów
głoszenia kazań. Tym, co wyróżnia zwiastowanie
ekspozycyjne jest jego biblijna treść.
Czasami ludzie mylą zwiastowanie ekspozycyjne
z kazaniem luźno nawiązującym do odczytanego
wersetu lub fragmentu Pisma Świętego. Lecz jeśli
kaznodzieja przedstawia zgromadzeniu tylko te
tematy, które sam wybrał i cytuje teksty biblijne
jedynie po to, by poprzeć swoje wnioski, nie będzie
głosił nic ponad to, co już wie. Także wspólnota
dowie się jedynie tego, co kaznodzieja już wie.
Zwiastowanie ekspozycyjne stawia kaznodziei
znacznie wyższe wymagania i zmusza do poświęcenia
większej uwagi kontekstowi tekstu biblijnego,
gdyż celem zwiastowania ekspozycyjnego jest, aby
kazanie odzwierciedlało główną myśl tekstu. Kiedy
kaznodzieja napomina zgromadzonych głosząc
kazanie prezentujące tekst Pisma Świętego w jego
kontekście – gdzie główna myśl jest jednocześnie
główną myślą jego kazania – zarówno on, jak
i zgromadzeni usłyszą od Boga rzeczy, których
kaznodzieja zapewne nawet nie był świadomy, kiedy
zasiadał do studiowania tekstu i przygotowania
kazania („W przyszłym tygodniu przekonamy się,
co Bóg mówi do nas w pierwszym rozdziale Ewangelii
Łukasza. Tydzień później zobaczymy, co Bóg
przygotował dla nas w rozdziale drugim, a za dwa
tygodnie...”).
To powinno być dla nas oczywiste, gdy
przypomnimy sobie o tym, jak wygląda nasze życie
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z Bogiem, od chwili, gdy usłyszeliśmy wezwanie do
upamiętania, aż do dzieła, jakie Duch wykonuje
obecnie w naszym życiu. Czyż nie było tak,
iż wzrastaliśmy w łasce, krok po kroku, właśnie wtedy,
gdy słyszeliśmy Boży głos inaczej niż kiedykolwiek
wcześniej?
Służba kaznodziei musi charakteryzować się
bardzo praktycznym poddaniem się Słowu Bożemu.
Ale nie łudźmy się: ostatecznie to obowiązkiem
wiernych kościoła jest upewnić się, że będzie to
prawdą w życiu ich kaznodziei. W osiemnastym
rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus stwierdził, że to
na całym zgromadzeniu spoczywa odpowiedzialność
za to, co dzieje się w kościele; podobnie nauczał apostoł
Paweł w pierwszym rozdziale Listu do Galacjan.
Dlatego kościół nigdy nie może powierzać duchowej
opieki nad zgromadzeniem wierzących człowiekowi,
któremu brakuje praktycznego oddania w zakresie
posłuszeństwa Słowu Bożemu i nauczania go. Jeśli na
to pozwoli, ograniczy własny wzrost, gdyż nigdy nie
osiągnie większej dojrzałości niż ta, którą posiada jego
pastor. I taki kościół będzie stopniowo zmieniał się
na podobieństwo swojego pastora, zamiast na obraz
Boży.
Sposób, w jaki Bóg zawsze działał
Boży lud zawsze był kształtowany przez Boże
Słowo. Od stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi
Rodzaju aż po powołanie Abrama w rozdziale
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dwunastym, od wizji doliny suchych kości
w trzydziestym siódmym rozdziale Księgi Ezechiela
po nadejście żyjącego Słowa, Jezusa Chrystusa – Bóg
zawsze tworzył swój lud z pomocą swojego Słowa.
Apostoł Paweł napisał do Rzymian: „Wiara tedy jest
ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”
(Rz 10,17), a do Koryntian: „Skoro bowiem świat przez
mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez
głupie zwiastowanie” (1 Kor 1,21).
Zdrowe, ekspozycyjne zwiastowanie okazuje
się często początkiem prawdziwego wzrostu
kościoła. Marcin Luter przekonał się, że staranne
studiowanie Słowa Bożego może zapoczątkować
reformację. My również musimy z oddaniem zabiegać
o to, aby nasze kościoły zawsze były kształtowane
i reformowane przez Słowo Boże.
Powrót do istoty uwielbienia
Podczas całodniowego seminarium na temat
purytanizmu, jakie prowadziłem w pewnym
londyńskim kościele, wspomniałem także, że kazania
purytan trwały czasami nawet dwie godziny. Ktoś
westchnął głośno i zapytał: „To ile czasu zostawało im
na uwielbienie?”. Najwyraźniej zakładał, że słuchanie
zwiastowania Bożego Słowa nie jest uwielbieniem.
Opowiedziałem, że w przeszłości wielu protestantów
w Anglii uważało, że najważniejszą częścią
nabożeństwa i uwielbienia było właśnie słuchanie
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Bożego Słowa w ojczystym języku (przywilej,
który został okupiony krwią wielu męczenników)
i odpowiadanie na nie we własnym życiu.
W porównaniu z tym fakt, czy zostanie im czas na
śpiew, choć przywiązywali do tego pewne znaczenie,
wydawał im się całkowicie drugorzędny.
Nasze kościoły również muszą przywrócić
Słowu Bożemu centralną rolą w uwielbieniu. Biblia
naucza, że muzyka jest właściwą odpowiedzią na
zwiastowanie Bożego Słowa, ale Bóg nie dał nam
muzyki po to, abyśmy opierali na niej nasze kościoły.
Kościół zbudowany na muzyce – bez względu na jej
styl – to kościół zbudowany na sypkim piasku.
Przyjacielu, módl się za swojego pastora
– aby zawsze był oddany pilnemu, starannemu
i sumiennemu studiowaniu Pisma Świętego.
Módl się, aby Bóg prowadził go w zrozumieniu
Słowa, stosowaniu go we własnym życiu i mądrym
odnoszeniu go do życia kościoła (zob. Łk 24,27; Dz 6,4;
Ef 6,19–20). I zapewnij swojemu pastorowi czas,
aby mógł pracować w tygodniu nad przygotowaniem
dobrych kazań. Zwiastowanie jest podstawowym
elementem pracy duszpasterskiej. A potem zachęcaj
go, mówiąc o tym, jak jego wierność wobec Słowa
pomaga ci wzrastać w Bożej łasce.
Pastorze, módl się, aby te rzeczy były obecne
w twoim życiu. Módl się również za inne kościoły
w mieście, okolicy, kraju i na całym świecie, aby
one również zwiastowały Słowo Boże i nauczały
go. I módl się o to, aby nasze kościoły były oddane
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słuchaniu ekspozycyjnego zwiastowania Bożego
Słowa, aby plany i działania każdego kościoła były
w coraz większym stopniu kształtowane przez
Boże cele wyrażone w Piśmie Świętym. Oddanie się
zwiastowaniu ekspozycyjnemu jest zasadniczą cechą
zdrowego kościoła.

ROZDZIAŁ VI

ZASADNICZA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNA TEOLOGIA

Jak myślisz, co oznaczają słowa zaznaczone
kursywą? „Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy
do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest”
(1 J 3,2).
Jeśli uważnie przeczytałeś zarys historii biblijnej
w rozdziale III, prawdopodobne wiesz już, że te słowa
mówią o tym, jak w końcu czasów kościół, wolny od
wypaczających wszystko wpływów grzechu, będzie
w nieskazitelny sposób odzwierciedlał Boży charakter,
święty i pełen miłości.
Lecz gdybyś usłyszał ten werset siedząc w świątyni
mormońskiej, pomyślałbyś, że słowa „będziemy do
niego podobni” oznaczają, że wszyscy staniemy się
bogami!
Co odróżnia od siebie te dwie interpretacje? Jedna
opiera się na teologii całego Pisma Świętego, a druga
nie.
W
poprzednim
rozdziale
stwierdziliśmy,
że zwiastowanie ekspozycyjne ma zasadnicze
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znaczenie dla zdrowia kościoła. Lecz każda, nawet
najlepsza metoda, jest podatna na nadużycia.
W naszych kościołach powinniśmy przywiązywać
wagę nie tylko do tego, jak jesteśmy nauczani,
ale również czego się nas uczy. Dlatego też drugą
zasadniczą cechą zdrowego kościoła jest właściwa
teologia biblijna, oparta wprost na Piśmie Świętym.
W innym wypadku będziemy interpretować
poszczególne wersety zgodnie z tym, jakie znacznie
sami chcemy im nadać.
Zdrowa nauka
Zdrowa nauka wydaje się staroświeckim
określeniem. Lecz powinniśmy zabiegać o zdrową
naukę – właściwe zrozumienie Boga, o którym mówi
Pismo Święte i jego postępowania z nami. Apostoł
Paweł wiele razy pisał o zdrowej nauce w listach
pasterskich, które skierował do Tymoteusza i Tytusa.
Zdrowa nauka jest wiarygodna, dokładna i wierna.
I odwołuje się wprost do obrazu ze świata medycyny
– zdrowego, właściwie funkcjonującego organizmu.
Zatem zdrowa teologia biblijna to teologia, która
jest wierna nauczaniu całego Pisma Świętego oraz
rzetelnie i dokładnie interpretuje jego fragmenty
w świetle całej Biblii.
W Pierwszym Liście do Tymoteusza Paweł napisał,
że „zdrowa nauka” jest „zgodna z ewangelią chwały”
i sprzeciwia się wszelkiej bezbożności i grzechowi
(1 Tm 1,10–11). W tym samym liście przeciwstawił
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także fałszywe, „inne nauki”, zdrowej nauce, „zgodnej
z prawdziwą pobożnością” i „zbawiennymi słowami
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tm 6,3).
W Drugim Liście do Tymoteusza, Paweł wzywa:
„Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś
ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest
w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 1,13), a następnie
ostrzega Tymoteusza, iż „przyjdzie czas, że zdrowej
nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho
łechce” (2 Tm 4,3).
Gdy apostoł Paweł pisał do Tytusa, innego
młodego pastora, jego troskę wzbudzały podobne
kwestie. Każdy mężczyzna, którego Tytus zdecyduje
się wyznaczyć na starszego kościoła, musi trzymać
się „prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać
napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też
dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają”
(Tt 1,9). Powinien również karcić surowo fałszywych
nauczycieli „ażeby ozdrowieli w wierze” (Tt, 1,13).
I w końcu, sam Tytus ma głosić to „co odpowiada
zdrowej nauce” (Tt 2,1).
Pastorzy powinni głosić zdrową naukę – rzetelną,
wiarygodną, dokładną i wierną Pismu Świętemu.
A kościoły są odpowiedzialne za to, aby upewnić
się, że ich pastorzy głoszą zdrową naukę – i jeśli to
konieczne, pociągać ich do odpowiedzialności.
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Jedność, różnorodność i miłość
Nie
sposób
przedstawić
tu
wszystkiego,
co składa się na zdrową naukę, gdyż to wymagałoby
przytoczenia treści całej Biblii. W praktyce każdy
kościół indywidualnie decyduje, w jakich kwestiach
wymaga pełnej zgody, w jakich dopuszcza pewne,
choć ograniczone, różnice zdań, a w jakich pozwala na
zupełną wolność.
W kościele w Waszyngtonie, w którym służę,
wymagamy od każdego członka, aby wierzył że
zbawienie jest możliwe jedynie dzięki dziełu
Chrystusa. Łączy nas również takie samo (lub
bardzo podobne) zrozumienie chrztu osób dorosłych
i struktury kościoła (kto ma rozstrzygające słowo
podczas podejmowania decyzji). Zgoda w kwestii
chrztu i struktury kościoła nie jest niezbędna do
zbawienia, ale w praktyce okazuje się bardzo pomocna
i sprzyja zdrowemu funkcjonowaniu całego kościoła.
Z drugiej strony pozwalamy na odmienne poglądy
w kwestiach, które nie są kluczowe ani dla zbawienia
ani dla praktycznego funkcjonowania kościoła.
Wszyscy jesteśmy zgodni, że Chrystus powróci, ale
mamy różne poglądy na temat tego, kiedy to nastąpi.
W końcu, w naszym kościele pozwalamy na
zupełną dowolność w kwestiach, które są poboczne lub
niejednoznacznie przedstawione w Piśmie Świętym,
np. zasadność walki zbrojnej w obronie kraju, czy kto
jest autorem Listu do Hebrajczyków.
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To wszystko opiera się na jednej głównej zasadzie:
im bliżej dana kwestia związana jest z sednem
ewangelii, tym większej jedności oczekujemy
w zrozumieniu zasad wiary – zdrowej nauki biblijnej.
Pierwszy kościół wyrażał to w ten sposób: w sprawach
zasadniczych, jedność; w sprawach drugorzędnych,
różnorodność; we wszystkim, miłość.
Trudne lub kontrowersyjne doktryny
Kościół oddany głoszeniu zdrowej nauki będzie
oddany nauczaniu biblijnych doktryn, które
w innych kościołach często są lekceważone. Z naszej
perspektywy pewne doktryny mogą wydawać się
trudne lub wręcz rodzące podziały. Mimo to wierzymy,
że Bóg umieścił je w swoim Słowie, gdyż odgrywają
kluczowe znaczenie w zrozumieniu Bożego dzieła
zbawienia.
Duch Święty nie jest głupcem. Jeśli objawił coś
w swojej Księdze, aby przeczytał to cały świat, kościoły
nie powinny uważać się za mądrzejsze i unikać
pewnych tematów. Czy zabierając głos w różnych
kwestiach powinniśmy robić to z duszpasterską
mądrością i troską? Oczywiście. Czy powinniśmy
w ogóle unikać poruszania tych kwestii? W żadnym
wypadku. Jeśli chcemy, aby nasze kościoły były
posłuszne zdrowej nauce Pisma Świętego, musimy
zmierzyć się z przesłaniem całej Biblii.
Wielu
chrześcijan
unika,
na
przykład,
biblijnej doktryny wybrania, uważając ją za zbyt
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skomplikowaną lub dezorientującą. To możliwe, ale
nie możemy zaprzeczyć, że jest to doktryna w pełni
biblijna. I nawet jeśli nie rozumiemy wszystkiego
na temat wybrania, nie możemy zapominać o fakcie,
że nasze zbawienie ma swój początek w Bogu, a nie
w nas samych.
Jest wiele ważnych pytań, na które Biblia udziela
odpowiedzi, a kościoły często je lekceważą, np.:
• Czy ludzie są z natury dobrzy czy źli?
Czy potrzebują jedynie zachęty i lepszej
samooceny,
czy
raczej
przebaczenia
i przemiany życia?
• Czego dokonał Jezus Chrystus przez
swoją śmierć na krzyżu? Czy rzeczywiście
i skutecznie ugasił gniew swojego Ojca, czy
tylko zostawił swoim naśladowcom przykład
ofiarności i osobistego poświęcenia?
• Co dzieje się, kiedy ktoś staje się
chrześcijaninem?
• Czy jako chrześcijanie możemy być pewni,
że Bóg będzie nadal się o nas troszczył?
Jeśli tak, czy jego ciągła troska opiera się na
naszej wierności, czy na Bożej?
To nie są pytania, które zajmują tylko zanurzonych
w książkach teologów lub młodych studentów
seminariów. Są ważne dla każdego chrześcijanina.
I ci z nas, którzy są pastorami, dobrze wiedzą, jak
inaczej wyglądałaby nasza opieka duszpasterska
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nad ludźmi, gdyby zmieniła się odpowiedź, jaką
udzielamy na chociaż jedno z tych pytań. Wierność
wobec Pisma Świętego wymaga, abyśmy wypowiadali
się na temat tych kwestii jasno i z autorytetem.
To samo wymaganie płynie z naszego pragnienia, aby
manifestować w naszym życiu Boży charakter w całej
jego pełni.
Pomyśl tylko: Jeśli pragniemy kościołów, które
będą manifestowały Boży charakter, czy nie będziemy
chcieli dowiedzieć się wszystkiego, co Bóg objawił
o sobie w Piśmie Świętym? I co to mówi o naszej opinii
o Bożym charakterze, jeśli tego nie robimy?
Opór wobec Bożej suwerenności
Nasze zrozumienie biblijnego nauczania o Bogu
ma kluczowe znaczenie. Bóg, o którym mówi Pismo
Święte jest Stwórcą i Panem. Lecz ludzie często
sprzeciwiają się jego suwerenności – i to zdarza się
nawet w kościołach. Kiedy ludzie, którzy uważają
się za chrześcijan, nie zgadzają się, że Bóg jest
suwerenny w całym swoim stworzeniu i sprawach
zbawienia, w rzeczywistości praktykują jedynie
„pobożne pogaństwo”. Chrześcijanie zawsze będą
mieli pytania na temat Bożej suwerenności. Lecz
stałe, uporczywe przeczenie suwerenności Boga
powinno wzbudzać nasz niepokój. Udzielając
chrztu takiej osobie możemy ochrzcić człowieka,
którego serce, przynajmniej pod pewnym względem,
pozostaje niewierzące. Pozwalając, aby taka osoba
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stała się członkiem kościoła, możemy traktować ją
jak człowieka, który pokłada całe zaufanie w Bogu,
podczas gdy w rzeczywistości wcale tak nie jest.
Opór wobec Bożej suwerenności jest niebezpieczny
w przypadku każdego chrześcijanina, ale staje
się szczególnie groźny, jeśli charakteryzuje lidera
wspólnoty. Kiedy kościół obiera sobie przywódcę,
który wątpi w Bożą suwerenność lub błędnie rozumie
nauczanie Pisma Świętego, stawia sobie za wzór
człowieka, który może być bardzo niechętny złożyć
całkowitą ufność w Bogu. A to z pewnością będzie
powstrzymywało wzrost kościoła.
Zbyt często współczesna kultura, materialistyczna
i przesiąknięta konsumpcjonizmem, skłania kościoły
do postrzegania dzieła Ducha w kategoriach
marketingowych
i
przekształca
ewangelizację
w działalność reklamową. I zmienia Boga na obraz
człowieka. W takich czasach zdrowe kościoły muszą
dokładać szczególnej troski i modlić się, aby ich
przywódcy posiadali prawdziwie biblijne i praktyczne
rozumienie Bożej suwerenności. Powinniśmy modlić
się również o to, aby nasi przywódcy byli w pełni
oddani zdrowej nauce w całej jej pełnej, biblijnej
chwale. Zdrowy kościół wyróżnia się ekspozycyjnym
zwiastowaniem i prawdziwie biblijną teologią.

ROZDZIAŁ VII

ZASADNICZA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNE
ZROZUMIENIE DOBREJ NOWINY

Jest szczególnie ważne, aby kościoły wyznawały
zdrową teologię biblijną w pewnej kluczowej
dziedzinie – zrozumieniu ewangelii, dobrej nowiny
o Jezusie Chrystusie. Ewangelia jest sednem
chrześcijaństwa i powinna również leżeć u sedna
naszych kościołów.
Zdrowy kościół to wspólnota wierzących, której
wszyscy członkowie, młodzi i starzy, dojrzali
i niedojrzali, są zjednoczeni wokół wspaniałej dobrej
nowiny o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Każdy
tekst w Piśmie Świętym wskazuje na tę prawdę
lub jakiś jej aspekt. Kościół gromadzi się każdego
tygodnia, aby po raz kolejny słuchać prezentacji
ewangelii. Biblijne zrozumienie dobrej nowiny
powinno mieć odzwierciedlenie w każdym kazaniu,
każdym chrzcie i Wieczerzy Pańskiej, każdej pieśni
i modlitwie, w każdej rozmowie. Członkowie zdrowego
kościoła, bardziej niż czegokolwiek innego, pragną
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poznawać tę ewangelię coraz głębiej i to znajduje swój
wyraz w funkcjonowaniu całej wspólnoty.
Dlaczego? Ponieważ nadzieja ewangelii to
nadzieja poznania chwały Bożej w obliczu Chrystusa
(2 Kor 4,4–6). To nadzieja ujrzenia go wyraźnie
i poznania go w pełni, tak samo jak sami zostaliśmy
poznani (1 Kor 13,12). To nadzieja stania się takim
jak on, gdy ujrzymy go takim, jaki jest (1 J 3,2).
Podstawy ewangelii
Ewangelia nie jest nowiną o tym, iż powinniśmy
akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie jest to
nowina o tym, że Bóg jest miłością. Nie jest to nowina
o tym, że Jezus pragnie być naszym przyjacielem.
Nie jest to nowina o tym, że ma wspaniały plan lub
cel dla naszego życia. Jak przedstawiliśmy to szerzej
w rozdziale pierwszym, ewangelia jest dobrą nowiną
o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, składając
zastępczą ofiarę za grzeszników, i powstał z martwych,
otwierając nam drogę do pojednania z Bogiem. To
nowina o tym, że Sędzia stanie się naszym Ojcem,
jeśli tylko upamiętamy się i uwierzymy (pełniejsze
wyjaśnienie tych kwestii znajdziesz w rozdziale I).
Oto cztery punkty, o których staram się pamiętać,
gdy prezentuję ewangelię, tak na forum publicznym,
jak i osobistych rozmowach – (1) Bóg, (2) człowiek, (3)
Chrystus i (4) odpowiedź. Innymi słowy:
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• Czy wyjaśniłem, że Bóg jest naszym świętym
i suwerennym stwórcą?
• Czy pokazałem wyraźnie, że my, ludzie,
jesteśmy dziwną mieszanką – stworzeni
cudownie na Boży obraz, a jednocześnie
pogrążeni w głębokim upadku, grzeszni
i oddzieleni od niego?
• Czy wyjaśniłem, kim jest Jezus i czego
dokonał – że jest Bogiem-człowiekiem,
który jako jedyny i w wyjątkowy sposób
pośredniczy między Bogiem i ludźmi jako
zastępcza ofiara i zmartwychwstały Pan?
• I w końcu, czy przedstawiając powyższe
kwestie, stwierdziłem jasno, że każdy
człowiek musi odpowiedzieć na ewangelię
i uwierzyć jej przesłaniu, odwracając się
od życia pełnego grzechu i egocentryzmu?
Czasami pojawia się pokusa, aby przedstawić
wybrane i jak najbardziej rzeczywiste korzyści
z ewangelii jako samą ewangelię. I często korzyści
te są rzeczami, których ludzie niewierzący gorliwie
poszukują – radość, pokój, szczęście, spełnienie,
poczucie wartości lub miłość. Jednak przedstawiając
je jako ewangelię ukazujemy tylko część prawdy. I jak
stwierdził J. I. Packer, „Półprawda, która stara się
uchodzić za całą prawdę, jest całkowitą nieprawdą”.2
2.   Cytowane za: John Owen, „Introduction” w: The Death of Death in the
Death of Christ (Edinburgh: Banner of Truth, 1959, wznowienie 1983), 2.
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W istocie rzeczy nie potrzebujemy bowiem
jedynie radości, pokoju lub poczucia celu w życiu.
Potrzebujemy samego Boga. Ponieważ jesteśmy
grzesznikami, którzy zasługują na potępienie, przede
wszystkim potrzebujemy przebaczenia. Potrzebujemy
duchowego życia. I kiedy przedstawiamy ewangelię
pomijając jej radykalny charakter, prosimy
się wręcz o nieszczere nawrócenia ludzi, dla których
członkostwo w kościele nie ma najmniejszego
znaczenia, co w znacznym stopniu utrudnia nam
ewangelizowanie świata, w jakim żyjemy.
Wylewająca się ewangelia
Kiedy kościół jest zdrowy, a jego członkowie
znają ewangelię i cenią ją ponad wszystko, będą
coraz bardziej pragnęli dzielić się nią ze światem.
George W. Truett, wielki przywódca chrześcijański
z początków XX wieku i pastor Pierwszego Kościoła
Baptystycznego w Dallas, powiedział:
Najpoważniejszym oskarżeniem, jakie można
wytoczyć kościołowi (...) jest fakt, że takiemu
kościołowi brakuje pasji i współczucia dla
ludzkich dusz. Jeśli z kościoła nie wylewa
się troska o dusze zgubionych, jeśli nie
wychodzi on do ludzi, aby wskazywać
zgubionym drogę do poznania Jezusa
Chrystusa, jest niczym więcej, jak tylko
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klubem towarzyskim dla ludzi o określonych
wartościach etycznych.3
Podczas niedzielnego nabożeństwa członkowie
naszych kościołów spotykają daleko mniej ludzi
– wierzących, a co dopiero niewierzących – niż
w tygodniu, podczas codziennych kontaktów w domu,
pracy i sąsiedztwie. Ewangelizacja nie polega na tym,
że jedynie zapraszamy kogoś do kościoła. Każdy z nas
poznał wspaniałą nowinę o zbawieniu w Chrystusie.
Nie zamieniajmy jej na nic innego. Podzielmy się nią
jeszcze dzisiaj!
Zdrowy kościół zna ewangelię – i zdrowy kościół
dzieli się nią.

3.   George W. Truett, A Quest for Souls (New York: Harper & Brothers, 1917), 67.

JAK ZNALEŹĆ DOBRY KOŚCIÓŁ

1. Módl się.
2. Poproś o radę bogobojnego pastora (lub starszych).
3. Pamiętaj o ważnych priorytetach.
• Dobry kościół musi prawdziwie trzymać
się ewangelii, jasno ją głosić i wiernie
praktykować ją w życiu. Zauważalny brak
któregokolwiek z tych wyrazów ewangelii
jest wielkim zagrożeniem.
• W dobrym kościele zwiastowanie musi
być wierne Pismu Świętemu, wzywające
słuchaczy do przemiany i centralne dla
codziennego funkcjonowania wspólnoty.
Będziesz wzrastał duchowo jedynie tam,
gdzie Pismo Święte stanowi dla ludzi
najwyższy autorytet.
• Zwróć uwagę na to, w jaki sposób regulowane
są kwestie chrztu, Wieczerzy Pańskiej,
członkostwa w kościele, dyscypliny kościelnej
oraz do kogo należy rozstrzygający głos
podczas podejmowania decyzji.
• Krótko mówiąc, przeczytaj rozdziały V do
XIII w tej książce!

95

4. Odpowiedz na kilka „diagnostycznych” pytań:
• Czy chciałbym zawrzeć małżeństwo z osobą,
który wychowała się pod wpływem nauczania
tego kościoła?
• Jaki obraz chrześcijaństwa zobaczą w tym
kościele moje dzieci – podobny do tego świata
czy wyraźnie się od niego odróżniający?
• Czy chciałbym zaprosić do tego kościoła
osoby niewierzące? To znaczy, czy mogliby
usłyszeć tutaj jasne zwiastowanie ewangelii
i spotkać ludzi, którzy żyją zgodnie z nią? Czy
ten kościół jest otwarty na osoby niewierzące
i stara się do nich dotrzeć?
• Czy jest to kościół, w którym mógłbym służyć
Bogu i innym?
5. Rozważ czynniki geograficzne. Czy odległość
kościoła od domu zachęci cię do częstego udziału
w nabożeństwach i służby, czy wręcz odwrotnie?
Jeśli przeprowadzasz się do innego miasta lub
dzielnicy, postaraj się znaleźć dobry kościół, zanim
podejmiesz decyzję o kupnie domu lub mieszkania.

CZĘŚĆ 3

WAŻNE CECHY
ZDROWEGO KOŚCIOŁA

WAŻNE CECHY ZDROWEGO
KOŚCIOŁA

Ponieważ cechy zdrowego kościoła przedstawione
w tej książce wynikają wprost z nauczania Pisma
Świętego, wszystkie dziewięć są autorytatywne dla
kościołów Jezusa Chrystusa. Jednak rozróżnienie na
cechy zasadnicze i ważne powinno przypomnieć nam,
że uświęcenie – tak w życiu kościoła, jak i jednostki –
wymaga czasu.
Cechy, które nazywam ważnymi w całej mierze
zasługują na takie określenie – szczególnie jeśli
rozważa się je indywidualnie – lecz ich brak nie
oznacza konieczności opuszczenia kościoła (choć
czasami może to być mądrym krokiem). Kościoły,
w których brakuje jednej lub kilku z tych ważnych
cech wymagają przede wszystkim naszej modlitwy,
cierpliwości i dobrego przykładu, jaki powinniśmy
dawać własnym życiem.
Gdyby jakiś pastor zapytał mnie, jak długo
powinien godzić się z niebiblijną strukturą
przywództwa, gdyby wierząca kobieta zapytała mnie,
jak długo powinna przymykać oko na niewłaściwą
praktykę dyscypliny kościelnej lub jej całkowity brak,
lub gdyby pewien diakon zapytał mnie, jak długo
powinien znosić błędne rozumienie istoty członkostwa
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w kościele, prawdopodobnie zachęciłbym ich, aby byli
cierpliwi, trwali w modlitwie, dawali dobry przykład,
darzyli innych miłością i czekali. Wzrost wymaga
czasu. A kościół to wspólnota ludzi – ludzi, którym
mamy przebaczać, których mamy zachęcać, czasami
(i mądrze) napominać, którym mamy służyć i przede
wszystkim kochać.
I tak jak nigdy w życiu nie spotkamy doskonałych
chrześcijan, tak samo nie ma doskonałych kościołów.
Nawet najlepsze kościoły odstają od ideału. Żadna
z tych rzeczy – nawet najlepsza struktura, odważne
zwiastowanie, ofiarne dawanie lub ortodoksyjna
doktryna – nie daje pewności, że kościół będzie
rozkwitał. Mimo to każdy kościół może być zdrowszy,
niż jest obecnie. W tym życiu nigdy nie doświadczymy
pełnego zwycięstwa nad grzechem. Lecz jako
prawdziwe dzieci Boże nigdy nie ustajemy w walce
o świętość życia. Kościoły również nie mogą ustawać
w dążeniach do zdrowia. Wszyscy chrześcijanie,
a szczególnie pastorzy i przywódcy kościołów, powinni
pragnąć i dokładać wszelkich starań, aby ich kościoły
były coraz zdrowsze.

ROZDZIAŁ VIII

WAŻNA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNE
ZROZUMIENIE NAWRÓCENIA

Kościół, którego jestem pastorem, podczas swego
pierwszego zgromadzenia w 1878 roku przyjął
wyznanie wiary. Było to rozwinięcie Wyznania Wiary
z New Hampshire (New Hampshire Confession
of Faith) z 1833 roku. Choć jego język jest już
archaiczny, zasługuje na naszą uwagę. Oto jak brzmi
Artykuł VIII:
Wierzymy, że upamiętanie i wiara są świętymi
powinnościami i nierozłącznymi darami,
zaszczepionymi w naszych duszach przez
odradzającego Ducha Bożego, gdy głęboko
przekonani o swojej winie, bezsilności i groźbie
sądu, i o drodze zbawienia w Chrystusie,
zwracamy się do Boga w nieudawanym
żalu, wyznawaniu i błaganiach o łaskę;
jednocześnie szczerze przyjmując Pana Jezusa
Chrystusa jako naszego Proroka, Kapłana
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i Króla i polegając na Nim tylko jako jedynym
i w pełni wystarczalnym Zbawicielu.
Niewielu jest już ludzi, którzy piszą lub mówią
w ten sposób. Lecz prawdy Pisma Świętego nie
zmieniły się. Zdrowy kościół charakteryzuje się
biblijnym zrozumieniem nawrócenia.
Nasze dzieło
Artykuł ten rozpoczyna się od biblijnego wezwania
do upamiętania i wiary, zgodnie ze słowami Jezusa
z początku jego służby: „Upamiętajcie się i wierzcie
ewangelii!” (Mk 1,15). Mówiąc najprościej, nawrócenie
to upamiętanie i wiara.
Dalsza cześć artykułu opisuje, jak w praktyce
wyglądają
upamiętanie
i
wiara.
Czytamy,
że odwracamy się od grzechu i „zwracamy się do
Boga”, „przyjmujemy” Chrystusa i „polegamy”
jedynie na nim, jako w pełni wystarczalnym
Zbawicielu. Nowy Testament jest pełen opowieści
o grzesznikach porzucających grzech, przyjmujących
Chrystusa i polegających na nim. Przypomnij sobie
Lewiego, poborcę podatków, który porzucił swój
zawód, aby pójść za Chrystusem, o kobiecie przy
studni, rzymskim setniku, Piotrze, Jakubie i Janie
czy Saulu, prześladowcy chrześcijan, który stał
się Pawłem, apostołem pogan. Ta lista jest bardzo
długa i każda z tych osób odwróciła się od grzechu,
zaufała Chrystusowi i poszła za nim. To właśnie jest
nawrócenie.
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Nawrócenie nie polega na powtórzeniu formuły
wyznania wiary. Nie polega na zmówieniu modlitwy
czy rozmowie. Nie chodzi o to, aby przyjąć zachodnią
kulturę. Nie jest potrzebne osiągnięcie określonego
wieku, wysłuchanie cyklu wykładów lub poddanie
się jakiemukolwiek innemu rytuałowi wejścia
w dorosłość. Nawrócenie nie jest podróżą, w której
różni ludzie znajdują się w różnych punktach
wędrówki. Nawrócenie jest przemianą całego
życia – odwróceniem się od przekonania o własnej
sprawiedliwości i poleganiem na sprawiedliwości
Chrystusa, rezygnacją z panowania nad własnym
życiem i poddaniem się panowaniu Boga,
zaprzestaniem oddawania czci fałszywym bogom
i oddawaniem chwały jedynie Bogu.
Nawrócenie jest Bożym dziełem w nas
Zwróćmy uwagę na to, co jeszcze ten artykuł wiary
mówi o naszym nawróceniu. Zwracamy się do Boga,
gdyż jesteśmy „głęboko przekonani o swojej winie,
bezsilności i groźbie sądu, i o drodze zbawienia
w Chrystusie”. Jak to się dzieje? Kto nas przekonuje?
Zostaje to „zaszczepione w naszych duszach przez
odradzającego Ducha Bożego”. Na potwierdzenie tego
artykuł wiary cytuje dwa fragmenty Pisma Świętego:
A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili
Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg
upamiętanie ku żywotowi (Dz 11,18).
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Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę,
i to nie z was: Boży to dar (Ef 2,8).
Jeśli postrzegamy nawrócenie jako nasze dzieło,
niezależnie od tego, czego Bóg najpierw dokonuje
w naszym wnętrzu, to pojmujemy je błędnie. Jak
już wspomnieliśmy, z pewnością mamy pewną rolę
w nawróceniu, ale nawrócenie to coś znacznie więcej.
Pismo Święte uczy nas, że potrzebujemy nowego
serca, przemiany umysłu i ożywienia ducha. My nie
potrafimy dokonać żadnej z tych rzeczy. Zmiana,
jakiej potrzebuje każdy człowiek jest tak radykalna
i sięga tak głębokich pokładów naszej istoty,
że jedynie Bóg może to uczynić. To on stworzył nas
po raz pierwszy, więc również on musi uczynić nas
nowym stworzeniem. To on był odpowiedzialny za
nasze fizyczne narodziny, więc również on musi
pozwolić nam narodzić się na nowo. Potrzebujemy,
aby Bóg nas nawrócił.
Charles Spurgeon, kaznodzieja z XIX wieku,
przechadzał się pewnego razu ulicami Londynu,
gdy podszedł do niego pijany mężczyzna, oparł
się o pobliską latarnię i powiedział: „Halo, panie
Spurgeon, to pan sprawił, że się nawróciłem!”.
Spurgeon odpowiedział: „Najwyraźniej ja to
zrobiłem – bo z pewnością nie było to nawrócenie,
za którym stał Bóg!”.
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Zły i dobry owoc
Kiedy kościół błędnie rozumie nauczanie Biblii na
temat nawrócenia, może zapełnić się ludźmi, którzy
w przeszłości złożyli szczere deklaracje wiary, lecz nie
doświadczyli radykalnej przemiany, która zgodnie
z nauczaniem Pisma Świętego jest istotą nawrócenia.
Prawdziwe nawrócenie może, ale nie musi
obejmować silnych przeżyć emocjonalnych. Jednak
jego owoc będzie widoczny w życiu nawróconej osoby.
Czy w życiu członków kościoła widoczna jest zmiana –
zewleczenie z siebie starego człowieka i przyobleczenie
się w nowego? Czy są oni zaangażowani w walkę
z grzechem, nawet jeśli czasami ponoszą porażkę?
Czy okazują zainteresowanie pielęgnowaniem
społeczności z innymi wierzącymi, czy mają
nową motywację do spędzania czasu z ludźmi
niewierzącymi? Czy zaczynają reagować na próby
i doświadczenia inaczej niż wtedy, gdy nie byli
jeszcze chrześcijanami?
Właściwe zrozumienie nawrócenia będzie miało
odzwierciedlenie nie tylko w kazaniach, lecz także
w wymaganiach związanych z chrztem i Wieczerzą
Pańską. Zdrowy kościół podchodzi do tych kwestii
z rozwagą, a pastorzy nie ulegają presji, aby chrzcić
ludzi pośpiesznie i bez bliższego przyjrzenia się ich
życiu.
Właściwe zrozumienie nawrócenia będzie również
przejawiać się w wymaganiach stawianych członkom
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kościoła. Nie każdy będzie mógł od razu stać się
członkiem wspólnoty. Możliwe, iż przyszły członek
będzie najpierw musiał wziąć udział w seminarium
dla nowych członków, złożyć świadectwo przed
wspólnotą lub przedstawić swoje zrozumienie istoty
ewangelii.
Właściwe zrozumienie będzie także widoczne
w niezgodzie kościoła na lekceważenie grzechu.
Wzajemna odpowiedzialność, zachęcanie, a czasami
także napominanie, nie będą wyjątkiem, lecz regułą.
Kościół będzie praktykował dyscyplinę wiary, o której
napiszemy więcej w rozdziale XII.
Jedną z ważnych cech zdrowego kościoła jest
zrozumienie biblijnej idei nawrócenia.

ROZDZIAŁ IX

WAŻNA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNE
ZROZUMIENIE EWANGELIZACJI

Dotychczas stwierdziliśmy, że zdrowe kościoły
charakteryzują się ekspozycyjnym zwiastowaniem,
biblijną teologią oraz biblijnym zrozumieniem
ewangelii i nawrócenia. To znaczy, że kościoły, które
nie głoszą Pisma Świętego i zdrowej nauki stają się
niezdrowe.
Jak wygląda niezdrowy kościół? To kościół,
w którym kazania często sprowadzają się do
powtarzania pustych frazesów. Co gorsze, stają się
moralizatorskie i skoncentrowane na człowieku,
a ewangelia prezentowana jest niemal jako duchowa
„auto–terapia”. Nawrócenie postrzegane jest jako
akt ludzkiej woli i determinacji. A kultura kościoła,
w różnym stopniu, coraz bardziej upodobania się
do kultury świeckiej, sprawiając, iż przestaje się on
odróżniać od otaczającego go świata.
Nie trzeba dodawać, że takie wspólnoty nie głoszą
wspaniałej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
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Ewangelizacja kształtowana przez zrozumienie
istoty nawrócenia
Gdy przystępujemy do rozważenia kolejnej ważnej
cechy zdrowego kościoła – biblijnego zrozumienia
ewangelizacji – warto zastanowić się, w jaki sposób
nasze postrzeganie tej cechy kształtowane jest
przez zrozumienie cech omówionych wcześniej (tak
koniecznych, jak i ważnych), a szczególnie istoty
nawrócenia.
Z drugiej strony, jeśli nasze myślenie zostało
ukształtowane przez nauczanie Pisma Świętego
o Bogu i jego dziełach, o istocie ewangelii
i najważniejszych potrzebach grzesznego człowieka,
z reguły w naturalny sposób będzie to przekładać się
na właściwe zrozumienie ewangelizacji. I będziemy
zachęcać do ewangelizacji przede wszystkim przez
nauczanie i rozmyślanie o istocie ewangelii, a nie
przez uczenie się metod dzielenia się nią z ludźmi.
Zawsze pokrzepia mnie widok nowych chrześcijan,
którzy wydają się w naturalny sposób wiedzieć,
jak wielką łaską jest ich zbawienie. Możliwe,
że w ostatnich miesiącach sam usłyszałeś wiele
świadectw o tym, że zbawienie jest Bożym dziełem
(Ef 2,8–9). „Byłem całkowicie zgubiony w grzechu,
lecz Bóg...”.
Z drugiej strony, jeśli pominiemy w naszych
kościołach to, co Biblia mówi o Bożym działaniu
w nawróceniu, to ewangelizacja staje się ludzkim
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wysiłkiem ocenianym na podstawie tego, czy zdołamy
skłonić kogoś do werbalnego wyznania wiary. Jedną
z oznak, że kościół utracił biblijne zrozumienie
nawrócenia i ewangelizacji może być fakt, iż liczba
jego członków jest znacząco wyższa niż uczestników
nabożeństw. Taki kościół powinien zadać sobie
pytanie, dlaczego jego działania ewangelizacyjne
rodzą tak dużą liczbę nieobecnych członków,
którzy mimo to czują się pewni swojego zbawienia.
Co powiedzieliśmy im o istocie bycia uczniem
Chrystusa? Czego nauczyliśmy ich o Bogu, grzechu
i świecie?
Biblijne
zrozumienie
ewangelizacji
ma
kluczowe znaczenie dla wszystkich członków
kościoła, a szczególnie dla przywódców, którzy są
odpowiedzialni za nauczanie.
Czym jest ewangelizacja?
Według Pisma Świętego chrześcijanie są powołani
do tego, aby zabiegać o niewierzących, apelować do
nich, a nawet przekonywać ich (2 Kor 5,11). Lecz
mamy robić to „przez składanie dowodu prawdy”, czyli
„wyrzekając się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają”
(2 Kor 4,2).
Innymi słowy, ewangelizacja nie polega na
robieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby skłonić
osobę do przyjęcia Jezusa, a z pewnością nie polega na
narzucaniu jej naszych poglądów. Próby wymuszenia
na innych duchowych narodzin będą równie skuteczne
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jak starania Ezechiela, aby powiązać razem suche,
martwe kości, aby znowu stały się człowiekiem
(Ez 37) lub równie prawdopodobne jak to, że Nikodem
sam doprowadzi się do nowych narodzin w Duchu
(J 3).
Co więcej, ewangelizacja nie jest tożsama
z dzieleniem się swoim świadectwem. Nie oznacza
również przedstawiania racjonalnej obrony wiary.
Nie polega nawet na działalności dobroczynnej,
choć wszystkie te rzeczy mogą jej towarzyszyć.
Ewangelizacji nie należy również mylić z jej
rezultatami, tak jakby była skuteczna jedynie wtedy,
jeśli prowadzi do nawrócenia.
Ewangelizacja
to
wypowiadanie
słów.
Ewangelizacja to dzielenie się pewną nowiną.
To wierność Bogu w prezentowaniu dobrej nowiny,
o której pisaliśmy w rozdziale VIII, że Chrystus,
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, otworzył
drogę do pojednania świętego Boga i grzesznych ludzi.
Kiedy będziemy głosić dobrą nowinę, Bóg będzie
prowadził ludzi do prawdziwego nawrócenia (zob.
J 1,13, Dz 19,9–10). Krótko mówiąc, ewangelizacja to
nieskrępowane dzielenie się dobrą nowiną i zaufanie
Bogu, iż będzie prowadził ludzi do nawrócenia (zob.
Dz 16,14). Zbawienie jest u Pana! (zob. Jon 2,10;
J 1,12–13).
Jak ewangelizować
Kiedy ewangelizuję, staram się przedstawić
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ludziom trzy rzeczy o decyzji, jaką muszą podjąć
odnośnie ewangelii:
• To kosztowna decyzja, więc muszą ją
starannie rozważyć (zob. Łk 9,62).
• To pilna decyzja, więc powinni podjąć ją bez
zwłoki (zob. Łk 12,20).
• To korzystna decyzja, więc naprawdę warto
ją podjąć (zob. J 10,10).
To jest przesłanie, które powinniśmy osobiście
komunikować bliskim i przyjaciołom. To jest
przesłanie, które powinniśmy komunikować wspólnie
jako cały kościół.
Na rynku dostępnych jest wiele doskonałych
narzędzi z dziedziny ewangelizacji. Wszystkim, którzy
chcą lepiej zrozumieć bliski związek między naszym
zrozumieniem ewangelii i metodami ewangelizacji,
jakie stosujemy, polecam książki Willa Metzgera
pt. Tell the Truth (Mów prawdę, InterVarsity Press),
Iaina Murray’a pt. The Invitation System (System
zaproszeń) oraz Revival and Revivalism (Przebudzenie
i ruch przebudzeniowy, Banner of Truth Trust) oraz
mojego autorstwa, pt. The Gospel and Personal
Evangelism (Ewangelia i ewangelizacja osobista,
Crossway).
Tak więc kolejną ważną cechą zdrowego
kościoła jest biblijne zrozumienie ewangelizacji
i praktykowanie jej. Jedyny prawdziwy wzrost to
wzrost, który pochodzi od Boga, za pośrednictwem
jego ludu.

ROZDZIAŁ X

WAŻNA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNE
ZROZUMIENIE CZŁONKOSTWA

Czy członkostwo w kościele jest koncepcją
biblijną? W pewnym sensie, nie jest. Jeśli otworzysz
Nowy Testament, nie znajdziesz tam żadnej relacji
o tym, jak Pryska i Akwila, po przyjeździe do Rzymu,
przyglądają się jednemu kościołowi, potem drugiemu
i ostatecznie decydują się przyłączyć do trzeciego.
O ile nam wiadomo, nikt nie wybierał się na „przegląd
kościołów”, bo w każdej lokalnej społeczności był tylko
jeden kościół. W tym sensie nie znajdziemy w Nowym
Testamencie żadnych list członków kościoła.
Z drugiej strony, kościoły nowotestamentowe
najwyraźniej prowadziły różnego rodzaju listy,
np. listę wdów, które otrzymywały pomoc z kościoła
(1 Tm 5). Co więcej, szereg fragmentów Nowego
Testamentu sugeruje, że kościoły miały sposoby, aby
określać członkostwo. Wiedziały, kto należał do ich
wspólnoty, a kto nie.
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Widać to na przykład, w przypadku mężczyzny
z kościoła w Koryncie, który żył w niemoralności,
„jakiej nie ma nawet między poganami” (1 Kor 5,1).
Paweł napisał do Koryntian i polecił im wyłączyć go
z ich wspólnoty. Zastanów się nad tym. Nie można
formalnie wyłączyć kogoś, kto nie został wpierw
formalnie włączony.
Apostoł Paweł pisze prawdopodobnie o tym
samym mężczyźnie w kolejnym liście do Koryntian,
gdzie wspomina o „karze, jaka została nałożona
przez większość” (2 Kor 2,6). Zastanów się jeszcze
raz. O „większości” można mówić jedynie wtedy, gdy
istnieje wyraźnie zdefiniowana grupa ludzi, a w tym
przypadku określona grupa członków kościoła.
Paweł przywiązywał wagę do tego, kto był
„w zborze” i „poza zborem” (1 Kor 5,12). To było
ważne, gdyż sam Pan Jezus dał kościołom prawo
zakreślenia wokół siebie pewnej granicy – na ile to
tylko po ludzku rzecz biorąc możliwe – by zaznaczyć
swoją odrębność od świata.
Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście
związali na ziemi, będzie związane i w niebie;
i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie
rozwiązane i w niebie.
(Mt 18,18; zob. również 16,19; J 20,23)

Zdrowe kościoły, jak już wspomnieliśmy,
to zgromadzenia, które w coraz większym stopniu
odzwierciedlają Boży charakter. Dlatego chcemy, aby
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nasze ziemskie zapisy były zbliżone, na ile to tylko
możliwe, do zapisów w niebie – do imion zapisanych
w księdze życia Baranka (Flp 4,3; Obj 21,27).
Zdrowy kościół czuje się odpowiedzialny za
przyjmowanie osób wyznających wiarę i wyłączanie
tych, którzy tej wierze się sprzeniewierzają, zgodnie
z poleceniami autorów Nowego Testamentu.
To znaczy, że stara się rozwijać i praktykować
biblijne zrozumienie członkostwa.
Biblijne członkostwo oznacza oddanie
Świątynia ma kamienie, z których jest
zbudowana. Trzoda ma owce. Krzew winny ma
latorośle. Ciało ma różne członki. W pewnym sensie
początkiem członkostwa w kościele jest chwila, gdy
Chrystus zbawia nas i czyni członkami swojego
ciała. Lecz dzieło Chrystusa musi następnie znaleźć
swój wyraz w konkretnym lokalnym kościele.
W tym sensie początkiem członkostwa kościoła jest
zobowiązanie się wobec określonego ciała wierzących.
Być chrześcijaninem to znaczy być połączonym
z kościołem.
Pismo Święte uczy, że powinniśmy spotykać się
regularnie, aby razem cieszyć się wspólną nadzieją
i zachęcać jedni drugich do miłości i dobrych
uczynków (Hbr 10,23–25). Członkostwo w kościele
to znacznie więcej, niż złożenie podpisu na liście.
Nie chodzi w nim o jakieś sentymentalne uczucie.
Nie jest wyrazem przywiązania do dobrze znanego
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miejsca. Nie jest również wyrazem posłuszeństwa lub
nieposłuszeństwa rodzicom. Członkostwo w kościele
powinno odzwierciedlać żywe oddanie, gdyż w innym
przypadku stanie się bezwartościowe, albo wręcz
gorzej – niebezpieczne, jak przekonamy się za chwilę.
Biblijne
członkostwo
odpowiedzialności

oznacza

przyjęcie

Chrześcijanie praktykują prawdziwie biblijne
członkostwo w kościele, gdy budują między sobą
więzi oparte na poczuciu odpowiedzialności i miłości.
Identyfikując się z konkretnym lokalnym kościołem
komunikujemy pastorom i innym członkom tej
wspólnoty, że jesteśmy nie tylko oddani im, ale że to
oddanie będzie miało praktyczny wyraz we wspólnych
zgromadzeniach, ofiarności, modlitwie i służbie.
Komunikujemy im, że mogą oczekiwać od nas
pewnych rzeczy i pociągać nas do odpowiedzialności,
jeśli się z nich nie wywiążemy. Wstąpienie do kościoła
to akt, który mówi: „Teraz ja odpowiadam za was,
a wy, za mnie”. (Tak, to jest wbrew naszej kulturze.
Co więcej, to wbrew naszej grzesznej naturze).
Biblijne
członkostwo
oznacza
przyjęcie
odpowiedzialności. Wynika z wzajemnych zobowiązań
wyrażonych w licznych fragmentach Pisma Świętego,
które zawierają słowa jedni drugich – miłujcie jedni
drugich, służcie jedni drugim, zachęcajcie jedni
drugich. Wszystkie te przykazania powinny zawierać
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się w treści przymierza zdrowego kościoła (zob.
dodatek).
Jeśli zrozumiemy właściwie trzy poprzednie cechy
zdrowego kościoła, łatwiej będzie nam zrozumieć
również tę cechę. Im bardziej członkowie kościoła
będą oddani pielęgnowaniu istoty ewangelii, im lepiej
będą rozumieli, że nawrócenie jest Bożym dziełem,
im wierniej będą ewangelizowali, nakłaniając
„poszukujących” do rozważenia kosztów pójścia za
Chrystusem, tym bardziej będą świadomi, że są
za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Przestaną
traktować kościół jako miejsce nie wymagające
zaangażowania, gdzie każdy może być takim, jaki
chce być i wybierać sobie to, co mu najbardziej
odpowiada, a zaczną postrzegać go jako organizm,
w którym wszystkie części ciała troszczą się o siebie
nawzajem – jak o dom, w którym zamieszkali.
Niestety, często istnieje wyraźna rozbieżność
między liczbą osób widniejących na oficjalnych
listach członków kościoła a tych, którzy regularnie
uczestniczą w nabożeństwach. Wyobraź sobie
kościół liczący trzy tysiące członków, z których tylko
sześciuset regularnie uczęszcza na nabożeństwa.
Obawiam się, że wielu współczesnych pastorów
ewangelikalnych jest bardziej dumna z dużej
liczby tak zwanych członków, niż zaniepokojona
faktem, iż wielu z nich nie przychodzi na wspólne
zgromadzenia. Według jednego z niedawnych badań,
typowy kościół baptystyczny (tzw. „południowych
baptystów”) liczy 233 członków, z których jedynie 70
uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach.
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A czy nasza ofiarność wygląda lepiej? Które
wspólnoty posiadają budżety równe – a co dopiero
mówić o przekraczających – dziesięciu procentom
łącznych rocznych dochodów ich członków?
Fizyczne
ograniczenia
mogą
uniemożliwić
udział w nabożeństwach, trudności finansowe mogą
uniemożliwić szczodrość w dawaniu. Lecz trudno
jest uciec przed myślą, że wiele kościołów wydaje
się oddawać cześć liczbom. Zestawienia i statystyki
mogą stać się fałszywymi bóstwami równie łatwo, jak
rzeźbione figury – a być może jeszcze łatwiej. I myślę,
że Bóg, zamiast zachwycać się naszymi statystykami,
będzie oceniał raczej nasze życie i wartość naszych
dokonań.
Biblijne
członkostwo
zbawienia

oznacza

afirmację

Jakim to zagrożeniem są członkowie, którzy
nie uczestniczą w nabożeństwach i unikają
odpowiedzialności? Niezaangażowani członkowie
powodują dezorientację w umysłach prawdziwych
członków i ludzi niewierzących w kwestii, z czym
właściwie wiąże się bycie chrześcijaninem. I jeśli
ktoś z własnej woli popada w bierność, aktywni
członkowie wcale nie wyświadczają mu przysługi
godząc się na to, aby nadal pozostawał członkiem
kościoła, gdyż członkostwo jest w istocie zbiorowym
potwierdzeniem – przez cały kościół – zbawienia tego
człowieka. Czy zrozumiałeś wagę tego stwierdzenia?
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Nazywając kogoś członkiem swojego kościoła
stwierdzacie w ten sposób, że jako cały kościół
potwierdzacie, że ten człowiek jest chrześcijaninem.
Jeśli więc wspólnota przez całe miesiące, a nawet
lata, nie widziała na oczy danej osoby, jakże może
złożyć świadectwo, że osoba jest wierna Bogu
i wytrwale podąża naprzód w biegu wiary? Jeśli
ktoś przestał przychodzić do kościoła i nie przyłączył
się do innej wspólnoty, wiernej Bożemu Słowu,
skąd mamy wiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek był
jednym z nas? (zob. 1 J 2,19). Nie oznacza to od razu,
że osoby niezaangażowane w życie kościoła nie są
chrześcijanami; po prostu nie możemy potwierdzić,
że nimi są. Nie ma potrzeby, aby mówić takiej osobie:
„Wiemy, że zmierzasz wprost to piekła”; możemy
jednak powiedzieć: „Nie mamy już dłużej pewności,
że zmierzasz do nieba”. Kiedy ktoś jest niemal stale
nieobecny na zebraniach wspólnoty, potwierdzanie
przez kościół wiary takiego człowieka jest,
w najlepszym wypadku, naiwnością, w najgorszym,
po prostu nieuczciwe.
Kościół, który praktykuje biblijne członkostwo nie
wymaga od swoich członków doskonałości, lecz pokory
i uczciwości. Nie oczekuje od nich jedynie decyzji
o wierze w Chrystusa, ale prawdziwego uczniostwa.
Nie podważa roli i wartości osobistych doświadczeń
z Bogiem, ale nie czyni również przesadnie wielkich
założeń na temat ludzi, którym wciąż jeszcze wiele
brakuje do doskonałości. To dlatego Nowy Testament
przywiązuje tak wielką wagę do zbiorowego
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potwierdzenia wiary przez tych, którzy trwają
w przymierzu z Bogiem i jedni z drugimi.
Biblijne członkostwo ma znaczenie
Mam nadzieję, że statystyki członkostwa
w kościołach zaczną odzwierciedlać to, co naprawdę
istotne, że członkowie z nazwy staną się rzeczywistymi
członkami. To znaczy, że od czasu do czasu konieczne
będzie usuwanie z listy członków (lecz nie z naszych
serc) osób, które przestały żyć pośród wspólnoty
kościoła. To znaczy również, że powinniśmy uczyć
nowych członków, jakie są Boże oczekiwania wobec
kościoła i stale przypominać obecnym członkom
o konieczności oddania życiu wspólnoty. W naszym
kościele robimy to na kilka sposobów, począwszy
od seminarium dla nowych członków po wspólne
odczytywanie na głos przymierza kościoła za każdym
razem, kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej.
W miarę jak nasz kościół stawał się coraz zdrowszy,
liczba
uczestników
niedzielnych
nabożeństw
ponownie zaczęła przewyższać liczbę oficjalnych
członków wspólnoty. Z pewnością pragniesz tego
samego również dla swojego kościoła.
Nie
okazujemy
wcale
miłości
dawnym
przyjaciołom, pozwalając im zachować członkostwo
w naszych kościołach z powodów sentymentalnych.
Okazujemy im miłość przez to, że zachęcamy ich do
przyłączenia się do innego kościoła, w którym będą
mogli każdego tygodnia, a nawet każdego dnia,
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okazywać i doświadczać miłości. Dlatego w przymierzu
naszego kościoła, ślubujemy: „Jeśli opuścimy to
miejsce, najszybciej jak to możliwe przyłączymy się
do innego kościoła, w którym będziemy mogli żyć
zgodnie z duchem tego przymierza i zasadami Bożego
Słowa”. To zobowiązanie jest jednym z elementów
zdrowego uczniostwa, szczególnie w naszych, jakże
szybko zmieniających się czasach.
Odrodzenie praktyki skrupulatnego członkostwa
w kościele niesie z sobą wiele korzyści. Dzięki
niej świadectwo naszych kościołów wobec ludzi
niewierzących stanie się wyraźniejsze, a słabym
owcom trudniej będzie odłączyć się od trzody
i nadal uważać się za zdrowe. Ta praktyka będzie
kształtowała postępowanie dojrzałych chrześcijan
i sprawi, iż będą bardziej skupieni na uczniostwie.
Pomoże przywódcom kościołów wiedzieć dokładnie,
za kogo są odpowiedzialni. I wszystko to przyniesie
chwałę Bogu.
Módl się, aby członkostwo w kościele nabrało
większego znaczenia niż obecnie. Dzięki temu
będziemy lepiej wiedzieć, za kogo się modlić, kogo
zachęcać i komu stawiać wyzwania w wierze.
Członkostwo w kościele oznacza włączenie, w bardzo
praktyczny sposób, w ciało Chrystusa. Członkostwo
w kościele oznacza wspólną wędrówkę jako obcych
i przechodniów w tym świecie, zmierzających do
naszego niebiańskiego domu. Z pewnością kolejną
ważną cechą zdrowego kościoła jest biblijne
zrozumienie członkostwa.

ROZDZIAŁ XI

WAŻNA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNA
DYSCYPLINA KOŚCIELNA

Wprost z biblijnego zrozumienia członkostwa
w kościele wypływa biblijna dyscyplina kościelna.
Członkostwo nakreśla pewną granicę wokół kościoła,
zaznaczając jego odrębność od świata. Dyscyplina
pomaga kościołowi żyjącemu wewnątrz tych granic
pozostać wiernym prawdom i wartościom, które
wymagały nakreślenia wspomnianych granic. Nadaje
znaczenie członkostwu w kościele i jest kolejną ważną
cechą zdrowego kościoła.
Czym dokładnie jest dyscyplina kościelna?
W wąskim znaczeniu tego słowa jest to akt odłączenia
osoby, która podaje się za wierzącą – wykluczenia
jej z listy członków kościoła i z udziału w Wieczerzy
Pańskiej, w konsekwencji poważnego grzechu i braku
upamiętania – odmowy wyrzeczenia się grzechu.
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Manifestowanie charakteru Bożego
By zrozumieć istotę dyscypliny kościelnej, warto
powrócić do celów, jakie przyświecały Bogu, gdy
powołał do istnienia wszechświat, ludzkość, Izraela
i kościół – które zostały omówione w rozdziale III.
Bóg stworzył wszechświat, aby ukazać swoją chwałę.
Potem, w tym samym celu, stworzył człowieka –
abyśmy nosili w sobie jego obraz (Rdz 1,27). Lecz
ludzie – Adam i Ewa – nie manifestowali jego chwały,
więc Bóg zmusił ich do opuszczenia ogrodu.
Wtedy Bóg powołał Izrael, który miał ukazać
jego chwałę – manifestując przed innymi narodami
Bożą świętość i charakter objawione w prawie (zob.
Kpł 19,2; Prz 24,1.25). Jednocześnie prawo było
podstawą do napominania, a nawet wyłączania
niektórych osób ze wspólnoty (np. w Lb 15,30–31).
Ostatecznie stało się podstawą do usunięcia całego
Izraela z ziemi, jaką otrzymał.
W końcu, jak już powiedzieliśmy, Bóg stworzył
kościół, aby to w nim w coraz większym stopniu był
odzwierciedlany Boży charakter, objawiony w jego
Słowie. Zatem nawiązując do całej historii biblijnej,
dyscyplina kościelna jest aktem wyłączenia ze
wspólnoty człowieka, który przynosi hańbę ewangelii
i nie ma zamiaru zmienić swojego postępowania.
Dyscyplina pomaga kościołowi wiernie odzwierciedlać
Bożą chwałę i charakter. Pomaga kościołowi zachować
świętość. To starania, aby oczyścić zwierciadło

125

i usunąć wszelką skazę (zob. 2 Kor 6,14–7,1; 13,2;
1 Tm 6,3–5; 2 Tm 3,1–5). Dlaczego należy stosować
dyscyplinę? By święty i pełen miłości charakter Boga
manifestował się coraz wyraźniej i lśnił coraz jaśniej.
Jak to wygląda w praktyce?
Jak wygląda w praktyce proces dyscypliny?
Ponieważ okoliczności, w jakich doszło do grzechu,
są bardzo różne, potrzebna jest prawdziwie
duszpasterska mądrość, która pozwoli rozsądzić, jak
postąpić w danej sytuacji.
Słowa
Jezusa
w
osiemnastym
rozdziale
Ewangelii Mateusza nakreślają ogólny zarys procesu
(Mt 18,15–17). Zacznij od indywidualnej rozmowy
z bratem, który zgrzeszył lub siostrą, która zgrzeszyła.
Jeśli się upamięta, proces dyscypliny dobiegł końca.
Jeśli nie, spotkaj się z nim (nią) ponownie w obecności
innej osoby wierzącej. Jeśli nadal się nie upamięta,
to wtedy, jak powiedział Jezus, „powiedz zborowi;
a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie
jak poganin i celnik” (Mt 18,17), tzn. jak człowiek
spoza wspólnoty wiary.
Czy powinniśmy osądzać?
Idea ta wielu współczesnym wydaje się zbyt
surowa. Poza tym, czy Jezus nie zabronił swoim
uczniom osądzać innych? Z jednej strony, rzeczywiście
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to zrobił: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”
(Mt 7,1). Lecz w tej samej Ewangelii Jezus również
wezwał kościół, aby napominał – także publicznie –
członków wspólnoty, którzy grzeszą (Mt 18,15–17;
por. Łk 17,3). Więc cokolwiek Jezus miał na myśli
mówiąc, „Nie sądźcie”, nie zamierzał wykluczyć
w ten sposób wszystkich zachowań, które dzisiaj
uznalibyśmy za „osądzanie”.
Wiemy na pewno, że Bóg jest sędzią i osądził
Adama w ogrodzie Eden. W Starym Testamencie
sądził narody i jednostki. W Nowym Testamencie
obiecał, że chrześcijanie zostaną osądzeni według
swoich uczynków (zob. 1 Kor 3). I obiecał także,
że u kresu dni objawi się jako najwyższy sędzia całej
ludzkości (zob. Obj 20).
Bóg nigdy nie myli się w swoim sądzie. Zawsze
jest sprawiedliwy (zob. Joz 7, Mt 23, Łk 2; Dz 5, Rz 9).
Czasami celem jego sądu jest napomnienie, odkupienie
i odrodzenie, jak wtedy, gdy poddaje dyscyplinie
swoje dzieci. Czasami tym celem jest odpłata, pomsta
i ostateczna kara, jak wtedy, kiedy wylewa swój gniew
na bezbożnych (zob. Hbr 12). W każdym wypadku,
Boży sąd jest zawsze sprawiedliwy.
Dla wielu współczesnych może być zaskoczeniem,
iż Bóg czasami posługuje się ludźmi, aby wykonać
swój sąd. Państwo otrzymało obowiązek sądzenia
swoich obywateli (zob. Rz 13). Chrześcijanie mają
osądzać samych siebie (zob. 1 Kor 11,28; Hbr 4, 2
P 1,5). Wspólnoty otrzymały polecenie, aby gdy to
konieczne, osądzać nawet członków kościoła – choć
nie w sposób ostateczny, w jaki osądza Bóg.
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W osiemnastym rozdziale Ewangelii Mateusza,
w 1 Liście do Koryntian, rozdziałach V i VI, a także
w innych miejscach, zawarte są polecenia dla kościoła,
aby sprawował sądy wewnątrz wspólnoty. Celem
takich sądów jest odkupienie, a nie pomsta (Rz 12,19).
Apostoł Paweł polecił kościołowi w Koryncie, aby
wydali cudzołożnika szatanowi, „na zatracenie ciała,
aby duch był zbawiony” (1 Kor 5,5). Takich samych
poleceń udzielił Tymoteuszowi odnośnie fałszywych
nauczycieli w Efezie (1 Tm 1,20).
Otwarte czy zamknięte?
Nie powinniśmy być zaskoczeni, iż Bóg wzywa nas
do sprawowania pewnych form sądu lub dyscypliny.
Jeśli kościół chce mieć cokolwiek do powiedzenia
o tym, jak chrześcijanie żyją, musi również mówić
o tym, jak chrześcijanie nie mogą żyć. Martwi
mnie jednak to, że w wielu kościołach podejście
do uczniostwa przypomina nalewanie wody do
dziurawych pojemników – cała uwaga jest skupiona
na tym, co trafia do pojemnika, a brakuje refleksji nad
tym, co później dzieje się z ich zawartością i czy są one
w stanie ją zachować. Jedną z oznak tej tendencji jest
odejście od praktyki dyscypliny kościoła, jakie można
zauważyć w ciągu ostatnich kilku pokoleń.
Jeden z autorów książek na temat wzrostu
kościoła wyraził swoją strategię słowami: „Otwórzcie
drzwi z przodu kościoła i pozamykajcie boczne
wyjścia”. Chciał przez to powiedzieć, że kościół
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powinien być jak najbardziej przystępny dla ludzi
z zewnątrz i lepiej utrzymywać kontakt z tymi, którzy
tam trafią. To wartościowe cele. Podejrzewam jednak,
że większość współczesnych kościołów i pastorów
już próbuje to robić, ale bezskutecznie. Pozwolę więc
sobie przedstawić inną, jak wierzę, bardziej biblijną
strategię: strzeż uważnie drzwi z przodu, a boczne
wyjścia niech będą otwarte. Innymi słowy, spraw, aby
z jednej strony trudniej było przyłączyć się do kościoła,
a z drugiej, łatwiej było zostać z niego wyłączonym.
Pamiętaj, ścieżka wiodąca do życia jest wąska,
a nie szeroka. Wierzę, że postępując w ten sposób
pomożemy kościołom odzyskać wyraźną odmienność
od świata, która zawsze była Bożym zamiarem.
Zatem
jednym
z
pierwszych
kroków
w sprawowaniu dyscypliny jest większa uważność
w przyjmowaniu nowych członków. Kościół powinien
prosić każdą osobę ubiegającą się o członkostwo,
aby wyjaśniła, czym jest ewangelia i wskazała
dowody na to, iż rozumie, na czym polega życie
przynoszące chwałę Chrystusowi. Także potencjalni
członkowie skorzystają na tym, iż będą wiedzieć,
jakie są oczekiwania kościoła wobec nich i jak
ważne jest oddanie się wspólnocie. Jeśli kościoły
będą bardziej uważne w uznawaniu i przyjmowaniu
nowych członków, rzadziej będą zdarzały się sytuacje
wymagające napomnień i dyscypliny kościelnej.

129

Odpowiedzialne stosowanie dyscypliny
Zdarza się, że dyscyplina kościelna stosowana
jest niewłaściwe. Nowy Testament uczy nas, abyśmy
nie osądzali innych według motywów, które sami
im przypisujemy (zob. Mt 7,1) ani nie osądzali jedni
drugich w sprawach drugorzędnych (zob. Rz 14–15).
Gdy stosujemy dyscyplinę, w naszej postawie nie może
być chęci zemsty, lecz miłość, szczera „litość połączona
z obawą” (Jud 23). Nie ma wątpliwości, iż dyscyplina
kościelna wymaga mądrości i duszpasterskiego
doświadczenia. Musimy jednak pamiętać, że całe życie
chrześcijańskie jest trudne i podatne na nadużycia.
I fakt, iż coś sprawia nam trudność, nie może być
wymówką do tego, aby tego nie praktykować.
Każdy
lokalny
kościół
ma
obowiązek
osądzać życie i nauczanie swoich przywódców
i członków, szczególnie jeśli w jakikolwiek sposób
sprzeniewierzają się oni świadectwu kościoła
o ewangelii (zob. Dz 17, 1 Kor 5, 1 Tm 3, Jk 3,1; 2 P 3;
2 J).
Biblijna dyscyplina kościelna jest prostym
posłuszeństwem Bogu i wyznaniem, że potrzebujemy
pomocy. Czy wyobrażasz sobie świat, w którym
Bóg nigdy nie posługiwałby się naszymi bliźnimi,
aby wymierzać swój sąd, w którym rodzice nigdy
nie dyscyplinowaliby swoich dzieci, państwo nigdy
nie karałoby łamiących prawo, a kościoły nigdy nie
napominałyby swoich członków? Dożylibyśmy dnia
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sądu nie doświadczając karzącej ręki ziemskich
sądów, które mogłyby ostrzec nas przed ważniejszym
sądem, przed jakim przyjdzie nam stanąć. Bóg, w
swoim miłosierdziu, przez te doczesne kary uczy nas
o nieodwracalnym charakterze swej sprawiedliwości,
którą kiedyś wymierzy (zob. Łk 12,4–5).
Oto pięć pozytywnych powodów, aby praktykować
dyscyplinę kościelną. Jest ona przejawem miłości
wobec:
• poddanego dyscyplinie, gdyż ma służyć jego
dobru;
• innych wierzących, gdyż ma ostrzec ich przed
grzechem;
• całego kościoła, gdyż sprzyja jego zdrowiu;
• niewierzących, gdyż zabiega o jak najlepsze
świadectwo wspólnoty kościoła;
• wobec Boga, gdyż oddaje mu chwałę. Nasza
świętość powinna być odzwierciedleniem
Bożej świętości.
Fakt, iż jest się członkiem kościoła powinien wiele
znaczyć, nie przez wzgląd na naszą dumę, lecz ze
względu na Boże imię. Biblijna dyscyplina kościoła
jest kolejną ważną cechą zdrowego kościoła.

ROZDZIAŁ XII

WAŻNA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNE
UCZNIOSTWO I WZROST

Inną ważną cechą zdrowego kościoła jest ciągła
troska o wzrost kościoła, gdyż wzrost jest zasadą
biblijną. I to oznacza wzrost członków kościoła, a nie
tylko jego statystyk.
Niektórzy ludzie myślą dzisiaj, że można być
„niemowlęciem w Chrystusie” przez całe życie.
Osobisty wzrost traktowany jest jako opcjonalne
przedsięwzięcie dla szczególnie gorliwych uczniów
Chrystusa. Lecz wzrost jest oznaką życia. Jeśli
drzewo żyje, rośnie. Jeśli zwierzę żyje, rośnie. Życie
oznacza wzrost, a wzrost oznacza przyrost i postępy,
przynajmniej do czasu, aż przerwie to śmierć.
Apostoł Paweł miał nadzieję, że wierzący
w Koryncie będą wzrastać w wierze (2 Kor 10,15),
a chrześcijanie w Efezie „wzrastali pod każdym
względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa”
(Ef 4,15; por. Kol 1,10; 2 Tes 1,3). Apostoł
Piotr zachęcał czytelników swojego listu: „jako
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nowonarodzone
niemowlęta,
zapragnijcie
nie
sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie
wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,2).
Wielu pastorów i wiernych odczuwa pokusę, aby
sprowadzić swoje kościoły do danych statystycznych:
liczby uczestników nabożeństw, członków, chrztów
i sum składanych ofiar. Ten rodzaj wzrostu jest czymś
namacalnym i policzalnym. Lecz statystyki nie oddają
istoty prawdziwego wzrostu, jaki opisują autorzy
Nowego Testamentu i jakiego pragnie Bóg.
Wzrost w świętości
Skąd wiemy, kiedy chrześcijanie wzrastają
w łasce? Nie można tego wiarygodnie stwierdzić
w oparciu o to, że wydają się podekscytowani,
często używają religijnego języka lub zwiększają
swoją wiedzę o Piśmie Świętym. Nie jest również
rozstrzygający fakt, iż mają coraz większą miłość
do kościoła lub są pewni swojej wiary. Nie możemy
być pewni, że chrześcijanie wzrastają nawet wtedy,
kiedy okazują na zewnątrz wielką gorliwość dla Boga.
Wszystkie te rzeczy mogą być dowodami prawdziwego
wzrostu chrześcijańskiego, ale mogą występować
również bez niego. Tymczasem jedną z najważniejszych
i najczęściej pomijanych oznak wzrostu, która
wprost musi być obecna, jest wzrastająca świętość,
zakorzeniona w chrześcijańskim samozaparciu (zob.
Jk 2,20–24; 2 P 1,5–11). Kościół powinien cechować
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się żywą troską o wzrost tego rodzaju bogobojności
w życiu swoich członków.
Zaniedbywanie
świętości,
podobnie
jak
zaniedbywanie dyscypliny kościelnej, sprawia,
iż ludziom trudno jest wzrastać w Bogu. W kościołach,
które pozwalają na nieświęte zachowanie, uczniowie
Chrystusa są zdezorientowani i nie wiedzą, na czym
polega życie, które przynosi chwałę Chrystusowi.
Taki kościół przypomina ogród, w którym nikt nigdy
nie wyrywa chwastów i nie sadzi roślin wydających
dobry owoc.
Co jest, a co nie jest wzrostem
Na kościele spoczywa odpowiedzialność, aby
stać się w Bożych rękach narzędziem, które pomoże
ludziom wzrastać w łasce. Dojrzałe i skupione na
świętości inicjatywy wspólnoty wierzących mogą
być Bożym narzędziem, dzięki którym będzie on
rozwijał ludzi, którzy zawarli przymierze z nim.
I w miarę jak Boży lud buduje się i wzrasta razem
w świętości i ofiarnej miłości, kościoły powinny coraz
lepiej radzić sobie ze sprawowaniem dyscypliny
i zachęcaniem do uczniostwa.
Gdy spojrzymy na życie kościoła, wzrost jego
członków może manifestować się na wiele sposobów.
Oto kilka możliwości:
• Większa liczba osób powołanych do
misji – „Z radością dzieliłem się ewangelią
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z sąsiadami z Ameryki Południowej.
Zastanawiam się, czy Bóg powołuje mnie
do...”.
Starsi członkowie zyskują nową świadomość
swojej odpowiedzialności w ewangelizacji
i sprawowaniu opieki uczniowskiej nad
nowymi członkami – „Może przyjdziecie do
na nas na obiad?”.
Młodsi członkowie z miłości uczestniczą
w pogrzebach osób starszych – „Wiele
nauczyłem się dzięki Bratu (lub Siostrze) ...,
gdy zaopiekował się mną, gdy byłem młodym,
dwudziestokilkuletnim chrześcijaninem”.
Kościół modli się więcej i większa część
modlitw dotyczy ewangelizacji i możliwości
służby – „Zaczynam w pracy ewangelizacyjnej
studium biblijne i jestem trochę spięty.
Proszę kościół o modlitwę o...”.
Więcej członków dzieli się ewangelią z ludźmi
z zewnątrz.
Członkowie kościoła w mniejszym stopniu
polegają na programach i częściej podejmują
służbę spontanicznie, gdy pojawiają się ku
temu możliwości – „Pastorze, co myślisz
o tym, abyśmy razem z Sally zorganizowały
w kościele bożonarodzeniowe spotkanie
ewangelizacyjne dla kobiet?”.
Nieformalne spotkania członków kościoła są
okazją do rozmów o duchowości, a także do
wyznawania grzechów, przy jednoczesnym
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podkreślaniu roli krzyża – „Bracie, mam
poważny problem z...”.
Większe i bardziej ofiarne dawanie
– „Kochanie, czy moglibyśmy zaoszczędzić sto
złotych miesięcznie, aby zacząć wspierać...”.
Większy owoc Ducha.
Członkowie kościoła poświęcają karierę
zawodową, aby móc służyć w kościele –
„Słyszałeś, że Chris już trzeci raz zrezygnował
z awansu, aby móc nadal poświęcać czas na
służbę starszego w kościele?”.
Mężowie ofiarnie i z miłością przewodzą
swoim żonom – „Kochanie, co mógłbym dla
ciebie zrobić, abyś czuła się bardziej kochana
i zrozumiana?”.
Żony są poddane swoim mężom – „Kochanie,
co mogę dzisiaj zrobić, aby uczynić twoje
życie łatwiejszym?”.
Rodzice wychowują swoje dzieci w wierze
– „Dzisiaj módlmy się za pracowników
chrześcijańskich
w
innych
krajach,
a konkretnie w...”.
Kościół
jako
wspólnota
jest
gotów
dyscyplinować osoby żyjące w jawnym
grzechu i odmawiające upamiętania.
Kościół jako wspólnota okazuje miłość
grzesznikom, zabiegając o ich upamiętanie,
zanim przystąpi do wymierzenia dyscypliny
– „Proszę, jeśli odsłuchasz tę wiadomość,
oddzwoń do mnie. Chciałbym usłyszeć,
co się u ciebie dzieje”.
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To tylko kilka przykładów wzrostu kościoła,
o który chrześcijanie powinni modlić się i zabiegać.
Czy zdrowy kościół będzie wzrastał liczebnie? Bardzo
często, ponieważ stanowi atrakcyjne świadectwo
ewangelii. Ale nie powinniśmy zakładać, że musi
tak być. Czasami Bóg ma inne zamiary, na przykład
wzywa swój lud do cierpliwości. Zawsze musimy
pozostać skupieni na wierności i prawdziwym
wzroście duchowym.
A co sprawia, że taki wzrost następuje?
Ekspozycyjne zwiastowanie Pisma Świętego, zdrowa
nauka biblijna, skupienie na ewangelii oraz biblijne
zrozumienie nawrócenia, ewangelizacji, członkostwa,
dyscypliny i przywództwa!
Lecz jeśli w kościele głoszone są jedynie osobiste
przemyślenia pastora, zamiast uwielbienia Boga
częściej można usłyszeć wątpliwości co do jego planów,
gdzie ewangelia ulega spłyceniu a ewangelizacja
wypaczeniom, gdzie członkostwo w kościele straciło
jakiekolwiek znaczenie, a wokół pastora zaczyna
rozwijać się światowy kult jednostki, to trudno
spodziewać się, że będzie to wspólnota wzrastająca
i spojona miłością. Taki kościół nie przyniesie chwały
Bogu.
Wzrost przynosi chwałę Bogu
Kiedy spotykamy kościół, na który składają
się członkowie wzrastający w podobieństwie
do Chrystusa, komu przynosi to chwałę? Bogu,
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ponieważ jak powiedział apostoł Paweł, „Wzrost dał
Bóg, a zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten,
co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost” (1 Kor 3,6b–7;
por. Kol 2,19).
Apostoł Piotr podobnie zakończył swój list
do grupy pierwszych chrześcijan, „Wzrastajcie
w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz
i po wieczne czasy” (2 P 3,18). Możemy uważać,
że wzrost przyniesie chwałę nam samym, ale Piotr
wiedział, że jest inaczej: „Prowadźcie wśród pogan
życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają
jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym
uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia”
(1 P 2,12). Piotr z pewnością pamiętał słowa Jezusa:
„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili...”. Kogo?
Was? Nie, „...i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie” (Mt 5,16). Pielęgnowanie chrześcijańskiego
uczniostwa i wzrostu jest kolejną cechą zdrowego
kościoła.

ROZDZIAŁ XIII

WAŻNA CECHA ZDROWEGO
KOŚCIOŁA: BIBLIJNE
PRZYWÓDZTWO KOŚCIOŁA

Jaki rodzaj przywództwa charakteryzuje zdrowy
kościół? Czy taki, że jest to wspólnota, która usilnie
zabiega o wierne zwiastowanie ewangelii? Z pewnością
(Ga 1). Czy taki, że diakoni dają wzór wiernej służbie,
zabiegając o sprawy kościoła? Tak (Dz 6). Czy taki,
iż pastor wiernie głosi Słowo Boże? Niewątpliwie
(2 Tm 4). Lecz Biblia przedstawia jeszcze jeden dar
przywództwa, jaki Bóg dał kościołom, aby pomóc im
stać się zdrowymi: urząd starszego.
W Piśmie Świętym znajdujemy wiele użytecznych
uwag na temat przywództwa w kościele, chciałbym
jednak skupić się przede wszystkim na kwestii
starszych, obawiam się bowiem, że wiele kościołów nie
zdaje sobie nawet sprawy, co tracą. Jako pastor modlę
się, aby Chrystus umieszczał w naszej wspólnocie
mężczyzn, którzy posiadają duchowe dary i szczerą
duszpasterską troskę, świadczącą o tym, iż Bóg
powołał ich, aby byli starszymi. Oby Bóg powołał
wielu takich mężczyzn!
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Jeśli w kościele jest mężczyzna, którego Bóg
obdarował wzorowym charakterem, mądrością
duszpasterską i darem nauczania, oraz jeśli kościół
w modlitwie rozpoznaje te rzeczy, to człowiek taki
powinien stać się starszym.
Kim jest starszy?
W szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich
czytamy o narzekaniach, jakie pojawiły się w młodym
kościele w Jerozolimie wokół sposobu podziału
żywności pośród wdów. Apostołowie wezwali kościół,
aby wybrano kilku mężczyzn, którzy mogliby lepiej
nadzorować
dystrybucję
pomocy.
Postanowili
delegować innym to zadanie, aby sami mogli poświęcić
całą uwagę „modlitwie i służbie Słowa” (Dz 6,4).
Na tym, najkrócej rzec biorąc, polega podział zadań
między starszymi i diakonami, rozwijany następnie
w pozostałej części Nowego Testamentu. Starsi są
oddani przede wszystkim modlitwie i służbie Słowa
w kościele, a diakoni pomagają zapewnić codzienne
fizyczne funkcjonowanie kościoła.
Czy zaczynasz dostrzegać, jak wielkim jest to
darem dla kościoła? Bóg mówi w ten sposób: „Wybiorę
spośród was kilku mężczyzn, a oni poświęcą się temu,
aby modlić się za was i uczyć was o mnie”.
Starsi i zgromadzenia
We wszystkich kościołach są osoby wyznaczone
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do pełnienia funkcji starszych, nawet jeśli nazywani
są inaczej, np. diakonami lub kierownikami służb.
W Nowym Testamencie urząd ten określany jest
zamiennie trzema terminami: episkopos (nadzorca lub
biskup), presbyteros (starszy) oraz poimen (pasterz
lub pastor).
Gdy
chrześcijanie
ewangelikalni
słyszą
określenie „starszy”, wielu z nich myśli natychmiast
o prezbiterianach. Lecz pierwsi Kongregacjonaliści
(z wielkiej litery, gdyż mam na myśli formalną grupę
kościołów) w XVI wieku nauczali, że urząd starszego
istniał już w kościołach Nowego Testamentu.
Starszych znajdziemy także w amerykańskich
kościołach baptystycznych w XVIII i XIX wieku.
W. B. Johnson, pierwszy prezydent Południowej
Konwencji Baptystów, napisał w 1846 roku traktat
wzywający kościoły baptystyczne do ustanowienia
grup starszych, gdyż taka była praktyka biblijna.
Baptyści i prezbiterianie mają odmienne poglądy
w dwóch obszarach dotyczących funkcji starszych
(i wydaje mi się, że kwestie te są ważne dla wszystkich
chrześcijan). Po pierwsze i co najważniejsze, jako
baptyści jesteśmy kongregacjonalistami (z małej
litery, gdyż chodzi mi o praktykę). Wierzymy,
iż Biblia naucza, że ostateczna decyzja spoczywa na
całym zgromadzeniu, a nie na starszych kościoła
lub osobach, które formalnie do tej lokalnej
wspólnoty nawet nie należą. Kiedy Jezus wyjaśniał
swoim uczniom, jak napominać grzeszącego brata,
stwierdził, że ostateczną instancją odwoławczą jest
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zgromadzenie, a nie starsi, biskup lub papież, ani
rada lub konwencja (Mt 18,17). I jak wspomnieliśmy,
kiedy apostołowie poszukiwali mężczyzn, którzy
mogliby pełnić funkcję diakona, złożyli decyzję w ręce
całego zgromadzenia.
Także z listów apostoła Pawła wynika,
że w ostatecznym rozrachunku to na zgromadzeniach
wierzących spoczywa najwyższa odpowiedzialność.
W piątym rozdziale 1 Listu do Koryntian, gdzie Paweł
sprzeciwia się tolerowaniu w kościele człowieka
żyjącego w grzechu, nie obwinia za to pastora,
starszych ani diakonów, lecz całe zgromadzenie.
W drugim rozdziale 2 Listu do Koryntian Paweł pisze
o tym, co większość kościoła zrobiła dyscyplinując
błądzącego członka. W pierwszym rozdziale Listu do
Galacjan Paweł wzywa zgromadzenie, aby osądziło
fałszywe nauczanie, jakie im głoszono. W czwartym
rozdziale 2 Listu to Tymoteusza, Paweł gani nie
tylko fałszywych nauczycieli, ale również tych, którzy
płacili im, aby słuchać tego, co łechce ich uszy. Starsi
przewodzą kościołowi, ale zgodnie z nauczaniem
Pisma Świętego i z konieczności, robią to w granicach
nakreślonych przez całe zgromadzenie. W tym sensie
starsi i każda inna rada w kościele baptystycznym
pełni ostatecznie jedynie doradczą funkcję wobec
całego zgromadzenia.
Po drugie, baptyści i prezbiterianie postrzegają
odmiennie rolę i obowiązki starszych, w głównej mierze
z powodu różnic w interpretacji słów skierowanych
przez apostoła Pawła do Tymoteusza, że „starszym,
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którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać
podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się
zwiastowania Słowa i nauczania” (1 Tm 5,17).
Prezbiterianie rozumieją, że ten werset ustanawia
dwie klasy starszych – zarządzających i nauczających.
Baptyści nie uznają takiego formalnego podziału,
lecz uważają, iż werset ten sugeruje, że pewne osoby
spośród grupy starszych poświęcą się w większym
stopniu i z przyczyn praktycznych, zwiastowaniu
i nauczaniu. W końcu wcześniej w tym samym liście
Paweł wyraźnie stwierdza, że jedną z podstawowych
kwalifikacji każdego starszego jest umiejętność
nauczania (1 Tm 3,2; zob. również Tt 1,9). Z tego
też powodu baptyści często podważają stosowność
powoływania starszych, którzy nie są zdolni nauczać
Pisma Świętego.
Mnogość starszych
Obszarem, w którym baptyści i prezbiterianie
w XVIII wieku pozostawali zgodni, było przekonanie,
że w każdym lokalnym kościele powinno być wielu
starszych. Nowy Testament nigdy nie podaje
liczby starszych w danym kościele, ale wyraźnie
i konsekwentnie wspomina o „starszych” lokalnych
kościołów w liczbie mnogiej (np. Dz 14,23; 16,4; 20,17;
21,18; Tt 1,5; Jk 5,14).
Dzisiaj tę podstawową prawdę biblijną odkrywają
na nowo nie tylko liczne kościoły baptystyczne, ale
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także coraz więcej kościołów z innych denominacji
oraz wspólnoty niezależne.
Mnogość starszych nie oznacza, że pastor zatraca
swą szczególną rolę. W Nowym Testamencie jest
wiele stwierdzeń o zwiastowaniu i zwiastujących,
które trudno było odnieść do wszystkich starszych
w danym zgromadzeniu. Na przykład, podczas
pobytu w Koryncie Paweł poświęcił się wyłącznie
zwiastowaniu, w sposób, który był nieosiągalny
dla innych starszych tego kościoła, utrzymujących
się z pracy zawodowej (Dz 18,5; 1 Kor 9,14;
1 Tm 4,13; 5,17). Wydaje się również, że kaznodzieje
przemieszczali się w inne miejsca właśnie w celu
zwiastowania (Rz 10,14–15), podczas gdy starsi zdają
się być trwale związani z lokalnymi wspólnotami
(Tt 1,5).
Wierny kaznodzieja, jako osoba regularnie
zwiastująca
Boże
Słowo,
przekona
się
prawdopodobnie, że wspólnota i inni starsi będą
traktować go jako pierwszego pośród równych
i „szczególnie” zasługującego na podwójną cześć
(1 Tm 5,17). Niemniej jednak, kaznodzieja i pastor
nadal pozostaje po prostu jednym ze starszych,
formalnie równym każdemu innemu mężczyźnie
powołanemu przez zgromadzenie do pełnienia tej
funkcji.
Korzyści płynące z posiadania starszych
Moje własne doświadczenia jako pastora potwier-
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dziły użyteczność podtrzymania nowotestamentowej
praktyki dzielenia, gdzie to tylko możliwe, odpowiedzialności za pracę duszpasterską w lokalnym kościele z innymi mężczyznami związanymi z tą wspólnotą.
Decyzje dotyczące kościoła, lecz nie wymagające
uwagi wszystkich członków, nie powinny spoczywać
jedynie na pastorze, lecz na całym gronie starszych.
To jest czasami niewygodne, ale przynosi wielkie
korzyści. Inni starsi dopełniają obdarowania
pastora, neutralizując jego braki i wspomagając
go w rozsądzaniu. To zwiększa także poparcie
wspólnoty dla podejmowanych decyzji, sprzyja
jedności i przynajmniej częściowo chroni przywódców
przez nieusprawiedliwionym krytycyzmem. Sprawia,
że przywództwo kościoła jest bardziej stałe i stabilne
i zapewnia dojrzałą kontynuację. Zachęca również cały
kościół do podejmowania większej odpowiedzialności
za swoją duchowość i ułatwia uczynienie go mniej
zależnym od zatrudnionych pracowników.
Praktyka powoływania wielu starszych –
przywódców kościoła – pozostaje pewnym novum
pośród współczesnych kościołów baptystycznych, ale
ze zrozumiałych powodów zyskuje sobie coraz większą
popularność pośród baptystów i wielu innych wyznań.
Było to potrzebne w kościołach Nowego Testamentu
i jest potrzebne również teraz.
Co z diakonami?
Wiele współczesnych kościołów myli starszych
z pracownikami kościoła lub diakonami. Jak widzie-
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liśmy, diakoni również pełnią nowotestamentowy
urząd, płynący wprost z szóstego rozdziału Dziejów
Apostolskich. I choć trudno jest jednoznacznie określić różnice między tymi urzędami, diakoni zajmują się zazwyczaj praktycznymi aspektami życia kościoła: administracją, naprawami i troską o fizyczne
potrzeby członków wspólnoty. W wielu dzisiejszych
kościołach diakoni przyjęli także rolę duchowych
opiekunów, lub przeciwnie, pozostawili ją całkowicie
w rękach jednego człowieka, pastora. Dla kościoła byłoby korzystniej, gdybyśmy powrócili do rozróżnienia
ról starszych i diakonów. Czyż współczesne kościoły
nie potrzebują obu rodzajów sług?
Dzielenie ciężarów i przywilejów
Funkcja starszego jest biblijnym urzędem,
który wypełniam jako pastor – jestem głównym
nauczającym starszym. Pracuję jednak z grupą
starszych dla zbudowania całego kościoła. Niektórzy
z nich są zatrudnieni przez kościół, inni nie.
Spotykamy się regularnie, by modlić się, rozmawiać
i przygotować rekomendacje dla diakonów lub całej
wspólnoty. Trudno jest wyrazić słowami, jak wiele
miłości mężczyźni ci okazali mi i całemu kościołowi,
dzieląc ze mną ciężary – i przywileje – pracy
duszpasterskiej. I regularnie dziękuję Bogu za moich
współpracowników.
To oczywiste, że urząd starszego jest biblijną
ideą posiadającą wielką wartość praktyczną. Jeśli
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nasze kościoły wprowadzą ją w czyn, może to
bardzo pomóc pastorom, zdejmując z ich ramion
część ciężarów, a z drugiej strony, uwolnić kościoły
spod wpływów ich autorytarnych zapędów, a nawet
drobnych tyranii. Co więcej, cechy charakteru, które
apostoł Paweł przedstawił jako wymagania do urzędu
starszego, może z wyjątkiem zdolności nauczania,
powinny być dążeniem wszystkim chrześcijan
(1 Tm 3; Tt 1). Publiczna afirmacja i stawianie za
wzór pewnych osób, daje innym chrześcijanom,
a szczególnie wierzącym mężczyznom, przykład
do naśladowania. Istotnie, praktyka powoływania
bogobojnych, dojrzałych, mądrych i godnych zaufania
mężczyzn na urząd starszego jest kolejną cechą
zdrowego kościoła.

ZAKOŃCZENIE

TEST PRAKTYCZNEGO ŻYCIA

– Już wiele razy chciałem odejść z tego kościoła... za
dużo tu mowy o walce z grzechem i służeniu innym,
a ludzie, którzy sami są grzeszni, pociągają mnie do
odpowiedzialności – powiedział niedawno jeden ze
starszych w naszym kościele.
– Ale zrozumiałem, że właśnie o to chodzi
– kontynuował – bo
wciąż
jestem
grzesznym
człowiekiem i chcę się od grzechu uwolnić. Potrzebuję
struktury odpowiedzialności, przykładu, troski,
miłości i uwagi. Moje ciało tego nienawidzi! Lecz
gdyby nie to, prawdopodobnie rozwiódłbym się z żoną,
potem z drugą i z trzecią, i nigdy nie wychowałbym
swoich dzieci. Przez ten kościół Bóg okazuje mi swoją
łaskę i opiekę.
Nie zawsze łatwo jest być częścią zdrowego kościoła,
który w coraz większym stopniu odzwierciedla
Boży charakter objawiony w jego Słowie. Kazania
mogą być długie, a oczekiwania wysokie. Wiele osób
prawdopodobnie uzna, że zbyt wiele mówi się tam
o grzechu. Czasami może się wydawać, że taki kościół
za bardzo ingeruje w nasze życie. Odpowiedzią jest
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jednak Słowo Boże. Jeśli będziemy chcieli, aby Boży
charakter stawał się naszym charakterem, będziemy
musieli przyznać, że w naszym życiu, a także w życiu
naszej społeczności, są pewne aspekty, które tego
charakteru nie odzwierciedlają. Będziemy musieli
uznać, że na naszym zwierciadle są pewne rysy, które
muszą zostać wypolerowane, oraz pewne nierówności,
które muszą zostać wyrównane. To wymaga pracy.
Bóg w swej dobroci powołał nas, abyśmy razem
wiedli życie ludzi wierzących, aby nasza wzajemna
miłość i troska odzwierciedlały miłość i troskę Bożą.
Relacje wymagają zaangażowania w życie innych
i z pewnością tak samo jest w kościele. Nigdy nie było
Bożym zamiarem, abyśmy wzrastali samotnie, na
bezludnej wyspie – lecz jedni dzięki drugim i razem
z nimi.
Czy więc w zdrowym kościele można znaleźć
radość? Z pewnością! Możesz doświadczyć tam
radości prawdziwej przemiany, radości zerwanych
więzów. Poznasz tam radość głębokiej wspólnoty
i prawdziwej jedności, nie dla samej jedności jednak,
ale wokół wspólnego zbawienia i oddawania chwały
Bogu. Zdrowe kościoły znają radość miłości na
wzór Chrystusa – okazując ją i jej doświadczając.
I co najwspanialsze, znają również radość
„odzwierciedlania chwały Pana” i „przemienienia na
ten sam [jego] obraz, z chwały w chwałę” (2 Kor 3,18).
W trzecim przykazaniu (Wj 20,7; Pwt 5,11) Bóg
ostrzegł swój lud, aby nie nadużywali jego imienia
do próżnych rzeczy. Nie chodziło mu jedynie o zakaz
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posługiwania się nieprzystojnym językiem. Bóg
chciał nas również ostrzec przed nazywaniem siebie
na próżno jego imieniem, gdy nasze życie głosi
nieprawdę o tym, jaki on jest. To jest przykazanie dla
nas, jako całego kościoła.
Wiele współczesnych kościołów jest chorych.
Mylimy egoistyczne korzyści z duchowym wzrostem.
Mylimy emocjonalne poruszenie z prawdziwym
uwielbieniem. Cenimy sobie wyżej akceptację świata
niż pochwałę z Bożych ust, która to najczęściej dotyczy
życia, jakie spotyka się w tym świecie z ostrym
sprzeciwem. Zbyt wiele wspólnot, bez względu na ich
wielkość i strukturę, wydaje się lekceważyć biblijne
cechy, jakie powinny wyróżniać zdrowy, rosnący
kościół.
Zdrowie kościoła powinno być troską wszystkich
chrześcijan, szczególnie tych, którzy zostali powołani
do roli przywódców kościoła. Nasze wspólnoty mają
ukazywać Boga i jego wspaniałą ewangelię przed
całym stworzeniem. Mamy oddać mu chwałę naszym
wspólnym życiem. To brzemię ukazania Bożej chwały
jest naszym wielkim obowiązkiem i olbrzymim
przywilejem.
Więc wróćmy do miejsca, od którego zaczęliśmy.
Czego poszukujesz w kościele? Czy szukasz kościoła,
który będzie odzwierciedlał wartości bliskie tobie
i społeczeństwu, w jakim żyjesz, czy też takiego, który
będzie odzwierciedlał cudowny, nie–z–tego–świata
charakter Boży? Która z tych dwóch opcji będzie
lepszym światłem na wzgórzu dla świata pogrążonego
w ciemności?
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej...
Szersze omówienie każdej z dziewięciu cech
można znaleźć w mojej książce pt. Nine Marks of
a Healthy Church (Dziewięć cech zdrowego kościoła,
Crossway, 2004). Praktyczne opracowanie na
temat budowania zdrowego kościoła można znaleźć
w książce pt. The Deliberate Church (Kościół
z rozmysłem), którą napisałem wspólnie z Paulem
Alexandrem. Więcej informacji na temat struktury
kościoła, a szczególnie członkostwa, starszych,
diakonów i kongregacjonalizmu zostało zawartych
w książce pt. A Display of God’s Glory (Manifestacja
Bożej chwały, 9Marks, 2001). Pomocne mogą okazać
się również liczne artykuły, nagrania audio, książki
i poradniki elektroniczne na temat życia wspólnoty
kościoła, dostępne na stronie www.9marks.org.

JEŚLI NIE JESTEŚ PRZYWÓDCĄ
KOŚCIOŁA...
Jeśli treść tej książki była dla ciebie zachętą i chcesz
zasugerować pastorom kościoła pewne zmiany,
podejdź do tego z rozwagą. Módl się, służ, zachęcaj,
dawaj dobry przykład swoim życiem i bądź cierpliwy.
Zdrowy kościół to nie tyle miejsce, które wygląda
w określony sposób, ale raczej ludzie, którzy we
właściwy sposób kochają. A miłość jest widoczna
najlepiej wtedy, gdy okazujemy ją w okolicznościach,
które wolelibyśmy zmienić. Pomyśl tylko, jaka miłość
została nam okazana w Chrystusie!

JEŚLI JESTEŚ PASTOREM...
Jeśli treść tej książki była dla ciebie zachętą
i chciałbyś wprowadzić pewne zmiany w kościele,
podejdź do tego z rozwagą. Bądź cierpliwy, okazuj
ludziom miłość i zwiastuj Słowo.

DODATEK:

TYPOWE PRZYMIERZE
CZŁONKOWSKIE ZDROWEGO
KOŚCIOŁA

Przywiedzeni, jak wierzymy, przez Bożą
Łaskę, do upamiętania i wiary w Pana Jezusa
Chrystusa, oddawszy się Jemu i przyjąwszy chrzest
na wyznanie wiary w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, i polegając na Jego łasce i pomocy, solennie
i z radością odnawiamy przymierze jedni z drugimi.
Będziemy modlić się i dokładać starań o jedność
Ducha w spójni pokoju.
Będziemy kroczyć razem w braterskiej miłości,
jak przystoi członkom Kościoła Chrystusa. Będziemy
troszczyć się z miłością jedni o drugich i doglądać
wzajemnie, wiernie napominając i zabiegając jedni
o drugich, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
Nie będziemy zaniedbywać wspólnych zgromadzeń
ani modlitwy za siebie i za innych.
Będziemy dokładać wszelkich starań, aby pomagać
wzrastać tym, których powierzono naszej opiece,
w miłości i napomnieniu Pańskim, we wszystkim

dając wzór innym, dla zbawienia naszych bliskich
i przyjaciół.
Będziemy cieszyć się radością jedni drugich
i zrobimy wszystko, aby z troską i współczuciem nosić
również ciężary i smutki jedni drugich.
Dołożymy starań, aby z Bożą pomocą, baczyć na
to, jak żyjemy, odrzucając bezbożność i światowe
pożądliwości, pamiętając, że skoro zostaliśmy
pogrzebani we chrzcie i wzbudzeni na nowo
z symbolicznego grobu, spoczywa na nas teraz
szczególny obowiązek prowadzenia nowego i świętego
życia.
Będziemy pracować razem, aby zapewnić ciągłość
wiernej ewangelicznej służbie naszego kościoła,
dbając o nabożeństwa, ustanowienia, dyscyplinę
i doktryny. Będziemy regularnie i chętnie łożyć na
wsparcie służby, wydatki kościoła, pomoc ubogim
i szerzenie ewangelii pośród narodów.
Jeśli opuścimy to miejsce, najszybciej jak to
możliwe przyłączymy się do innego kościoła, w którym
będziemy mogli żyć zgodnie z duchem tego przymierza
i zasadami Bożego Słowa.
Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość
Boża, i społeczność Ducha Świętego będzie z nami
wszystkimi.
					

Amen.

PODZIĘKOWANIA

Wiele osób pomogło mi zrozumieć i doświadczyć,
czym jest zdrowy kościół, jednak dwie z nich
w szczególny sposób przyczyniły się do powstania tej
książki.
Matt Schmucker jako pierwszy zasugerował,
abym ujął w jedną broszurę cykl artykułów, który
napisałem na potrzeby kościelnego biuletynu, którą
ta książka teraz zastępuje. Stale zachęcał mnie, abym
udostępnił myśli wyrażone w tej książce szerszemu
gronu czytelników. Jestem pewien, że bez niego ta
książka nigdy by się nie ukazała.
Jonathan Leeman miał tak duży udział
w powstaniu tej książki, iż zastanawialiśmy się, czy
nie byłoby właściwe umieścić na okładce nazwisk
dwóch autorów: „Mark Dever i Jonathan Leeman”.
Ostatecznie ilość materiału, który napisałem,
identyfikacja książki z wcześniejszą broszurą „9 Cech”
oraz sposób narracji (w pierwszej osobie, z ilustracjami
z mojego życia) przekonały mnie do pozostania przy
moim nazwisku, jako autora książki. Pragnę jednak
zaznaczyć, że to Jonathan przygotował przypowieść
o panu Nosie i państwie Rękach, długą listę
nowotestamentowych tekstów o korzystaniu ze Słowa

Bożego oraz kilka innych fragmentów pierwszej części
książki. Wykonał również wspaniałą pracę redagując
i reorganizując materiał poprzedniej broszury
i nadając mu nowy, obszerniejszy – i jak mamy
nadzieję – bardziej pomocny format. Jest niezwykle
utalentowanym człowiekiem, który wyświadczył
mi wielką pomoc. I czytelnicy nie zdają sobie nawet
sprawy, jak wiele dla nich zrobił.

KOŚCIÓŁ, KTÓRY GO SŁUCHA,
BĘDZIE DO NIEGO PODOBNY
Dlatego organizacja 9Marks:
• publikuje książki i artykuły
• przeprowadza wywiady z przywódcami
kościołów
• organizuje
weekendowe
seminaria
w Waszyngtonie
• prowadzi warsztaty w innych rejonach kraju
• udziela porad i konsultacji lokalnym
kościołom i pastorom
• recenzuje książki i inne materiały
• pomaga chrześcijanom znaleźć odpowiednie
wspólnoty
• Więcej
informacji
o
powyższych
przedsięwzięciach można znaleźć na stronie
www.9marks.org.

