
Natura Kościoła 

Spotkania dotyczące wizji funkcjonowania przyszłego  
Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy



• Co to jest Kościół?

 



Ekklesia – 114 razy w NT:

-W Ewangeliach – Mat. 16:18, 18:17
-W Dziejach i listach Pawła – zarówno jako Kościół lokalny, jak i globalny
-W liście do Hebrajczyków – 12:23
-W liście Jakuba – 5:14
-W 3 Liście Jana
-W Objawieniu 1-3 i 22:16



-Mat. 16:18 „A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
-Eklezja (gr. ἐκκλησία, czyt. Ekklesia, od ἐκ κάλεο, czyt. ek kaleo „wołam 
spoza, zwołuję) oznacza Zgromadzenie. 
-„A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję 
zgromadzenie moje, a bramy piekielne nie przemogą go.”
-Polskie słowo „Kościół” pochodzi od czeskiego „Kostel”, a to od 
łacińskiego „Castello” oznaczającego zamek.



-„ I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie 
się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją 
sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad 
ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się 
poruszają po ziemi!” Rdz. 1:28



-Po upadku Boża wola pozostaje niezmieniona

-Noe: „ Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i 
niech was będzie dużo na niej! (8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, 
którzy byli z nim, mówiąc: (9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i 
z potomstwem waszym po was” Rdz. 9:7-9

-Babel

-Abraham, Izaak, Jakub: „ Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności 
ze mną i bądź doskonały! (2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a 
tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo.” Rdz. 17:1-2

-Naród Izraelski

-Grupa – rozmnażanie – przymierze/posłuszeństwo/uwielbienie



-Bóg nazywa Izraela:

-Swoim synem – Wj. 4:22

-Swoją żoną – Ez. 16:6-14, Oz.

-Swoją winnicą – Iz. 5:1-7

-Swoją trzodą – Ez. 34:4

-Świątynią – Ps. 22:4e



-Szczególne znaczenie zgromadzenia (hebr. Qahal, gr. Ekklesia) Izraela.

-Izrael gromadzi się dla 4 celów:

A. Budowy i służby – „Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: Oto, 
co Pan nakazał czynić.” Wj. 35:1

B. Świętowania i składania ofiar – Uwielbienia – „Weź Aarona i z nim jego synów oraz szaty, 
oliwę do namaszczenia, cielca na ofiarę za grzech, dwa barany i kosz przaśników, (3) cały 
zaś zbór zgromadź u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.” Kpł. 8:2-3

C. Nauczania – „ Pan rzekł do mnie: Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im moje słowa” Pwt 
4:10

D. Rozpoznania grzechu - Sdz. 20 „(1) Wtedy wyruszyli wszyscy synowie izraelscy i 
zgromadził się zbór jak jeden mąż, […]  I stawili się przywódcy całego ludu, wszystkich 
plemion izraelskich w zgromadzeniu ludu Bożego, […] ) Synowie izraelscy zaś mówili: 
Powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie?



-Zapowiedzi Nowego Przymierza

A. Jer. 31:31-34

B. Ez. 36:24-29

- Elementy Nowego Przymierza 

1. Zgromadzenie

2. Ziemia

3. Życie z Bogiem



•Mat. 28:19-20 „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego,  ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż 
do skończenia świata.” 

a)Ja jestem z Wami – relacja z Bogiem
b)Uczcie mojej woli, posłuszeństwa, uwielbienia
c)Rozmnażajcie się duchowo
d)Czyńcie ziemię/narody poddanymi mnie.



-Jezus określa swoich uczniów (Kościół) tak jak Bóg 
określał zgromadzenie Izraela:

Bóg nazywa Izraela:
-Swoim synem – Wj. 4:22
-Swoją żoną – Ez. 16:6-14, Oz.
-Swoją winnicą – Iz. 5:1-7
-Swoją trzodą – Ez. 34:4
-Świątynią – Ps. 22:4

Jezus nazywa uczniów:
-Swoją rodziną – Mk 3:31-35
-Swoją oblubienicą – J 3:39, Obj. 
19:7
-Swoją winnicą – J 15:1-8
-Swoją trzodą – J 10L7-21
-Świątynią – J 20:28, 1 Kor. 3:16-17



Cała historia zbawienia wiąże się z powołaniem grupy 
ludzi do tego by byli z Bogiem, rośli w liczbę i czynili 
sobie ziemię poddaną.

Jak to wpływa na nasze myślenie o tworzeniu nowego 
zgromadzenia Chrystusa (zboru)?


