
Cechy Kościoła 

Spotkania dotyczące wizji funkcjonowania przyszłego  
Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy



• Czym Jest Kościół?

- Kościół Rzymskokatolicki - Kościół to my! 

- Kościoły Prawosławne - Kościół jest tam gdzie zgromadzenie ściśle się trzyma Tradycji 
Ojców Kościoła (w „naszej” interpretacji). 

- Wszyscy Protestanci - Kościół jest tam gdzie wiernie głoszone czyste Słowo Boże i 
wiernie sprawuje się sakramenty wedle nakazu Jezusa.  

- Baptyści - J. W. jednak, w związku z tym, że chrzest udzielany jest jedynie na wyznanie 
wiary, a nie pojawia się wraz z urodzeniem, to konieczne jest członkostwo  jako 
rozeznanie prawdziwej wiary i praktykowanie dyscypliny gdy w kimś brak jest oznak życia 
Bożego . 



1. Właściwe / Prawdziwe głoszenie Słowa

- Boży lud stwarzany jest poprzez Boże Słowo i Bożego Ducha. 

- Ez. 37:7-10: „7Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, 
usłyszałem dźwięk grzechotania. To kości łączyły się jedna z 
drugą. 8Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie, po 
wierzchu zaś pokryła je skóra. Ale nie było w nich ducha! 9Prorokuj do 
Ducha, synu człowieczy! — zachęcił mnie. — Powiedz Duchowi: Tak mówi 
Wszechmocny PAN: Przybądź, Duchu, z czterech stron świata! Tchnij na 
tych zabitych! Niech ożyją! 10Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy 
wstąpił w nich Duch — ożyli! Stanęli na nogach — armia bardzo wielka!”



1. Właściwe / Prawdziwe głoszenie Słowa

-Sedno głoszenia: Chrystus i prawdziwa Ewangelia. 

- Przesłanie o grzeszności człowieka i całkowitej niemożności 
do zbawienia siebie.  

- O świętym Bogu i życiu wiecznym w niebie lub piekle.  

- O zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 

- O wierze odznaczającej się uświęconym życiem. 
-



1. Właściwe / Prawdziwe głoszenie Słowa

- Sedno głoszenia: Chrystus i prawdziwa Ewangelia. 

- „Kaznodziejo, czy Chrystus jest w twoim kazaniu? Jeśli nie to 
idź do domu i nigdy więcej nie nauczaj dopóki nie będziesz 
miał czegoś co jest warte głoszenia.” Ch. Spurgeon 

- „Tak jak wszystkie drogi w Anglii prowadzą do Londynu, tak 
wszystkie wersety w Biblii prowadzą do Chrystusa.” Ch. 
Spurgeon



1. Właściwe / Prawdziwe głoszenie Słowa

- „A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we 
wszystko, co powiedzieli prorocy. (26) Czyż Chrystus nie musiał tego 
wycierpieć, by wejść do swojej chwały? (27) I począwszy od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we 
wszystkich Pismach.” Łuk. 24:25-27 

- „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, 
będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane 
o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. (45) Wtedy 
otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.” Łuk. 24:44-45



2. Właściwe / Prawdziwe sprawowanie ustanowień 
Pańskich

- Wyraz posłuszeństwa Jezusowi. 
- Widzialne symbole Ewangelii. 
- Nośniki łaski - w sensie wzmacniania wiary. 
- „Tak jak głoszenie Słowa sprawia, że Ewangelia jest słyszana, tak 
sakramenty czynią ją widoczną, a Bóg wzbudza wiarę przy 
pomocy obu tych środków” J. I. Packer 



2. Właściwe / Prawdziwe sprawowanie ustanowień Pańskich

- Wieczerza Pańska / Stół Pański / Komunia. 
- Pod dwiema postaciami - chleba i wina. 
- Jako pamiątka śmierci Jezusa. 
- Jest symbolem, ale ma też rzeczywistość duchową.   
- Ma wymiar wspólnotowy - jest wyrazem jedności Kościoła - rodzinny posiłek. 
- Ma wymiar osobisty. 
- Jest „widzialną Ewangelią”.



2. Właściwe / Prawdziwe sprawowanie ustanowień 
Pańskich

- Chrzest: 
- Dla tych, którzy uwierzyli Ewangelii - tylko taki chrzest widzimy w NT. 
- Wydarzenie zborowe. 
- Przez pełne zanurzenie. 
- W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
- Wyraz pojednania się z Chrystusem, ślubowanie wierności Bogu.



3. Członkostwo i dyscyplina

- Przez wieki chrzest w wieku świadomym powiązany był z 
formalnym członkostwem w zborze.  
- W Biblii nie ma jasnego wersetu dotyczącego formalnego 
członkostwa, ale jest mnóstwo przesłanek świadczących o jego 
istnieniu. 
- Zgromadzenie członkostwskie jest strażnikiem ortodoksji zboru, 
powołuje i odwołuje przywódców, troszczy się o siebie nawzajem. 


