biuletyn | LIPIEC-GRUDZIEŃ 2020

C66 M0 Y100 K0

C95 M100 Y35 K24

Recepta
na
zdrowy
kościół
Daniel Krystoń

Ż

yjemy w czasach, w których ludzie poszukują różnego rodzaju recepty: na udany związek,
na szczęśliwą rodzinę, na sukces, na zdrowie, na
długowieczność, itp. A jaka jest recepta na zdrowy
kościół? Biblia jasno precyzuje kryteria – to kościół
wierny Słowu Bożemu, a z jego lektury wynika, że
to kościół z dojrzałym duchowo przywództwem.
Jednak o przywództwie nie można mówić, jeśli nie
ma tych, co za nim podążają. Ale nawet gdy już
mamy jedno i drugie, wciąż pozostaje odwieczny
problem ludzkości – pycha.
Receptę na zdrowy kościół można znaleźć
w 1 Piotra 5:1-5, to kościół, w którym 1) starsi kościoła pasą trzodę, 2) trzoda poddaje się starszym
a 3) wszyscy mają postawę pokory względem siebie
nawzajem, bo pokora to bez wątpienia najważniejsza cecha chrześcijanina.

1.

W zdrowym kościele starsi
pasą trzodę (1-4)

Przywództwo w kościele nowotestamentowym należało do starszych. Starszy to po prostu duchowo
dojrzały mężczyzna. Pisze o tym ap. Paweł (1 Tym.
3:1-7; Tyt. 1:5-9). Jak wynika z tych fragmentów, ci
ludzie wcale nie są obdarzeni wyjątkowymi darami duchowymi. To pobożni, bogobojni mężczyźni.
Biskup to kolejne określenie, a oznacza ono kogoś
kto pełni nadzór (Dz. 20:17.28; Tyt. 1:5.7). I wreszcie pastor (inaczej pasterz), bo kościół porównany
jest do trzody i dlatego jego zadaniem jest prowa-

dzić, troszczyć się, zapewniać pożywienie i dbać
o lud Boży. W Nowym Testamencie zawsze mamy
do czynienia z grupą starszych w danym kościele
(Dz.Ap. 14:23; 20:17; Tyt. 1:5), a nie z jednoosobowym przywództwem.
Ap. Piotr pokazuje tutaj także jakie są a) wymagania wobec starszych, jaka jest ich b) odpowiedzialność oraz jaka czeka ich c) nagroda.
Ad.a. To przede osobista więź z Chrystusem (1)
i Piotr taką miał. Pisze o sobie, że był świadkiem
Jego cierpień. Świadek nie filozofuje na temat religii, raczej mówi co widział i słyszał. Cały Nowy Testament to świadectwo apostołów.
Starszy, który chce paść trzodę musi uczyć się
ze świadectwa apostołów zostawionego na kartach
Pisma. Szczególnie w odniesieniu do krzyża (cierpienia Chrystusa) i przyjścia Jego królestwa (chwała, która ma się objawić). W centrum ewangelii jest
krzyż i powinien być także w centrum życia chrześcijanina. To dlatego tak ważne jest, by starszy był
blisko niego, jeśli chce pomagać innym żyć w podobny sposób.
Gdy koncentrujesz się na krzyżu i związanym
z nim cierpieniem Chrystusa, grzech nie będzie ci
obojętny, a ty sam będziesz bardziej kochać Pana
Jezusa. Gdy koncentrujesz się na chwale, będziesz
żyć w uświęceniu i oczekiwaniu na Jego powrót. To
właśnie dzięki tej relacji z Jezusem starszy może
paść trzodę Chrystusa, tj. kościół.
Ad.b. To nadzór z właściwym nastawieniem
(2-3). Paście trzodę Bożą – Bóg jest pasterzem,

a jego lud – trzodą (Ps. 23; Ps. 100:3: Iz. 40:11; Ezech.
34:1-24). Ten Arcypasterz ustanowił swoich pasterzy,
aby strzegli stado. To służba, która wiąże się z dużym
wysiłkiem i dużym poświęceniem. Przy czym trzeba
pamiętać, że trzoda nie należy do pasterza, ale do Boga
i pasterz kiedyś zda sprawę przed właścicielem.
Aby dobrze paść, trzeba mieć właściwą postawę:
nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu (2), to nie
ma być przykry obowiązek, ale radość. Po Bożemu to
nic innego jak wg Bożej woli. Nie dla brudnego zysku,
lecz z oddaniem (2), nie jako panujący nad tymi, którzy
są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody (3). Lider
w kościele ma dawać przykład, być wzorem dla stada, a nie nad nim panować. To wcale nie oznacza, że
starsi nie mają żadnej władzy (Tyt. 1:11; Tyt. 2:15).
Czasami trzeba powiedzieć w kościele: Nie możemy pozwolić na takie postępowanie/naukę. Czasami
trzeba zastosować dyscyplinę kościelną i sprzeciwić
się tym, co sieją duchowy zamęt. Ale przywództwo
starszych to przede wszystkim dawanie przykładu.
Bo jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, co
zostało nam powierzone. Dlatego przywództwo to
bardziej odpowiedzialność niż przywilej. I o tym
każdy przywódca powinien zawsze pamiętać.
Ad.c. To niezwiędła korona chwały (4). Tak naprawdę pasterz otrzyma nagrodę dopiero po powrocie Arcypasterza. Gdy się objawi = będzie go
widać. Teraz go nie widzimy, choć jest obecny
wśród nas, ale nadchodzi moment, gdy go zobaczymy, gdy wróci w mocy i chwale (Obj. 2:27; 12:5;
19:15). Główną motywacją do służby dla pastorów/
starszych nie powinno być uznanie ze strony ludzi, ale pragnienie, by usłyszeć z ust Pana: Dobrze,
sługo dobry i wierny. Wtedy będziemy mieć udział
w chwale i będzie to niezwiędła korona.
Tyle jeśli chodzi o pasterzy – mają paść trzodę.
A co z trzodą? Ta ma podążać za pasterzami

2.

W zdrowym kościele trzoda
poddaje się starszym (5a)

Młodsi nie odnosi się tak bardzo do młodych wiekiem jak do pozostałej części społeczności/zboru.
Ci mają poddać się przywództwu starszych. Poddanie się wcale nie oznacza przyjmowania w milczeniu wszelkich decyzji. W kościele jest miejsce na
wyrażanie swojego zdania, ale uległość pokazuje
przede wszystkim na postawę szacunku i uzna-
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nie zwierzchnictwa. Jeśli straszy postępuje wbrew
nauce Słowa Bożego, powinien być odwołany. Ale
w zdrowym kościele trzoda poddaje się starszym
i razem z nimi współdziała, by pełnić Bożą wolę
(Hebr. 13:7). Obawiam się, że zbyt często lekceważymy tę zasadę Pisma Św., a jednocześnie chcemy być
w zdrowym kościele.

3.

W zdrowym kościele wszyscy
odnoszą się do siebie w duchu
wzajemnej pokory (5b)

Przyoblec to słowo używane w Nowym Testamencie,
gdy sługa zakładał fartuch, aby wykonywać swoje obowiązki. Piotr w ten sposób pokazuje na Jezusa, gdy
ten wziął ręcznik, przepasał się i umywał nogi swoim
uczniom (Jan 13). Pokora to wg słownika świadomość

własnej niedoskonałości, uniżona postawa, stan
psychiczny polegający na odczuwaniu własnej
niższości. I właśnie pokora jest taką szatą, w którą każdy z nas musi się przyoblec.

Biblia nigdzie nie zachęca nas do tego, abyśmy
myśleli o sobie więcej niż trzeba, abyśmy podnosili
poczucie własnej wartości i swoją własną samoocenę,
choć tak właśnie naucza się dzisiaj w wielu kościołach
i to propaguje wiele tak zwanych chrześcijańskich publikacji. Słowo Boże uczy, że jest wręcz odwrotnie,
przypomina nam, abyśmy się uniżali. Biblijną definicję pokory znajdujemy w 2 Kor. 3:5 Nie jakobyśmy
byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie,
lecz zdolność nasza jest z Boga. Pokora to świadomość własnej niedoskonałości, niewystarczalności,
a jednocześnie zaufanie, że wszystko czego potrzebujemy mamy w Bogu.
Ludzie o niskim poczuciu własnej wartości to
zwykle ludzie skupieni głównie na sobie. Tacy powinni przede wszystkim skupić się na Bogu i na
tym, kim On jest. I o tym mówi Piotr w 5b, cytując
Przyp. 3:34. Nie ma nic gorszego niż mieć Boga przeciw sobie, ale też nie ma nic lepszego niż doznać Bożej
łaski. Jeśli chcesz Bożej łaski, oblecz się w szatę pokory
wobec Boga i wobec innych, bo pokora jest także podstawą dobrych relacji w kościele.
Jeśli jesteś duchowym przywódcą, zachęcam cię na
podstawie Słowa Bożego: Paś trzodę Bożą! Jeśli jesteś
członkiem wspólnoty kościelnej: Bądź poddany starszym kościoła. Wszyscy zaś przyobleczmy się w szatę
pokory względem siebie. Oto Boża recepta na zdrowy
kościół.
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Cechy zdrowego kościoła
Kraków, Hotel Sympozjum

XII Konferencja RDE

Program konferencji:

Informacje o konferencji:

Piątek, 09.10.2020

Miejsce: Hotel Sympozjum, www.sympozjum.com.pl
Nocleg we własnym zakresie.
Ceny w Hotelu Sympozjum dla uczestników
konferencji: - Pokój 1os. ze śniadaniem – 216 zł,
- Pokój 2os. ze śniadaniem – 243 zł.
Rezerwacje i opłaty za nocleg dokonujemy
indywidualnie poprzez kontakt z recepcją hotelu.
Parking hotelowy (30 miejsc) bezpłatny.

• 11.00–12.00: Rejestracja
• 12.00–13.00: Wykład I: Modlitwa – Piotr Żądło
• 13.15–14.15: Wykład II: Jedność według Biblii – Rafał Chechelski
• 14.15–16.00: Obiad (w formie bufetu)
• 16.00–17.00: Wykład III: Nawrócenie – Krzysztof Osiecki
• 17.15–18.15: Wykład IV: Starsi w kościele – Adam Cenian
• 18.15–19.15: Kolacja (w formie bufetu)
• 19.30–20.30: Dyskusja Panelowa
• 20.30–21.30: Wykład: Pod rządami miłości – Jonathan Leeman (video)

Koszty:

• 09.00–10.00: Wykład V: Głoszenie Ekspozycyjne – Adam Urban
• 10.15–11.15: Wykład VI: Ewangelizacja biblijna – Mariusz Socha
• 11.15–11.45: Przerwa kawowa
• 11.45–12.45: Wykład VII: Członkostwo w kościele – Daniel Krystoń
• 13.00–14.00: Wykład VIII: Uczniostwo – Ben Layer
• 14.00–14.45: Dyskusja Panelowa i Zakończenie

a/ Udział w konferencji bez posiłków – 30 zł
(przerwa kawowa, koszty organizacyjne)
b/ Udział w konferencji dwa posiłki (obiad i kolacja
w formie bufetu) plus przerwa kawowa – 110 zł
c/ Udział w konferencji jeden z dwóch posiłków
(obiad lub kolacja w formie bufetu) plus przerwa
kawowa – 75 zł.
Organizator nie przewiduje rejestracji osób do lat 16.
Ilość miejsc ściśle ograniczona.

Zgłoszenia na adres emailowy:

Wpłaty:

Sobota, 10.10.2020

info@razemdlaewangelii.pl, tel. 695 995 059
Prosimy o podanie: Imię i Nazwisko, miejscowość i numer tel.

Razem dla Ewangelii, u l. Myśliwska 2, 87-100 Toruń
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