
Rozważanie o Kościele lokalnym (Zborze)

1. Dlaczego mamy się troszczyć jedni o drugich?
Rzym. 12:5  -  Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna 
jesteśmy członkami jedni drugich.

Gal. 6:2  -   Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

2. Czego prawdziwi wierzący ludzie nie mogą zaniechać?
Hebr. 10:25 - 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.

3. Jakie jest prawidłowe nastawienie do uczestnictwa w nabożeństwie?
Ps. 122:1 - Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu 
Pana pójdziemy!

4. Co czynili pierwsi chrześcijanie, gdy się spotykali?
Mat. 18:20
20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

1 Kor. 14:26
26. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny 
objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.

1 Kor. 16:2
2. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co 
może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę.

1 Kor. 11:23-25
23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której 
był wydany, wziął chleb,
24. A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to
czyńcie na pamiątkę moją.
25. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi 
mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.

5. Jaki chrześcijanin powinien mieć stosunek do przełożonego Zboru i innych duchowych 
przywódców

1 Tes. 5:12-13
12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są 
przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;
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13. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.
Hebr. 13:7
7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec 
ich życia, naśladujcie wiarę ich.

6. Z jakich powodów wskazane jest członkostwo w Kościele?

Dz.Ap. 2:41-47
41. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia 
około trzech tysięcy dusz.
42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
43. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się 
wiele cudów i znaków.
44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne,
45. I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,
47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał 
liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.

Dz.Ap. 6:1-6
1. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów 
przeciwko Żydom, ze zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
2. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy 
zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych 
Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
4. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.
5. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego 
wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, 
prozelitę z Antiochii;
6. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.

Mat. 18:17-18
17. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie 
dla ciebie jak poganin i celnik.
18. Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w 
niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

1 Kor. 5:1-7
1. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, 
jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.
2. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, 
kto takiego uczynku się dopuścił.
3. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, 
tak jak bym był obecny:
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4. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą 
Pana naszego, Jezusa,
5. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański.
6. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza?
7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; 
albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.
1 Kor. 5:12-13
12. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić 
raczej tych, którzy są w zborze?
13. Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród 
siebie.
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