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Dlaczego 
Historia Kościoła

jest ważna?



Cytaty o konieczności Historii
• „Społeczeństwo bez historii jest zbieraniną

ludzi”
• „Kiedy odetnę się od moich korzeni to stanę

się niewolnikiem wiatru.” Joan Baez
• „Jestem wnuczka Rosemary, wykapanym 

obrazem mojego ojca… tym wszystkim 
właśnie jestem.” Jessica Andrews

• „Kim jesteśmy zależy od tego kim byliśmy.”
Anthony Hopkins



Cytaty o konieczności Historii
• „Historia jest sekstansem i kompasem 

państw, które miotane wichrami i prądami 
zaginęłyby, gdyby nie potrafiły określić
swego położenia.” Nevins

• „Żyć trzeba do przodu, ale rozmyślać do 
tyłu.” Soren Kierkegaard

• „Przeszłość i teraźniejszość są naszymi 
środkami. Tylko przyszłość jest celem.”

Blaise Pascal



Czy może istnieć Kościół
bez…?

• Budynku.

• Śpiewnika.

• Pastora.

• Systemu muzyczno-akustycznego.

• Spisanego Nowego Testamentu.



Co Kościół miał?

• Poselstwo Ewangelii czyli Słowo.

• Wiarę.

• Wspólnotę – społeczność.

• Świadectwo życia.



Co to jest Kościół?

1. Kościół są to ludzie w których 
mieszka Duch Boży.

„i wy sami niby żywe kamienie jesteście 
budowani (jako) dom duchowy, dla świętego 
kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar 

miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.”

1 Pt. 2:5



Co to jest Kościół?

2. Kościół jest stróżem Bożej prawdy.

„…to masz wiedzieć, jak należy 
postępować się w domu Bożym, 

który jest Kościołem Boga żywego, 

filarem i podporą prawdy.”

1 Tym. 3:15



Co to jest Kościół?

3. Kościół obejmuje wszystkich  wierzą-
cych: żywych i martwych.
„Z tego zatem powodu i my, otoczeni tak 

wielką rzeszą świadków,” Hebr. 12:1



Co to jest Kościół?

Greckie słowo: ekklesia odnosi się

do zgromadzenia ludzi. 

Ekklesia jest utworzone od ek (z, od) 

oraz kleto (powołanie) i oznacza 

wywołanie (do specjalnego celu).



Co to jest Kościół?

4. Kościół jest więc lokalną i widzialną

społecznością ochrzczonych 

wierzących oraz niewidzialną

społecznością wszystkich Bożych 

ludzi: żywych i martwych. 



Dlaczego poznawać
Historię Kościoła?

„Ona jest nudna”
• Wcale nie musi być nudna.

• To nie jest lista nazwisk, dat i faktów.

• To są chronologiczne wydarzenia, które 
mówią nam jak Bóg cudownie pracował na 
ziemi poprzez swoje sługi. 



Dlaczego poznawać
Historię Kościoła?

„Ona mnie nie dotyczy”

• Jeżeli jesteś chrześcijaninem to ona
również ciebie dotyczy. 



Dlaczego poznawać
Historię Kościoła?

Historia:
• Pomaga zrozumieć: dlaczego wierzymy w to 

co wierzymy oraz dlaczego robimy to co 
robimy w Kościele. 

• Uczy by nie popełnić tych samych błędów.
• Podtrzymuje pamięć o prawdzie. Pamięć

kształtuje świadomość. Fałszywa pamięć
tworzy niewłaściwą świadomość. 



Historia Kościoła jest
Twoją rodzinną historią

Historia Kościoła jest jak biesiada
przy stole wraz ze świętymi

z przeszłości i teraźniejszości. 

Dołącz więc do tego stołu.



Jak dobrze znasz historię
Twojej rodziny czyli Kościoła?

• Kto był ukrzyżowany 
do góry nogami? 

• Szymon Piotr
zmarł w 67 r.



Jak dobrze znasz historię
Twojej rodziny czyli Kościoła?

• Uwięziony w wieku 16 lat 
przez irlandzkich piratów, 
następnie uciekł od nich, 
by po latach wrócić do 
Irlandii jako misjonarz.

• Używał koniczyny do 
objaśniania Trójcy. 

• Patryk z Irlandii.



Jak dobrze znasz historię
Twojej rodziny czyli Kościoła?

• Syn bogatego kupca, który 
zostawił bogactwo aby 
służyć biednym.  

• Chodził skromnie ubrany. 

• Franciszek z Asyżu.



Jak dobrze znasz historię
Twojej rodziny czyli Kościoła?

• Augustyniański mnich, 
który chciał reformować
Kościół Rzymsko-Katolicki.

• Ekskomunikowany w 
1521, stał się liderem 
protestantyzmu.

• Marcin Luter.



Jak dobrze znasz historię
Twojej rodziny czyli Kościoła?

• Matka 19 dzieci.

• Jej syn Karol napisał
około 5 000 hymnów.

• Jej syn Jan założył ruchu 
o nazwie metodyzm.

• Suzanna Wesley.



Uwaga o Prezentacji

Celem tej Prezentacji jest pokazanie 
szeroko rozumianego Chrześcijaństwa. 
Nie wszystkie postacie tu opisane należą
do pozytywnych przykładów. Jednakże 
miały one istotny wpływ na obecny 
wizerunek Chrześcijaństwa.   

Zapraszamy do lektury. 


