Zgromadzanie się
Powody, dla których zawsze warto chodzić na nabożeństwa i czerpać z nich błogosławieństwo
ZA
- obecność; tak jak my pragniemy doświadczać Bożej obecności zwłaszcza w kościele, tak Bóg pragnie
doświadczać naszej obecności również w tym miejscu. W obecności jest relacja, siła, autorytet i wpływ.
- miłość
- chęć dawania i brania
- tęsknota za zborem … jest dobra, ale nie wystarczająca
- przekonanie, że Bóg postawił na tym miejscu;
 1 Kor. 12:18. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.
 To daje zrozumienie, że trzeba być na swoim miejscu
 umieszczenie oznacza niezmienne przebywanie na swoim miejscu
 to przekonanie określa motywacje
 to sprawia, że nie stawiamy pytań o to, gdzie nam odpowiada, tylko gdzie Bóg nas umieszcza.
 Nawróconych wyróżnia to, że pytają się swojego Boga, gdzie On chce ich widzieć, a tzw.
nawróceni pytają się siebie, czy im tu odpowiada
- Posłuszeństwo Słowu: Hbr.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.
 (BT Hbr 10:25. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem
niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się
dzień.)
 chrześcijański niechlubny zwyczaj / tradycja od 2000 lat potrzebuje eliminowania
 w kontekście Hebr. 10:26 rozmyślny grzech to działanie wbrew jakiejś prawdzie …
- Prawda, która wiąże się mocno z uczestniczeniem w nabożeństwie:
 nabożeństwo to nie spektakl, na którym albo nam się spodoba i wtedy warto było przyjść, albo nie
spodoba (co ktoś może nazwać niezbudowaniem) i wtedy nie było warto
 Rzm.1:5 posłuszeństwo wiary, posłuszeństwo ustanowieniu, umieszczeniu
 prawda o ciele i funkcjonowaniu jako całości, bez kalectwa polegającego na braku członków ciała
 prawda o owczarni Pana Jezusa Ps. 147:2. Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych
Izraela,
 może potrzeba prześladowania jak w Chinach czy Korei Pn. oraz umierania za fakt zgromadzania
się, by zobaczyć, jak bardzo istotną częścią życia kościoła jest zgromadzanie się
- Prawda o armii, dowództwu, szkoleniu i podporządkowaniu;
 musi istnieć także w czasie pokoju,
 tak się nieprzypadkowo składa, że na osoby przychodzące regularnie bardziej można liczyć niż na
chodzących przypadkowo
 indywidualizm w tym kontekście bywa przekleństwem, sprawdza się jedynie w przypadku
superbohaterów
- prawda z Efez. 4:16 mówi: Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się
zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i
buduje siebie samo w miłości.
- prawda o odpowiedzialności za najbliższych; 1 Tym. 5:8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników
nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. (BT. A jeśli kto nie dba o swoich, a
zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.) a najbliżsi to: rodzina, zbór,
kościół w regionie, w kraju …
- prawda o woli Bożej;
 1 Piotr. 4:1-3 Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto
cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie
ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście
zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i
bezecnemu bałwochwalstwu.



1 Kor. 14:33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach
świętych … oznacza to, że nieporządkiem jest np. postawa z następującego fragmentu: 5 Moj.
12:8. Nie będziecie czynić tak, jak my tu dziś czynimy, każdy wszystko, co mu się podoba.
- rzeczywistość wspólnego uwielbieniem w kościele;
 nigdy własne uwielbienie nie zastąpi uwielbienia składanego przez ciało
 ciało to nie przypadkowe 2-3 osoby, tylko określona struktura działająca na ustalonych zasadach,
mające anioła, świecznik i wizję (Obj.2:1,5)
 są trzy dzieła/pozycje Ducha Świętego, w nas, na nas i pośród nas
 wezwanie do społecznego uwielbienia:
Ps. 135:1-2
1. Alleluja. Chwalcie imię Pana, Chwalcie, słudzy Pańscy,
2. Którzy służycie w domu Pana, W przedsionkach domu Boga naszego!
Ps. 135:19-20
19. Domu Izraela, błogosław Pana; Domu Aarona, błogosław Pana!
20. Domu Lewiego, błogosław Pana! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana!
Ps. 150:1. Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.

PRZECIW
Czy można w ogóle mówić o powodach do rezygnacji z nabożeństw? Czy chcemy czy nie, jest ich całkiem
sporo w każdym kościele na całym świecie. Oto próba zebrania ogólnych negatywów, z którymi warto
definitywnie rozprawić się konfrontując je z Bożym sercem i Słowem:
 samotnie w domu również można Boga uwielbiać. Niektórym nawet lepiej to wychodzi niż na
spotkaniu
 nie ma już nic budującego … wszystko się spłyciło
 przez Internet można się tak nasłuchać i zbudować i takie uwielbienie sobie włączyć, że …
 gdzie dwaj lub trzej, to wystarczy
 w zborze nic się nie dzieje (przynajmniej dla mnie)
 czy my naprawdę powinniśmy ciągle i regularnie chodzić i to do tego samego zboru?
 dla niektórych regularne przychodzenie na nabożeństwa bywa po prostu męczące;
 wielu podjęło decyzję, aby zwolnić swoje sumienie z tego poczucia obowiązku
 pierwsza gorliwość czasami staje się słomianym ogniem, itd
Refleksje ogólne, czyli rysy charakteru chrześcijanina
 w sprawie niniejszego tematu potrzebujemy zdobyć przekonanie, czego Bóg od nas oczekuje i w
czym zawsze mamy być wierni
 potrzebujemy rozumieć, w oparciu o co zdobyć takie przekonanie oraz jak się przełamać, aby być
w nim wiernym
 nie jest problemem robić drobne rzeczy przez jakiś czas, trudno jest natomiast robić je wiernie i
zawsze
 dzieci są gotowe od razu robić chyba wszystko, jednakże tylko przez jakiś czas, niewiele rzeczy
zdołają czynić zawsze
Czy należy chodzić w sytuacji w której doświadcza się nudy, braku zbudowania, kiepskiego uwielbienia
czy słabego nauczania?
 ci, którzy tak pytają, możliwe, że chodzą dla siebie i myślą o sobie
 jeśli rozpoznałeś, że Bóg postawił Cię na tym miejscu, to: tak, oczywiście i tak długo, póki
wyraźnie Bóg Ci nie powie, żebyś zmienił to miejsce
 uważaj na swój osąd; Mat. 7:2, Rzym. 2:1
 A jeśli chcesz zmienić swój Dom Pański, spytaj Boga, czy możesz oraz dokąd masz pójść aby
znowu tam regularnie chodzić

Srebrne Trąby 4Moj.10:2,7,8; Zwróć uwagę, dla kogo są przeznaczone i co oznaczają
wolne elektrony, kościelni indywidualiści oraz rzadcy goście będący jedynie na orbicie społeczności mogą
być poza ich zasięgiem
Sposób interpretacji tekstów Starego Testamentu:
Rzm.15:4; 1Kor.10:11; 2Tym.3:16
Chronologiczne studium wagi słowa ZGROMADZENIE wg „brytyjki”:
x5
1 Moj. 28:3. A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów.
1 Moj. 48:4. I rzekł do mnie: Oto Ja rozpłodzę i rozmnożę cię, i uczynię cię zgromadzeniem ludów, i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po
tobie.
2 Moj. 12:3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
Obj. 2:7. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów (nie jednostek). Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.
2 Moj. 12:6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.

x20
2 Mojżeszowa 12:3
"Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu."
2 Mojżeszowa 12:6
"Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu."
3 Mojżeszowa 16:17
"Żaden człowiek nie będzie przebywał w Namiocie Zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój
dom, i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie."
1 Królewska 8:14
"Po czym król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, a całe zgromadzenie izraelskie stało,"
1 Królewska 8:55
"A wstawszy, pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem:"
1 Królewska 12:3
"bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rechabeama tak:"
1 Kronik 13:4
"I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu."
1 Kronik 29:20
"Potem rzekł Dawid do całego zgromadzenia: Błogosławcie Pana, Boga waszego! I błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga ich ojców, i pochylili się, i
oddali pokłon Panu i królowi,"
2 Kronik 5:6
"Król Salomon zaś i całe zgromadzenie izraelskie, które się u niego zebrało przy Skrzyni, składali na ofiary owce i bydło w takiej ilości, że nie da się liczby ich
ustalić."
2 Kronik 6:3
"Po czym król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, podczas gdy całe zgromadzenie izraelskie stało."
2 Kronik 23:3
"Zawarło wtedy całe zgromadzenie w świątyni Bożej przymierze z królem, Jehojada zaś rzekł do nich: Oto syn królewski! Niech króluje, jak zapowiedział Pan o
potomkach Dawida."
2 Kronik 29:28
"Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej."
2 Kronik 30:4
"Toteż słuszną wydała się ta sprawa królowi i całemu zgromadzeniu,"
2 Kronik 30:23
"Lecz całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze przez następne siedem dni; świętowali więc radośnie jeszcze siedem dni,"
2 Kronik 30:25
"I radowało się całe zgromadzenie judzkie, i kapłani, i Lewici, również całe zgromadzenie, które zeszło się z Izraela, oraz obcy przybysze, którzy przyszli z
ziemi izraelskiej, i ci, którzy osiedlili się w Judzie."
Ezdrasza 10:12
"A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: Tak jest! Jak powiedziałeś, tak postąpimy."

Ezdrasza 10:14
"Niechże nasi naczelnicy zastąpią całe zgromadzenie i niech każdy, kto w naszych miastach pojął był kobietę obcoplemienną za żonę, w określonym czasie zjawi
się wraz ze starszymi odnośnego miasta i sędziami, abyśmy odwrócili od siebie srogi gniew naszego Boga z powodu tej sprawy."
Nehemiasza 5:13
"Poza tym wytrząsnąłem zanadrze mojej szaty mówiąc: Tak niech wytrząśnie Bóg każdego męża, który nie dotrzyma tego słowa, z jego domu i z jego włości.
Niech tak będzie wytrząśnięty i próżny! A całe zgromadzenie odpowiedziało: Niech się tak stanie! I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym słowem."
Dzieje Apostolskie 6:5
"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;"
Dzieje Apostolskie 15:12
"I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami."

Namiot Zgromadzenia / wg BT Spotkania x 92, np.
2 Moj. 29:44. I poświęcę Namiot Zgromadzenia i ołtarz. Aarona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami.
2 Moj. 30:25-26
25. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności; będzie to święty olej do namaszczania.
26. Namaścisz nią Namiot Zgromadzenia i Skrzynię Świadectwa,
2 Moj. 40:34. Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek.
3 Moj. 4:14. A potem wyjdzie na jaw ten grzech, który popełnili, wtedy zgromadzenie złoży cielca na ofiarę za grzech; przywiodą go przed Namiot
Zgromadzenia,

Księga Psalmów 1:5 Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych,
Księga Psalmów 22:23 Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
Księga Psalmów 22:26 Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją.
Księga Psalmów 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi.
Księga Psalmów 26:12 Noga moja stoi na prostej drodze, Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.
Księga Psalmów 35:18 Wysławiać cię będę w wielkim zgromadzeniu, Wobec licznego ludu chwalić cię będę.
Księga Psalmów 40:10 Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym.
Księga Psalmów 40:11 Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej, Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i
wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia.
Księga Psalmów 82:1 Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.
Księga Psalmów 89:6 Niebiosa wysławiają cuda twoje, Panie, I wierność twoją w zgromadzeniu świętych.
Księga Psalmów 107:32 Niechaj go wysławiają w zgromadzeniu ludu I niechaj go chwalą w radzie starszych!
Księga Psalmów 111:1 Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana W gronie prawych i w zgromadzeniu.
Księga Psalmów 149:1 Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!

Ewangelia św. Mateusza 18:20 Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Ewangelia św. Łukasza 23:1 I całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata.
Dzieje Apostolskie 6:5 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;
Dzieje Apostolskie 7:38 On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi, on też
otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać.
Dzieje Apostolskie 10:33 Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby
wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał.
Dzieje Apostolskie 15:12 I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między
poganami.
List do Hebrajczyków 2:12 Mówiąc: Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia; I znowu: ufność w nim pokładać będę; I
znowu: Otom Ja i dzieci, które mi dał Bóg.
List do Hebrajczyków 12:22 Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do
uroczystego zgromadzenia
List św. Jakuba 2:2 Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w
nędznej szacie,
Księga Ezechiela 33:31 I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów lecz według nich nie postępują, bo
kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków.
Księga Joela 1:14 Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga, i głośno
wołajcie do Pana!
Księga Joela 2:15 Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie!

