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W każdym prawie kraju na świecie działa Czerwony
Krzyż. Jego celem jest służenie ludziom. Organizacja ta
pomaga ludziom w czasach klęsk, takich jak głód, trzę-
sienia ziemi, huragany. Pomaga wszędzie - w Afryce,
Ameryce Łacińskiej, Europie i innych kontynentach.

Czerwony Krzyż wspomagany jest darami. Ludzie da-
ją pieniądze, różne towary, krew, aby organizacja mogła
pomagać innym, kiedy zajdzie potrzeba. Ludzie nie dla-
tego dają swój wkład, że spodziewają się czegoś w za-
mian. Nie! Robią to, ponieważ chcą pomagać innym
w nieszczęściu lub potrzebie.

W taki sam sposób wnosimy wkład do swojej spo-
łeczności. Nie pomagamy, żeby otrzymać jakąś rekom-
pensatę. Nie, oddajemy nasz czas, pieniądze iumiejętnoś-
ci na potrzeby społeczeństwa, ponieważ jest to dobre,
właściwe i godne pochwały postępowanie. W tej lekcji
zobaczymy, jak możemy przygotować się do lepszego
służenia swojej społeczności.
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Cele lekcji

• Określić, jaki jest najważniejszy rodzaj służby, którą
możesz dać swojej społeczności.

• Przygotować się do świadczenia w swojej społeczności.
• Określić, w jaki sposób możesz wykorzystać swoje

umiejętności dla dobra społeczności.
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PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY

Cel l. Wymienić sposoby przygotowania się do służenia
społeczności.

Zanim zaczniemy komuś służyć, musimy się do tego
przygotować. Najważniejszym rodzajem służby dla
chrześcijanina jest pozyskiwanie dusz. Oto trzy sposoby
przygotowania się do tego zadania:

1. Trzeba mieć pewność zbawienia. Jak można czuć
się bezpiecznie w swoim domu? Poprzez upewnienie się,
że wszystkie drzwi i okna są dobrze zamknięte, zanim
pójdziemy spać. Jak możesz upewnić się co do swojego
zbawienia? Tę pewność uzyskujesz utrzymując społecz-
ność z Panem. Możesz to sobie zapewnić poprzez mod-
litwę i studiowanie Słowa Bożego. Kiedy znasz autora
książki, masz większą ochotę na przeczytanie jej. Poz-
nając lepiej Boga będziesz miał większe pragnienie, by
czytać Jego Słowo - Biblię.

Czasami nasze uczucia powodują, że zaczynamy
wątpić w swoje zbawienie. Pozwól, by twoja ufność
w Boga oparta była na tym, co mówi Biblia, a nie na tym,
co czujesz. Jeśli czujesz, że nikt cię nie kocha, to wiedz,
że Bóg cię kocha! Jeśli wydaje ci się, że przegrałeś, raduj
się! Bóg cię kocha! Kocha cię! Uwierz w Jego miłość
i pokładaj wiarę w Jego Słowie, a nie w swoich uczuciach.
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Jeśli zawiodłeś Pana zjakiegoś powodu lub zacząłeś
wątpić w twój związek z Nim, przypomnij sobie wersety
z Efezjan 2-4-5:

"Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla
wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas,
którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz
z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście".
Czy możesz zasłużyć na Bożą miłość? Nie, nie mo-

żesz. Przyjmij jąjako dar i żyj w taki sposób, by pokazać
Bogu, żejesteś Mu wdzięczny. Polegaj na miłości Bożej.

"Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy
utrapienie ... Ale w tym wszystkim zwyciężamy
przez tego, który nas umiłował"

(Rzymian 8:35.37).
Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako swojego Zbawi-

ciela, możemy być pewni swojego zbawienia, dzięki Jego
łasce, a nie naszym uczuciom.
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2. Trzeba wiedzieć, jak przyprowadzić ludzi do Boga.
Czy kiedyś ktoś do ciebie powiedział: "Idź za mną, ja
znam drogę", ale w końcu zgubiliście się? Nie jest to
przyjemne uczucie. Lubimy podążać za ludźmi, którzy
naprawdę znają drogę.

Jeśli chcemy prowadzić innych ludzi do Boga, musi-
my znać drogę. Jest wiele wersetów w Biblii, które po-
magają nam prowadzić innych do Chrystusa. W poniż-
szej tabelce wymieniłem kilka fragmentów, których
mógłbyś nauczyć się na pamięć:

Werset Przesianie

Rzymian 3:23 Wszyscy ludzie zgrzeszyli i potrze-
buja Zbawiciela

Rzymian 6:23 Człowiek zasługuje na śmierć, ale
B6g ofiarowuje mu życie

Jan 3:16 B6g stał się ofiarą za nasze grze-
chy

1Jan 1:9 Jeśli wyznamy nasze grzechy, B6g
nam przebaczy

1Jan 5:13 Wiemy, że mamy życie wieczne

Jeśli chciałbyś wykorzystać te wersety, by wskazać
komuś, jak znaleźć Chrystusa, naucz się ich najpierw na
pamięć. Na okładce Biblii zapisz numer strony, na której
znajduje się pierwszy z tych wersetów. Następnie na dole
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strony, gdzie znajduje się pierwszy werset, wpisz numer
strony, na której jest następny werset itd. W ten sposób
będziesz mógł łatwo skorzystać z Biblii chcąc wskazać
komuś drogę do Chrystusa. Jesteś przygotowany do słu-
żenia. Jeśli znajdziesz inne pomocne wersety, oznaczje
w taki sam sposób.

3. Trzeba polegać na Duchu Świętym. Niezależnie
od tego jak dobrze znasz Biblię, musisz nadal polegać na
pomocy Ducha Świętego. On cię poprowadzi i podsunie
właściwe słowa, kiedy będziesz świadczył.

To właśnie Duch Święty przyciąga ludzi do Boga
i przekonuje ich, by żałowali za grzechy. On zna każde
ludzkie serce. Kiedy modlisz się o Jego przewodnictwo,
On pomaga ci służyć twojej społeczności poprzez osobiste
świadectwo.
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ł:-- Zadanie

1 Wymień trzy sposoby przygotowania się do służenia
społeczności

a .

b .

c .

2 Uzupełnij zdania

a Będę miał większą ochotę, by przeczytać jakąś

książkę, jeśli osobiście znam .

b Mój stosunek do Boga nie zależy od tego, co

c To dzięki łasce Bożej zostałem ..

d Aby właściwie poprowadzić kogoś ku zbawieniu,

muszę znać ..

e Pomoc w prowadzeniu innych ludzi do Boga otrzy-

mam od .
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ZAANGAŻOW ANIE

Cel 2. Określić sposoby zaangażowania się, które pomogą
ci w przyprowadzaniu społeczności bliżej Boga.

Istnieje wiele sposobów służby chrześcijańskiej, dzię-
ki której można wpływać na swoją społeczność. Powin-
niśmy być dobrymi obywatelami, sąsiadami i przyjaciół-
mi, ponieważjesteśmy chrześcijanami. Powinniśmy także
pozytywnie wpływać na społeczność, do której należymy.

Jeśli mamy nadzieję takiego wpływu na swoją spo-
łeczność, że przywiedziemy ją do Boga, musimy anga-
żować się w różne działania. Konieczne jest jednak de-
cydowanie, które działania są właściwe, a które zaszko-
dziłyby chrześcijańskiemu świadectwu. W jaki sposób
mamy to ocenić?

Przede wszystkim, gdy stoisz przed decyzją, czy masz
angażować się w jakąś działalność, zadaj sobie pytanie:
"Czy jest to sprzeczne z chrześcijańskimi naukami zawar-
tymi w Biblii?" Jeśli odpowiedź brzmi nie, zadaj sobie
następne pytanie: "Czy przez tą decyzję mogę być świa-
dectwem dla Boga, cieszyć się tą działalnością i nie
ponieść szkód?" Jeśli odpowiedź brzmi tak, możesz pod-
jąć decyzję.

Jeśli po pewnym czasie przekonasz się, że działanie,
którego się podjąłeś, nie spełnia podanych wyżej wyma-
gań, porzuć je i podziękuj Panu za naukę. Niech Duch
Święty da ci mądrość przy podejmowaniu decyzji.
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Chrześcijanin na wiele sposobów może służyć swojej
społeczności i być dla niej światłem. Na przykład, może
być dobrym obywatelem zawiadamiając policję, że wi-
dział, jak dokonano przestępstwa. Może pomagać w or-
ganizowaniu zajęć dla młodzieży, tak by wypełnić jej
wolny czas i nie pozwolić na wplątanie się w różne kło-
poty lub działalność przestępczą.

Chrześcijańscy rodzice i inni chrześcijanie mogązain-
teresować się miejscowymi szkołami i pomagać nauczy-
cielom, w miarę swoich możliwości. Możesz nawet pos-
tarać się zdobyć dla twojej szkoły chrześcijańskich nau-
czycieli, lepsze pomieszczenia, książki do biblioteki, bo-
iska, jeśli są potrzebne.

Inny dobry sposób na uzyskanie wpływu na swoją
społeczność to zaprzyjaźnienie się z jej przywódcami,
takimi jak: oficerowie policji, nauczyciele, lekarze, biz-
nesmeni. Szukaj okazji, by opowiedzieć im o tym, co zro-
bił dla ciebie Chrystus. Spróbuj zawrzeć znajomość
z przedstawicielami władz miejskich. Pamiętaj, że oni
też potrzebują Pana.
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Trudno jest wymienić wszystkie sposoby służenia
swojej społeczności. Mamy możliwość głosowania na
swoich przywódców lub opowiedzenia się za prawami,
które zachęcą ludzi do prawego życia. I naszym obowiąz-
kiemjest robienie tego. Jeśli społeczność stara się zdobyć
fundusze na realizacjęjakiegoś wartościowego projektu,
na przykład szpitala lub sierocińca, chrześcijanie powinni
się do tego dołożyć.

Ważne jest, abyśmy we wszystkich naszych kontak-
tach z ludźmi byli wzorem. Jest to szczególnie istotne
w świecie interesów. Biblia mówi, abyśmy byli "d/a wie-
rzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze,
w czystości" (I Tymoteusz 4: 12).

ł:-- Zadanie

3 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.
a Chrześcijanin może angażować się we wszelką dzia-

łalność, jak długo świadczy o Chrystusie.
b Jeśli chrześcijanin podejmuje sięjakiegoś działania

i stwierdza, że nie jest ono zgodne z naukami Biblii,
powinien je porzucić.

c Dozwolone jest pełnienie jakiejkolwiek funkcji,jak
długo ludzie nie wiedzą, że jesteś chrześcijaninem.

d Fakt, że jesteś chrześcijaninem, powinien czynić
cię dobrym obywatelem, sąsiadem i przyjacielem.
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4 Zakreśl literę przed każdym przykładem ducha chrześ-
cijańskiej wspólnoty.
a Jan postanowił, że nie będzie głosował, ponieważ

nie obchodzi go, kto zostanie wybrany na przywód-
cę jego społeczności.

b Jurek zaofiarował się, że zorganizuje młodzieży
zajęcia w szkole po meczu piłkarskim.

c Rut dwa razy w tygodniu chodzi do szpitala, by
czytać chorym, pisać za nich listy lub rozmawiać
z mrm.

d Maria nie bierze udziału w działalności szkoły, po-
nieważ nie jest tak wykształcona jak nauczyciele.

e Robert widział, jak młody człowiek okrada sklep,
ale nie zgłosił tego na policję, ponieważ nie chciał
się w to mieszać.

f Filip uśmiecha się i pozdrawia ludzi na ulicy: listo-
nosza, policjanta, sąsiadów.

5 Postaraj się zaprzyjaźnić przynajmniej z dwiema wy-
bitnymi osobami ze swojej społeczności. Napisz naz-
wiska osób, które postarasz się poznać.

WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI

Cel 3. Zapoznać się, w jaki sposób chrześcijanie mogą
wykorzystać swoje umiejętności, by służyć swojej
społeczności.

John Brown znany jest w swojej społeczności jako
dobry budowniczy. Burmistrz miasta poprosił o ochot-
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ników do budowy terenów rekreacyjnych w centrum
miasta.

John Brown jest również chrześcijaninem. Oddał
swoje życie Chrystusowi wiele lat temu. Wszyscy szanują
go jako dobrego pracownika i uczciwego człowieka. Za-
ofiarował się, że będzie kierował wykonaniem nowego
projektu budowlanego. Wszyscy są szczęśliwi, ponieważ
mają zaufanie do Browna.

Zwróć uwagę na ważne aspekty tej historii:
l. John Brownjest doskonałym budowniczym z dobrą

opmią.
2. Zaofiarował swoje umiejętności, by pomóc społecz-

ności w wykonaniu projektu, który przyniesie ra-
dość wielu ludziom.

Są to dwie wartości, które interesują ludzi. Wiele
z nich prawdopodobnie nawet nie wie, że John Brown
jest również chrześcijaninem. Jednakże dowiedzą się
o tym wszyscy, którzy będą brali udział w realizacji pro-
jektu razem z nim. On kocha Boga i swoją postawą da
wyraz chrześcijańskim zasadom.
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Być może masz także takie umiejętności, na które
oczekuje twoja społeczność. Czy możesz zaoferować je
jako swój wkład w jej życie? Jeśli możesz, staniesz się
dla innych błogosławieństwem i będziesz mógł dać swoje
chrześcijańskie świadectwo pomocy ludziom, poprzez
wykorzystanie swoich umiejętności.

Społeczność potrzebuje wielu ludzi o różnych umie-
jętnościach: uprawy ziemi, budowania, pielęgnowania
chorych, opieki nad dziećmi, upiększania otoczenia. To
tylko kilka sposobów służenia społeczeństwu. Jakie masz
umiejętności? Czyofiarowałeś je Bogu i swojej społeczności?

Darmo wzięliście, darmo dawajcie" (Mateusz 10:8).

~-- Zadanie

6 Wymień dwie możliwości wykorzystania swoich
umiejętności dla świadczenia w społeczności, w której
żyjesz .

7 Czy pamiętasz, w jaki sposób służyłeś swojej społecz-
ności wykorzystując swoje umiejętności? Napisz.

8 W jaki sposób będziesz starał się przysłużyć swojej
społeczności?



Wkład do społeczności

-4:1,.f;;J.
~---

141

Odpowiedzi na zadania

5 Twoja odpowiedź.

1 a Mieć osobistą pewność zbawienia.
b Wiedzieć, jak przyprowadzać ludzi do Boga.
c Polegać na Duchu Świętym.

6 Twoja odpowiedź. Kiedy ofiarujesz społeczeństwu swo-
je umiejętności, ludzie zobaczą twoje chrześcijańskie
życie i będziesz mógł przywieść ich do Chrystusa.
Dzięki swojej postawie i zaangażowaniu będziesz bło-
gosławieństwem dla swojej społeczności.

2 a autora.
b czuję.
c zbawiony.

7 Twoja odpowiedź.

3 a Fałsz.
b Prawda.

8 Twoja odpowiedź.

4 a Zła postawa.
b Chrześcijańska postawa.
c Chrześcijańska postawa.
d Zła postawa.
e Zła postawa.
f Chrześcijańska postawa.

d Słowo Boże.
e Ducha Świętego.

c Fałsz.
d Prawda.


