KOŚCIÓŁ
USŁUGUJE
ŚWIATU

Ostatnia lekcja pouczyła nas, że wierzący są odpowiedzialni za siebie nawzaicrn. Wszyscy wierzący "I częścią Bożej
rodziny. Chrześcijanie cieszą sil' szczególnymi
wivziuml
z braćmi i siostrami w Chrystusie.
Ale Kościół ma leż obowiązki
względem osób nicwierzacvch. Chrześcijanin
nigdy nie powinien lak bardzo zajmować sil' wierzącymi, aby zapomnieć o tych, którzy ."1 poza
Kościołem. W lej lekcji będzicmv mówić o odpowiedzialności
wierzącego

wobec

niewierzących.

Tak jak i w innych lekcjach tego kursu, powinieneś

za sgdy

si~' nauczvsz. Bogu nie podoba się,
wiemy, co powinniśmy robić, a jednak nie robimy tego. Jakub
wyraził to w ten sposób: "Kto ll'i~)c umie dobrze czynić, {/ nie
czvni. dopuszcza sil' grzccbn' (Jakub 1: 17). Zaslosujmy wiec
1\' lekcję, czyniąc lo, czego nauczymy się.
IOSO\Vać to, czego

W tej lekcji będziesz uczył się, że ...
\\'ierz~~cy
sprzt'ciwiaja si~'złu.
\\'ierz~lcy gł()sz~}('\\'angcli~·.
\X'icrz~!cy\\'ysyłai~) pracowników.
\Vierz~~cywspierają pracowników.

Ta lekcja pomoże d ..
• W"azać,

co

IlHI'!'1

{lisa niewierz;wych
...Zdefiniować

słowo

zrobie' wicrzący,

aby zdobyć dla Clirys-

.
l'u'{/Jlgelizol/'a(

• Okrcśhr twoja odpowiedzialność

.

wobec zgubionych.

Y·1

WIERZĄCY SPRZECIWL\J'\

SIĘ ZŁU

Czy byleś kiedyś komuś winien jak:,ś sumę pieniędzv?
Czasami mamy długi, których nie możemy sp"'cić. Mamy leż
zobowiązanla, których nie splacimv pieniędzmi. Każdy wierz:,cy ma taki właśnie dlug. Co to za zobowiązanie:' Paweł
opisuje je w ten sposób: .czesto zamiorzatem ... abv i U',(ród
u-as.podobni« jak u-srod innvcb narodou-, zcbracjatsc; plon,
lecz aż do lej cbu-ili miałem przeszlsodv. jestem dtuźnilsiem
Greków i nie Grelsou: nuulrvcb i nienuulrvcb" (Rzymian
I: 15-14l.
być znani ze swojego pobożnego
iloży ludzie powinni spelniać dobre uczynki.
Jezus powiedział:
,,\\'~vjestosci« solą ziemi" (Mateusza 5: l.:J,J,
Jednak jcśli s6i nie spełnia swojego zaclania, jest bezużyteczna.
jezus także powiedział: ,,\(r jestescie .{ll'iatlo.,!cią su-iata"
(Mateusza ~: 14). Jednak świ:ulo nie powinno być ukryte,
powinno świecić. Światło świeci każdemu, kto znajduje si\'
Pobożni ludvie powinni

posrcpowarua.

w tym samym pokoju.

_,Tak niechaj

suiec i

llYISZa

,<U'ial/ol{

przed ludźmi. aby tridzieli uasze dobre uczynki" clnralili
Ojca lI'aszego, luoryjest II' niebie" (Mateusza ~: 16).
ktoś nawraca się, zaczyna nowe życie. Odwraca
czvnicni» zlycll rzeczy, które robil dotąd. Chce postepowal' tuk, aby podobać sil' Bogu. Tak jak sól zmienia smak
Kiedy

si<r'od

pokarmu,

:1

światło

rozprasza

ciemność,

tak pobożne

życie

chrześcijanina ma wpływać na otaczajqcych go łudzi. Chrześcijanin oddzialvwuic na innych, aby czynili dobrze. W len
sposób staje si<r'on siłą sprzeciwiająca

si" zlu.
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Kiedyś czytałem historię () młodym człowieku imieniem
Nkkv, Nicky nienawidził
wszystkich.
Nauczył sil' walczy t'
i z'lbijać. Jego przyjaciele zalożyli gang zajmujący się kradzieżą
i rozbojem. Nickv zaczął zażywać narkotvki. Zanim skoriczvł
dwadzieścia lat, jego życie stało si~ całkowicie bezbożne.
Pewnego dnia jakiś chrześcijanin opowiedział mu o Bożej
miłości, o tym, że może zacz~,« nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nickv przyj'lł więc Chrystusa. Porzucił grupę przestępCZ'I. Przestał walczyć i zabijać. Ale te;' zrohił coś ponad to'
7.;lcz~11
pC)Inagaćmlcdym ludziom z podobnymi problemami.
Mówi! im o Jezusie Chrystusie. Pornag«! im w porzuceniu
nurkotyków
i zaniechaniu nicnawiści do ludzi.
Boża łaska ;<",ciężyła
zło w jego życiu. Ponadio Nicky
użył swojego wpływu, aby powstrzymać zlo. Jego życie stało
się światłem świecącym w ciemności grzesznego społeczeństwa.

Chrześcij'lIlic leż mag', ograniczać zło przez swoje modlitwy. Bratanek Abrahama,
1.01, nie miłował
Boga tak, jak
Abraham. Abraham oczywiście martwił sic o swego bratanka.
Próbował zachęcać go do służb,' Bogu. Ale Lot chciał mieszkać
w mieście, które było znane ze swojego grzechu. Abraham
mocllił sil' o niego. Z powodu modlitw Abrahama Róg ocalił

96
Lata od zniszczenia wraz z całym grzesznym
czytaj modlitwę Abrahama w 1 Mojżeszowej

~---------

1 Dodaj

miastem. Prze18:22-33.

ZADANIE DlA CIEBIE
w pustym

miejscu odpowiednie

slowo.

a Wierzący walczą ze złem czyniąc
b Jezus porównał
i

0.0

•••••••••••

wierzących

0.0

do

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c Wydarzenia

z życia Nickiego
mogą walczyć z
w swoim środowisku.

d Życie Abrahama

wskazuje,

przekazują,

że wierzący

że ci, którzy kochają

..
Boga,

powinni

.

za tych, którzy Go nie kochają.

WIERZĄCY GŁOSZĄ EWANGEUĘ
Cel 2. Zdefiniuj

slou-o "ell'(lllgelizol/'(lć".

do zboru w Filippi o obowiązkach chrześi szczerymi dziećmi
HOŻYlIIi, bez skaz v,jlO.{ród mdli zlego i przeurotnego. u! którylll
Paweł napisał

cijanina: "Al~y.\:ciesi~"stali nienagannvmi

świecicie jak sunat!a na świecie, zachowując słowa żywota"
(Flp 2:15-16).
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Paweł powiadn. że nil' wysLarc/,y wieść pobożnego życia.
Powinnisrny (b\\'at~ ludziom .slowo żywota". Ewangelia musi
być przekazywana

czynem

i słowem.

Jezus powiedział: "Idźcie ted» i cZY/lcie uczniami lUSZ)'S/"ie narody" (Mateusza 28: 191. Ten urywek często jest nazywany Wie/killl Poslonnicnrcm. Marek przekazuje
podobną
treść: .Jdqc 11(/ calv suiat, g!o.l,:cie ('lllallf!,(}Ii~-'uszvstleiemt:
SI1l'O/2l!11ill"
(Marek 16:l S), Tutaj słowo glo:;cic nie oznacza
formalnego głoszenia kazania przed grupa ludzi. To po prostu
znaczy: mouci« lub ()pJ{isz(~ici('. Nic każdy wierzący czuje
SI\' na sibch, by \\)'gbSZ:l« mOll)' czy kazania, ale każdy
wierzacv może mówic' () Fwangelii. CZ~>SI0 używamy Sk)W:I
t'll'(łIlfl,e/izoll'(l(
To słowo oznacla "ogłaszać c100q nowinę".
Każdy wicrzucv musi okaz:H_~
posłuszeństwo
słowom Clirysrusa i głosit~ l.wangeli« czyni:/c ludzi Jego uczniami.
\Y/ ostatniej lekcji mówtltśmy.

że Bóg pragnie zdrowego
wzrostu dla swcgo ci:da - Kościoła, który .rosnie wzrostem
Bożvut' n\.u!osan 2: J l) l. Pierwszy !\.o.ściól hyl Kościołem
rosnącym: trzy tysiqce ludzi przybyło \V Kościele jednego
dru.: (Dzieje 2:/j I l, \X'zrost jest czymś norrnalnvrn w ciele
Chrystusowym: ..IJ{f/[ za/ codricunie pomnaralliczbe tvcb.
/..~ldl"zy mieli I~))(-!zbau 'icn i " (Dzieje 2:/j7), !\.ościól, który nil'
wzr.is:«. nil' jest I.drowy.

000

Kościół
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ZADA:llm DlA CIEBIE

Wybierz najICJ)SZ'1odpowiedź z dwóch podanych w nawiasach i wpisz j'l powyżej.
a W Marka 16:J 5 słowo glosiG' oznacza
(wygbsza(:" kazanie) (opowiadać

ewangelie

h Słowo ('lrang('lizolll(l{~ oznacza

(ogłasza,' dobrą nowinc) (wygłaszać kazania)
c Kościół. który nic wzrasta zdobvwajur ludzi dla Chrystusa

.

(jest zdrowy) (nie jest zdrowy)

3 Co czynisz,

aby wypełnić "wielkie posłannictwo" Kiedy
ostatnio do twojej społeczności dolączvh nowi wierzacyr
Zrób Iist<r-'ludzi, z którymi

powinieneś

porozmawiać

o Chrystusie. Módl się o każdego. Porozmawiaj z każdym.

4

Przejrzyj

jeszcze raz l~'lckcj<,:' j

wynucri dwu obowiązki

Kościoła.
a
b

.
.

WIERZĄCY

WYSYŁAJĄ PRACOWNIKÓW

Cd 5. \\)ja:iuij,

dlaczego

pracounicv

muszo

być uvsvłani

przer Koscićl.
Kościół musi zwustown.' dobru nowinę. W Mateusza 2H:19
i Marka 16: 15 znajdujcmv słowo idźcie. Czasami nie trzeba
iś<.( bardzo daleko, Ale innym razem chrześcijanie muszą udać
sit;' w daleki świat. Ewangelia musi by<.~zwiastowana
\\' miejscach. gdzie nie ma wierzących . jezus powiedział: ,,\F imte
jC'<-f!,o
ma bvc' głOSZONe u-szvsttsnn narodom uparuietanie
dla
odpnszczeni«
grzec!u'll''' t ł.ukasza 24:47), (Słowo narody
oznacza plemiona lub grupy ludzi.) Kościół ma więc olbrzy-

mie zadanie. Jednak

obieca! nam Swego Ducha Świctcgo:
moc Ducba L\~ll'i~}1t'8(). I..!ieuy zstn;» JW uas i IJ{J_
[kjg

"A u-eznnccio
dzieci« 111 i ~{wi(/dlul!lli" <DZieje

Pierwszy

l :t-l).

Kuści()! byl POSIUSZllY i \v:/sylal pr.uowntkow .

..\V Antiocbii. u. hlłllhi,zym zborrc. '~vlipronilsann i nallczyciclanti ... A gAl' oni odpnuriali sluż!» IJ(uisl..?(/i jx).,tcfli. rzeleł
Ducb ,\'lI'W/Y: Cullaczcu: mi Barnalx: l Saula do lego dzieła. do
Nó,,:~oich pou-olalem. l\'IedV.I)(I odpnutieniu postou: i II/odlitu-v. nałoźvłi

I/a nicb 'fce

i u-vpmuili

ich" <Dzieje 1:\:1-:\).

I ()()

Ten urywek daje nam wzór POSh,'IXJ\\'ania. \X'ymiL'ńmy zasady
wskazane

\V

tym urywku.

l. Ludzie wysłani

byli

wiernymi

w służbie w swym rodzin-

nym zborze.

2. Decyzja

została IXldjl'ta po dluższvm czasie modlitwy.

:I. Ludzie ci odczuwali powołanie Hoże, a zbór ich wyslał.
(~dy pracownicy
powrócili, zdali r:lJx1I1zborowi. "A gdy /alll!'17I'/11'1ii zgraniadziłi zbór, opounodzieli. .1,,1.1 Ide/kich rzeczy d"MOIw/ Bóg
z Ilillli"(!)zieje ł/i:27J.
Pracownicy

zostali wyslani przez Boga i zbór.

t-·---------

ZADANIE DLA CIEBIE

5 Zaznacz

literc przed odpowiedzią, która jest włuściwvm
uzupdnieniem nastepującego stwierdzenia. Kiedy Jezus
powiedział: .Jdac ... p,lolcie cirangeli» ", stwierdzał
a) aby iść do wszystkich naszych sąsiadów źyj:)cych
w pobliżu.
b) aby iść daleko i glosić Ewangelie' w obcych krajach.
c) aby iść do tych, którzy nie słyszeli dobrej nowiny, zarówno blisko jak i daleko.

6 Zaznacz

liter, poprzedzaj:,CI prawdziwe zdanie. Wysy-

łanie pracowników jest zadaniem

al człowieka, który idzie.
b) zboru i jego przywódców.
c) zboru i Pana.

lO]

WIERZĄCY WSPIERAJĄ PRACOWNIKÓW
Cc!4.

usparcia, które poiriuno
celach ell'({llgeliz{[(yjnych

\\')'1Iliell rodza]:

Wv,"'y/{fJlym

ll'

bvc udzielane
przez zbor.

Pracowntcy wysyłani przez zbór powinni być przezen
wspierani.
Byłoby smutne, gdyby wysyłano pracowników
i zapominano
o nich. Zbór musi modlić się o swoicli prucewników. Paweł napisał do zboru \\' Rzymie: "I)roszf?".al~v.(cie
II 'e.,pól ze 11111(1 ualczvli
II' niodlit II -acb ..(Rzymian
15:30 l. Do
zboru w Kolosach, napisał: "A módlcie sic zarazem i za nas,
abv Bóg otu-orzv! 1/(1111 drzu-i dl" SIolI'"'' (Kolosan
4:3).
Pracownicy,

którzy' zostali wysłani,

nadal S:l cz(;.-'ści:}zboru.

Musimy modlić się o nich.
Puwcl także dziękował zborom za przysyłanie pieniędzy.
(Zob. Rzymian l'1:.!/f. l'ilipi.m 2:2~ i 1:1'::;) WyrsIani pracownicy
potrzebuja

picnicdzv,

ubv wykonać

prac~" do której Bóg ich

powolał.

~ ....
I>~-"
~

7
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ZADANIE DlA CIEBIE

Zakreśl prawdzbvc zdania. Kiedy pierwszy Kościół posybl
pr.uowntków, zbór
a) wspierał

ich darami.

b) p.uniętal

() nich w modlitwach.

c) krytykowal

rezultaty ich slużbv.

8

a Wpisz irni~'pracownika, który został wy'siany przez twój

zbór
b Czy wsparłeś go \\' modlitwie

9

.

.

i finansowo?

Czy znasz jak'lś okolter lub plemrc, gdzie ewangelia
Chrystusa nic jest znana? Wpisz t~'nazwę .

.I ezus

powiedział ,,/.II iu o "1Jmwdzie trielkie, ,,/1' robotników ma/o. Prosci« u'i{)c l'ana żniua. abv ll:vs/a/ robotników na żniuo .<11'0/1''' (Łukasz [1);2).

10 Przejrzy]

Gil,! le kei\' i wymień przyrulmnie] trą obowiązki
chrześcijan wobec nicwierzących.

K(l:.{cirJllIslf(gl~i(' .'~fi'ill/li

103
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;Yi::oz,
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SPIL\ WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

10 Iakickolwick trzv z n:tsl\'l)ui"eyeh:
Czynic dobro i przez to sprzl'ci\Yiać .się zlu.
Modlić si~'o nie\Vit:rz~ll'Yl'Il.

Opowiadać dobra nowinę.
Posyłać pracowników.
\X'spier:t<.<prncownikow.

1 a dobre uczynki.
b soli i świ.ula.
c grzechem.
d modli" si\,.

9 Twoja własna odpowiedz.
2 a Opow.ad.u' !'\\':mgdi\'.
b ()gbsz:l(~ dobra nowin«.
c nit' jest zdrowv,
H Twoj« wlasn.; odpowiedz .
.~ Twoja wl.isnu lista.

7

a)

wspu-ml

ich darami.

b) modlił sil' Z" nimi.
4 a Czynić dobrze

i wstrzvmywuc'

zlo.

b Ogłasz"ć dobrą nowinę.

6

c)

zboru

5

e)

aby iść do tych. którzy nie słvszcf dobrej nowiny
zarówno blisko. jak i daleko.

i

Pana.

