
Stawanie
w obronie

społeczności

- Dziękuję i proszę, oto reszta.
- Ależ pan wydał mi za dużo pieniędzy.
- Ma pani rację. Jest pani uczciwą kobietą! Niewielu

ludzi by tak postąpiło.
- Jestem chrześcijanką, a Biblia uczy, że musimy być

zawsze uczciwi!
Prawdopodobnie przydarzyło ci się coś podobnego.

Czy sprzedawca okazał zdumienie, kiedy zwróciłeś mu
pieniądze, które wydał ci przez pomyłkę? Czy też może
w inny sposób pokazałeś chrześcijańską uczciwość, choć
mogłeś postąpić inaczej? Jest to przykład właściwej
postawy członka wspólnoty chrześcijańskiej. Stanąłeś
w obronie uczciwości.

W tej lekcj i dowiesz się, co znaczy stawać w obronie
uczciwości. Kiedy zawsze opowiadamy się za tym, co
prawe, to niezależnie od tego, co się stanie, godnie repre-
zentujemy społeczność.



Plan lekcji

Stawanie w obronie dobra a Słowo Boże
Stawanie w obronie dobra a tradycja
Stawanie w obronie dobra a przepisy prawne.

Cele lekcji

• Zrozumieć znaczenie stawania w obronie tego, co do-
bre, a przeciwko temu, co złe.

• Określić, w jaki sposób możesz świadczyć o Jezusie
wykorzystując do tego tradycje.

• Wyjaśnić, dlaczego ważne jest przestrzeganie praw,
o ile nie są sprzeczne z chrześcijańskimi zasadami.
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STAWANIE W OBRONIE DOBRA
A SŁOWO BOŻE

Cel l. Określić, co to znaczy trwać mocno w Panu.

"Przywdziejcie całą zbroję Bożą abyście mogli ostać
się przed zasadzkami diabelskimi" (Efezjan 6: 11).

Biblia ukazuje nam obraz żołnierza występującego
przeciwko wrogowi. Żołnierzjest odziany w zbroję dos-
tarczoną przez Boga.

Co to znaczy ostać się? Czy to znaczy, że jest się
przeciwko czemuś, czy też że występuje się w obronie
czegoś? W większości przypadków Biblia nawołuje nas,
byśmy występowali przeciwko czemuś. Oczywiście, jeśli
jesteśmy chrześcijanami, będziemy bronić prawych
spraw. Będziemy chcieli robić to, co dobre. Stawanie
w obronie słusznej sprawy oznacza posłuszeństwo woli
Bożej. Jednak w niektórych sytuacjach należy wystę-
pować przeciwko czemuś, co jest złe.

W przytoczonym na wstępie fragmencie Słowa Bo-
żego jesteśmy zachęcani do nałożenia zbroi Bożej. Zbroja
to stalowy ubiór zakładany dla ochrony. Zwróć uwagę,
że Słowo Boże wyjaśnia, dlaczego mamy zakładać zbroję
Bożą: " ... abyście mogli ostać się przed zasadzkami
diabelskimi". Nie możemy dać zwieść się szatanowi.

Bożą zbroję otrzymujemy dla ochrony. Pancerzem
jest sprawiedliwość. Pasem prawda. Butami gotowość
do zwiastowania Ewangelii; przyłbicą zbawienie, a mie-
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czem Słowo Boże. Mieczjestjedynączęściązbroi służą-
cą do walki. Pozostałe części zbroi służą ochronie, abyś-
my mogli wytrwać, to znaczy nie zaprzeć się tego, w co
wierzymy oraz postanowić, aby złe uczynki lub nauki nie
wpływały na nasze życie. To stosowanie w praktyce nauk.
które umocnią twoje chrześcijańskie życie.

Przykładowo możemy to zilustrować dobrym chrześ-
cijańskim zwyczajem chodzenia do kościoła. Kiedy przy-
chodzi pora, by pójść do kościoła, oddać cześć Panu,
czynimy to. Nie musimy, w tym przypadku, za każdym
razem podejmować decyzji. Staje się to bowiem nawy-
kiem i wzorem zachowania, czymś naturalnym.

Jednak niektóre sytuacje w życiu wymagają wystę-
powania przeciwko czemuś. " ...abyście mogli stawić opór
w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie
tedy. .. " (Efezjan 6:13-14).

W księdze Daniela 3 czytamy, że król polecił zbudo-
wanie posągu i nakazał, aby wszyscy mieszkańcy Babi-
lonu oddawali mu cześć. Trzech młodych Izraelitów od-
mówiło wykonania tego polecenia. Nie zmienili swojej
decyzji, nawet kiedy zagrożono im wrzuceniem do rozpa-
lonego pieca. Król bardzo się rozgniewał. Kazał rozpalić
piec bardziej niż zwykle. Ponieważ młodzi ludzie wytrwa-
li przy swojej decyzji, zostali wrzuceni do pieca. Wyda-
wało się, że śmierć jest pewna.

Bógjednak nie pozwolił im umrzeć. Nie dopuścił, by
się spalili. Zdumiało to króla i jego dwór. Król zawołał
młodych ludzi do siebie i powiedział im: " nie ma innego
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Boga, który by mógł wybawić.jak tylko ten" (Daniel 3:29).
Młodzi ludzie wytrwali, nie dbając o to, co się stanie.
Nie oddali czci fałszywemu bogu. Byli gotowi spłonąć,
zamiast skłonić się przed bożkiem. Czy ty też masz taką
determinację do służenia Bogu? Dzięki temu, że ci młodzi
ludzie wytrwali przy swoim postanowieniu, król i jego
lud przekonali się o wielkiej mocy Boga i byli zdumieni!

/

Twoja wiara musi pochodzić z serca. Najbardziej mu-
sisz pragnąć służyć Bogu. Kiedy twoi przyjaciele zobaczą
twoją postawę broniącą tego, co prawe, będą cię szano-
wać i uświadomią sobie moc Bożą widoczną w twoim
życiu. Gdy sytuacja zmusza cię do zaparcia się zasad życia
chrześcijańskiego, podejmij decyzję, by stać mocno za
tym, co prawe!
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ft-- Zadanie

1Stawanie w obronie prawdy oznacza występowanie
przeciwko temu
a) co nie jest związane z Kościołem.
b) co jest sprzeczne z nauką Biblii.

2 Stawanie w obronie prawdy wymaga
a) żebyśmy zawsze występowali przeciwko czemuś.
b) żebyśmy często opowiadali się za czymś.

3 Historia o trzech młodych ludziach z księgi Daniela 3
uczy nas, że powinniśmy
a) bardziej słuchać Boga, niż ludzi.
b) być posłuszni swoim władcom, niezależnie od ich

żądań.

4 Ostajemy się, kiedy
a) jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, nawet jeśli to

nie jest łatwe.
b) robimy to, co przynosi jak najmniejsze kłopoty.
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STAWANIE W OBRONIE DOBRA
A TRADYCJA

Cel 2. Wyjaśnić, w jaki sposób można wykorzystać tra-
dycje, żeby oddać cześć Bogu.

Tradycja to wierzenie lub zwyczaj przekazywany
z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Chociaż nie
zawsze jest spisana, jest bardzo ważna dla członków spo-
łeczności. Wiele tradycj ijest dobrych i pożytecznych. Po-
magają ludziom pamiętać o ich przeszłości. Są jednak
niedobre tradycje. Może się zdarzyć, że tradycje prowa-
dzą do czegoś, co jest sprzeczne z Biblią. W takich wypad-
kach musimy stawać w obronie tego, co prawe.

Na przykład, w niektórych częściach świata krewni,
którzy zmarli wiele lat temu, są bardzo czczeni. Nie jest
to samo w sobie rzeczą złą. Powinniśmy pamiętać o zmar-
łych krewnych. Nie powinniśmy jednak oddawać im bos-
kiej czci. Kiedy wielbimy naszych przodków, okazuje-
my nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. W 2Mojżeszowej
20:3 Bóg powiedział: "Nie będziesz miał innych bogów
obok mnie ". Zmarli przeżyli już swoje życie i odeszli.
Musimy zostawić ich Bogu. Powinniśmy żyć w taki spo-
sób, byśmy byli pewni swojej duchowej kondycji, kiedy
staniemy wobec śmierci.

W niektórych krajach latynoskich jest zwyczaj, by
uczcić młodych ludzi, którzy kończą 15 lat. Zwykle
wydaje się z takiej okazji przyjęcie. Często jednak
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w czasie takich uroczystości zdarzają się momenty, które
nie podobają się Bogu.

Jose był chrześcijaninem. Jego córka wkrótce miała
obchodzić swoje piętnaste urodziny. Było w zwyczaju
by z takiej okazj i wydać wielkie przyjęcie i córka Josego
byłaby rozczarowana, gdyby uroczystość się nie odbyła.
Jose wynajął odpowiednie miejsce i zaprosił na nie
chrześcijański chór. Wieczór był bardzo udany. Córka
Josego była bardzo szczęśliwa. W taki sposób Jose
wykorzystał tradycję jako świadectwo chrześcijańskie.

~-- Zadanie

5 Tradycja to
a) wierzenia lub zwyczaje przekazywane z ojca na syna.
b) spisane prawa rodzinne, któremuszą byćprzestrzegane.
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6 Chrześcijanie powinni
a) starać się wykorzystać dobre tradycje dla wydania

świadectwa o zbawieniu.
b) odrzucić wszelkie tradycje swojej społeczności.

7 a Wymień jedną tradycję przestrzeganą w twojej spo-
łeczności.

b Czy jest sposób na to, byś mógł ją przestrzegać nie
niszcząc swojego chrześcijańskiego świadectwa?

c Czy w twojej społeczności istnieją tradycje, któ-
rych nie może akceptować chrześcijanin? Co powi-
nieneś zrobić?

STAWANIE W OBRONIE DOBRA
A PRZEPISY PRAWNE

Cel 3. Podać sposoby wykazania się chrześcijańskąpos-
lawą wobec spraw społecznych.

Rządy, władze i władcy są nam dane przez Boga.
W 1Tymoteusza 2: 1-2 Paweł poucza nas, że powinniśmy
modlić się za nie, aby Bóg pomógł im stać się błogosła-
wieństwem dla narodu.

Biblia naucza również, że mamy być posłuszni pra-
wom ustanowionym przez naszych władców. W Tytusie
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3: l czytamy: .Przypominaj im, żeby zwierzchnościom
iwładzom poddani iposłuszni byli, gotowi do wszelkiego
dobrego uczynku. " Chrześcijanin będzie przestrzegał
przepisów, nawet jeśli się z nimi nie zgadza, o ile nie są
sprzeczne z chrześcijańską nauką i Słowem Bożym.

Jedną ze spraw, o jakich decyduje rząd, jest ustano-
wienie oficjalnych świąt. Wiele świąt związanych jest
z religią danego kraju. Czasami uroczystości przypadają
na dni, które nie są czymś szczególnym dla chrześcijanina.
Niech cię to nie denerwuje. Możesz wielbić Boga każdego
dnia w roku. W czasie oficjalnych świąt powinieneś sko-
rzystać z okazj i do wypoczynku i dziękować Bogu za
oświecenie twojego umysłu i serca.

W niektórych krajach święta są szczególną okazją dla
chrześcijan. Ludzie wylegają na ulice. Jeśli możesz to
zrobić, wykorzystaj te święta, by rozdawać innym książki
i broszurki oraz mówić o Chrystusie. Może nawet będziesz
miał wtedy okazję głosić Słowo Boże w publicznych
miejscach. Wykorzystaj niechrześcijańskie święta na dni
pracy dla Pana!
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Może się zdarzyć, że będziesz musiał zmienić swoje
plany lub dostosować je do wymagań władz. Na przykład,
w pewnym kraju rząd stosuje praktykę wypełniania po-
litycznych funkcji w niedziele rano. Od wszystkich wy-
magane jest uczestnictwo w nich. Kościoły muszą współ-
pracować. Co mogą zrobić w takim przypadku? Wielbie-
nie Boga nie jest ograniczone tylko do niedziel. Większość
kościołów odprawia sobotnie nabożeństwa. W ten sposób
prawo jest przestrzegane, a chrześcijanie mają specjalny
czas na wielbienie Boga.

t:-- Zadanie

8 Prawa powinny być przestrzegane
a) we wszelkich okolicznościach.
b) o ile nie są sprzeczne ze Słowem Bożym.

9 Oficjalne święta powinny być
a) przestrzegane tylko wtedy, gdy sąpo temu religij-

ne powody.
b) wykorzystywane jako okazja do świadczenia.

10 Kiedy funkcje rządu wpływają na działalność koś-
cioła, chrześcijanie powinni
a) współpracować z władzami w miarę możliwości.
b) nie zwracać uwagi na wymagania władz.
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Jeśli chcemy, aby nasze chrześcijańskie świadectwo
było skuteczne w naszej społeczności, musimy mocno
stawać w obronie tego, co prawe. W miarę możliwości
powinniśmy być lojalnymi obywatelami i okazywać
szacunek naszemu rządowi i przywódcom. Kiedy przepisy
prawne są sprzeczne z naszymi chrześcijańskimi za-
sadami, musimy modlić się i prosić Boga o mądrość, abyś-
my wiedzieli, co mamy robić w tej sytuacji. Musimy rów-
nież być gotowi, by stanąć w obronie Boga. Nasze świa-
dectwo ukaże innym ludziom potęgę Boga!

-------- Odpowiedzi na zadania

6 a) starać się wykorzystać dobre tradycje dla wydania
świadectwa o zbawieniu.

1 b) co jest sprzeczne z nauką Biblii.
7 a, b, c. Twoje odpowiedzi.

2 b) żebyśmy często opowiadali się za czymś.
8 b) o ile nie są sprzeczne ze Słowem Bożym.

3 a) bardziej słuchać Boga, niż ludzi.
9 b) wykorzystywane jako okazja do świadczenia.

4 a) jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, nawet jeśli to nie
jest łatwe.

10 a) współpracować z władzami w miarę możliwości.
5 a) wierzenia lub zwyczaje przekazywane z ojca na syna.


