
Być światłem
w swojej

społeczności

W Muzeum Kanału Panamskiego znajduje się stara
latarnia sygnalizacyjna. Wykonano ją we Francji w XIX
wieku i przewieziono do Panamy, gdzie Francuzi za-
mierzali przekopać kanał poprzez kontynent. Nie dokoń-
czyli budowy z powodu wybuchu epidemij i braku fun-
duszy. Stara latarnia jednak została. Służyła przez wiele
lat jako sygnał dla statków na morzu.

W środku latarni jest miejsce na małą lampę naftową.
Wokół lampy są rzędy szkła ciętego w długie, wąskie
pasy, które służą jako zwierciadła. Wokół lampy jest
około 800 zwierciadeł. Same nie dają światła, ale odbijają
i wysyłają światło lampy. I tak wątłe światło lampy naf-
towej wzmocnione jest wiele setek razy i stanowi silną,
jaśniejącą latarnię. Przez wiele lat to światło wskazywało
statkom i łodziom bezpieczną drogę do brzegu.

My podobnie powinniśmy być odblaskiem światłości
Jezusa Chrystusa. Biblia porównuje życie chrześcijanina
do światła i do soli. W tej lekcji dowiesz się,jak możesz



być światłem i solą dla swojej społeczności. Przekonasz
się, że kiedy oddasz się Chrystusowi, będziesz mógł
odbijać światło Jego miłości na świat.

Plan lekcji

Światłość dla społeczności
Sól dla społeczności
Odnowiony umysł

Cele lekcji

• Określić, w jaki sposób można porównać światło i sól
do cech chrześcijańskiego życia .

• Wyjaśnić rezultaty odnowienia umysłu.
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ŚWIATŁOŚĆ DLA SPOŁECZNOŚCI

Cel l. Określić, w jaki sposób chrześcijanin może być
odblaskiem światłości Jezusa.

Jezus powiedział: "Jestem światłością świata" (Jan
9:5). Powiedział również: " Wyjesteście światłościąświa-
ta... tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie" (Mateusz S:14.16). Nie mamy w sobie
światła, ale odbijamy światło Jezusa, podobnie jak zwier-
ciadła w starej latarni sygnalizacyjnej w Panamie odbijały
światło lampy.

Jednym z zadań światłajest oświetlanie ludziom dro-
gi, by mogli ją widzieć i iść po niej bezpiecznie. Biblia
mówi: "Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i świat-
łością ścieżkom moim" (Psalm 119: l OS). Ludzie mogą
nie czytać Słowa Bożego, ale obserwują nasze życie.
Jeżeli studiujemy Słowo i chodzimy w jego świetle, inni
będą mogli zobaczyć właściwą drogę. Będziemy służyli
jako reflektory światła Chrystusowego i pomagali innym
znaleźć drogę do Chrystusa.
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Innym zadaniem światła jest ostrzeganie przed nie-
bezpieczeństwem. Buduje się latarnie morskie, żeby os-
trzegać statki przed podwodnymi skałami lub skalistymi
brzegami. Wzdłuż brzegów Angliijest wiele takich latami.
Chrześcijanie służą jako latarnie ostrzegające przed nie-
bezpieczeństwem grzechu. Biblia mówi: " W sercu moim
przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko
tobie" (Psalm 119: 11). Słowo Boże nie tylko pomaga nam
uniknąć grzechu, ale odbite od naszego życia ostrzega
innych. Często konieczne jest, abyśmy ostrzegali przed
grzechem.

Światło również umożliwia ludziom ujrzenie rzeczy
takimi, jakie są. List do Hebrajczyków 4: 12-13 mówi:

"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdol-
ne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stwo-
rzenia, które by się mogło ukryć przed Nim.
przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte
przed oczami Tego, przed którym musimy zdać
sprawę.

Kiedy nasze serca są otwarte na-Słowo, sprawia ono,
że widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg. Z kolei, kiedy
ludzie, którzy nie są chrześcijanami, patrzą na nasze życie,
dostrzegają swoje grzechy i potrzebę zmiany, którą może
dokonać moc Jezusa.

" ... w którym świecicie jak światła na świecie,
zachowując słowa żywota ... " (Filipian 2:15-16).
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Zadanie

1 Wymień trzy zadania światła.

2 Porównaj każde z tych zadań do naszych obowiązków
jako chrześcijan.

Sól dla społeczności

Cel 2. Określić, w jaki sposób chrześcijanin może być
solą dla swojej społeczności.

" Wyjesteście soląziemi;jeśli tedy sól zwietrzeje,
czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda,
tylko aby była precz wyrzucona iprzez ludzi po-
deptana. "(Mateusz 5: 13).

Naszą funkcją, jako soli,jest oczyszczanie. Być czys-
tym oznacza "uwolnienie od obcych naleciałości". Kiedy
używa się do oczyszczenia soli, niszczy ona te obce ele-
menty.

Soloną wodę często stosuje się jako domowe lekarst-
wo na różne infekcje lub opuchlizny. Kiedyś miałem za-
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każony palec u nogi. Był czerwony, spuchnięty i bardzo
bolał. Moja żona zaproponowała, abym wymoczył palec
w bardzo gorącej słonej wodzie. Nie było to przyjemne,
ale szybko pomogło i wkrótce poczułem się lepiej. Można
powiedzieć, że sól oczyściła palec.

Czystość to cecha, jaką chrześcijanie powinni pre-
zentować w swojej społeczności. Kiedy jesteśmy czyści,
oznacza to, że nasze życie nie zawiera nic, co nie byłoby
święte. Nasza czystość może oddziaływać na otoczenie
i zachęcać go także do czystości. Duch świata stara się
pomniejszyć znaczenie uczciwości i moralnej czystości.
Chrześcijanin jednak dba o czystość mowy, zachowania
i myśli. Grzech jest jak infekcja. Mamy działać jako lek,
który go niszczy i nie dopuści do jego rozprzestrzenienia
się. Kiedy wypowiadamy się przeciwko grzechowi, peł-
nimy rolę soli w naszej społeczności.

Sól służy również do konserwowania. Na przykład,
używamy jej do konserwowania ryb i mięsa. Chronimy
je w ten sposób przed zepsuciem. Urodziłem się na wyspie
Nowa Funlandia. Popularną potrawą jest tam "danie
z solonego mięsa", którego nazwa pochodzi od konserwo-
wanej solą wołowiny.
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Nowa Funlandia to kraina rybołówstwa. Pamiętam,
jak chodziłem do rybackich doków, gdzie były tony ryb
obłożonych solą. W ten sposób przez dłuższy czas można
przechowywać ryby, zanim się je zapakuje i sprzeda.

Sól konserwuje mięso, które można jeść nawet po
dłuższym czasie przechowywania. Zachowuje ono wszy-
stkie naturalne właściwości. Nie traci smaku. Chrześ-
cijanie mają być solą ziemi. Mają być czynnikiem kon-
serwującym. Są pewni ludzie, w towarzystwie których
łatwo jest być wzorowym. Są to przykładni ludzie. Są też
inni, którzy mają zły wpływ. Chrześcijanie muszą mieć
dobry wpływ na innych. Muszą starać się, by innym było
łatwiej być wzorowymi na tym złym świecie.

Najbardziej znaną właściwością soli jest nadawanie
smaku potrawom. Sama w sobie ma ona smak, ale naj-
lepiej służy jako przyprawa nadająca smak jedzeniu.
Chrześcijaństwo jest tym dla życia, czym jest sól dla
jedzenia. Dodaje smaku życiu. Zabierzcie chrześcijaństwo
i pozbawcie życie jego wpływu, a stanie się ono nudne,
bez znaczenia i celu. Chrześcijaństwo nadaje smak i zna-
czenie życiu - daje coś, dla czego można żyć.
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My, chrześcijanie, musimy oczyszczać się i mieć
oczyszczający wpływ na innych. Powinniśmy robić wszy-
stko, co w naszej mocy, by zachować to, co dobre i prawe.
Nasze własne życie powinno pokazywać innym, że
chrześcijaństwo nadaje życiu cel. Wtedy będziemy słu-
żyli jako sól, jak nakazał Jezus.

~-- Zadanie

3 Uzupełnij zdania
a Infekcjajestjak .
b W grzesznym świecie chrześcijanin musi być

c Czysty chrześcijanin jest jak ,
ponieważ pomaga zachować w czystości swoją
społeczność.

4 Wymień trzy funkcje soli.

5 Porównaj każdą z tych funkcji do naszych obowiąz-
ków jako chrześcijan.
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ODNOWIONY UMYSŁ

Ce13. Określić postawę człowieka z odnowionym umysłem.

Dowiedzieliśmy się, że nie mamy w sobie światła,
lecz odbijamy światło Chrystusa. Nie mamy również mo-
cy oczyszczania, konserwowania i nadawania smaku. Moc
ta pochodzi od Boga, który daje nam mądrość, abyśmy
mogli wykorzystać Jego moc dla dobra innych.

Podobnie jest z naszymi umysłami. Nie możemy zro-
zumieć, jak one działają - tylko Bóg to wie. Im bardziej
więc poddamy swoje myśli Bogu, tym lepiej będzie On
mógł kontrolować nasz umysł.

Rzymian 12:2 mówi: "A nie upodabniajcie się do tego
świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu
swego.

Całkowita zmiana w nas zachodzi wtedy, kiedy uz-
najemy Chrystusa j ako naszego Pana. Wszystko staje się
nowe. Inaczej zaczynamy patrzeć na rzeczy, inaczej za-
czynamy myśleć. Nasz umysł staje się odnowiony. Oz-
nacza to, że jest świeży i czysty,jak nowy umysł. Bóg te-
raz kontroluje nasze myśli i wyobrażenia.
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Musimy wyrobić w sobie nawyk pozwalania Bogu,
by na nas wpływał poprzez nasz umysł. Pozwól Bogu
wypełnić twój umysł Jego myślami. Bądź wrażliwy na
przewodnictwo Ducha Świętego. On da ci mądrość do
kształtowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Kie-
dy będziesz żył pod Jego przewodnictwem, twój umysł
zostanie zmieniony oraz odnowiony i naprawdę staniesz
się światłem, a także solą dla swojej społeczności.

W lKoryntian 2:16 apostoł Paweł mówi: "Ale my
iestesmy myśli Chrystusowej", zaś w Filipian 2:5: "Ta-
kiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było
w Chrystusie Jezusie". Następnie mówi o postawie, jaką
miał Jezus. Przeczytaj Filipian 2:5-11 i przestudiuj po-
niższą tabelkę. Staraj się zauważyć postawę Chrystusa
iBożą odpowiedź na nią.

DZIAŁANIE STAN JEGO REAKCJA BOGA
JEZUSA UMYSł.1J

Wyparł się samego Uległość Bóg wywyższył Go
siebie (w.l) (w.g)

Przyjął postać sługi Pokora Bóg dał Mu imię
(w.l) większe niż inne

imiona (w.s)

Kroczył ścieżką Posłuszeństwo Bóg dał Mu zasz-
posłuszeństwa czytne miejsce
(w.B) (w.10-11)
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Czy masz taki umysł, jaki miał Chrystus? Czy jesteś
uległy, pokorny i posłuszny? Poproś Pana, by pomógł ci
odnowić twój umysł. Mając Jego umysł, będziesz mógł
przenieść Jego miłość i zainteresowanie na swoją spo-
łeczność.

~-- Zadanie

6 Napisz, w jaki sposób możesz być
a uległy .
b pokorny .
c posłuszny ..

7 Czy powinieneś być bardziej
a uległy? Tak Nie... Czasem .
b pokorny? Tak Nie Czasem .
c posłuszny? Tak Nie Czasem .

8 W jaki sposób odnowiony umysł czyni nas bardziej
skutecznymi?
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t~~-------, Odpowiedzi na zadania

5 Chrześcijanin powinien być czynnikiem uzdrawiają-
cym dla ludzi ze swojego otoczenia, powinien zacho-
wywać to, co prawe i powinien pokazywać, w jaki spo-
sób Chrystus nadaje sens życiu.

1 Oświetlanie drogi; ostrzeganie przed niebezpieczeńst-
wem grzechu; pomaganie w ujrzeniu rzeczy takimi,
jakie są.

6 Twoja odpowiedź.

2 Odbijamy światło Chrystusa, by pomóc innym znaleźć
drogę do Niego, ostrzegamy ich przed niebezpieczeńst-
wem grzechu, pomagamy im ujrzeć grzech takim,jakim
jest.

7 Twoja odpowiedź.

3 a grzech.
b czysty.
c sól.

8 Kiedy mój umysł jest odnowiony, prezentuję postawę
Chrystusową i mogę mieć dobry wpływ na innych.

4 Oczyszczanie, konserwowanie, nadawanie smaku.


