
Nasze więzi
z innymi

W czasie niedzielnego nabożeństwa na studium biblijnym
mieliśmy chwilę na opowiedzenie swoich doświadczeń
z tygodnia. Wstała dziewczyna o imieniu Olga, która chciała
coś powiedzieć.

Wraz z kołeżanką udała się, dzień wcześniej, aby usłużyć
w jednym z kościołów w mieście. Kiedy przemawiały, kilku
pijanych mężczyzn weszło do kościoła. Gdy wierzący uciekali,
jeden z pijanych przypadkowo pchnął nożem swego również
pijanego syna. Gdy Olga i jej przyjaciółka zobaczyły, że młody
człowiek jest ranny, zatrzymały się i opatrzyły go. Ich własne
życie było zagrożone, ale ratowały życie swego nieprzyjaciela.
"Módlmy się" powiedziała Ołga, "aby ten młody człowiek
nie umarł i znalazł Chrystusa jako swego Zbawcę."

Pochyliliśmy więc nasze głowy w modlitwie, jednak nie
modliliśmy się jedynie o tego młodego człowieka. Dzięko-
waliśmy Bogu również za Ołgę i jej miłość do innych - nawet
niepr~yjaciół.

Olga nauczyła się tego, co było tematem lekcji 12. Możemy
okazać naszą miłość do Boga miłując innych i pomagając im.



Sprawdźmy zatem, co Boże Słowo mówi o naszych
więzach z innymi.

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Przywódcy.

Bliscy.
Przeciwni nam.

Ta lekcja pomoże ci..

• Podejrnować odpowiedzialność za więzi z innymi.

• Okazywać miłość w każdej więzi.
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Przywódcy

Cel l. Określ lsomu unerzqcy pouinien okazywać szacunele
i posluszetistroo.

Każdy kiedyś miał kogoś, kto był jego przywódcą. Dzieci
mają swoich rodziców, rodzice podlegają władzy państwo-
wej czy przywódcom religijnym. Nawet ci przywódcy mają
innych, którzy wydają im polecenia. Czego uczy nas Biblia
o stosunku do naszych przywódców?

Rodziców powinniśmy kochać, szanować i być im po-
słuszni. Przypominasz to sobie, jako jedno z przykazań, które
wspomnieliśmy w lekcji 11. Również Efezjan 6:1-2 wzywa
nas: "Dzieci, bqdzcie posłuszne rodzicom suoim UJ Pawi, bo
lo rzecz słuszna. Czcij ojca sll"go i matkę".

Powinniśmy okazywać posłuszeństwo policjantom, sę-
dziom oraz wszelkiej władzy. W Biblii czytamy: "Każdy czło-
wiek niecb się poddaje władzom zunerzcbnim; bo nie ma
wladZ» jak Iylko od Boga, ale, ktore sq, przez Boga sq lisia-
nouione" (Rzymian 13:1).

Jako wierzący mamy takich przywódców jak: naszych
pastorów, starszych zborowych, nauczycieli zboru. Należy
im okazywać szacunek i posłuszeństwo w sprawach, za które
odpowiadają. Paweł poucza:

"Bqdzcie posłuszni przeuodnieom waszym i bqdzcie
im ulegli; oni lo bowiem czuuajq nad duszami waszymi
i zdadzq z lego spran-e, ntecbźe lo czyniq z radosciq,
a nie ze uizdycbaniem, gdyż lo wyszłoby 1I'1l71l na szkodę"
(Hebrajczyków 13:17).
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Pismo Święte liczy nas, że mamy darzyć autorytetem
naszych przywódców. Jedyna sytuacja, w której nie-
posłuszeństwo jest wskazane to ta, gdy żąda się od nas czegoś,
co jest wyraźnic wbrew Bożym przykazaniom i Jego woli.
To zdarzyło się Piotrowi i innym apostołom, kiedy zabraniano
im zwiastować. Piotr wiedział, że przede wszystkimi musi
słuchać Boga. Dzieje Ap. 5:29 przytaczają zdarzenie, kiedy:
"['1011'I apostołou-ie odpowiadając, rzekli: Trze/m bardziej
słuchać Boga niż ludzi".

~.. ~--~ - ZADANIE DLA CIEBIE

1Przeczytaj cytaty umieszczone poniżej. Przed każdym
z nich wpisz numer opisu, który do niego pasuje .

.... c) 1 Piotra 2:13

1) Szanowanie rodziców
2) Szanowanie władz państ-

wowych
3) Szanowanie przywódców

kościoła

.... a) 1 Tymateusza 5:17

.... b) Kolosan 3:20

.... d) Przypowieści 6:20

.... e) Mateusz 22:17-21

2 Przeczytaj listę poniżej i zaznacz X te osoby, których
uznawanie i słuchanie sprawia ci kłopot.
Ojciec Starsi zborowi ..
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Matka
Pastor

Polic]a .

Jeśli zaznaczvleś/laś kogoś na liście, poproś Boga, aby
pomógł ci zrozumieć dlaczego szanowanie tych osób sprawia
ci problem i sprawił, że uznasz je i będziesz slurhal/la.

Bliscy

Cel 2. Nalicz si{>u.ła.\~citJl()gorastosotnania hihlUlll~j znsarly
milo.\tcl do innych.

Pewien przyjaciel powu-dział mi: "Jeśli niewierzący t rak-
tują mnie źle, mogę nadal ich kochać. Ale nie mogę tolerować
złego traktowania ze strony chrześcijan, Oni wiedzą, jak należy
postępować.'

Co staloby się z Piotrem i pozostałymi apostołami, gdyby
jezus tak mvślal? Oni wiedzieli, jak postępować, a zawiedli
Go, gdy został pojmany i zabrany na śledztwo. Pomimo tego,
jezus kiedy zrnartwvchwstal, ukazał się im i zapewnił icb
o swojej miłości.

Zawodzimy Pana wiele razy, ale On nas nadal kocha.
Pan prosi nas, abyśmy kochali innych chrześcijan lak, jak On
nas kocha: ':tak Ja 1/'(IS u m iłou 'alem,' a/~}'.§cip sie i lJ;l-' tum-
jentnie liii/owali" (Jan 13:51l.

Naszych przyjaciól powinniśmy traktować tak, jak my
chcemy być traktowani. LII kasz 6:51 powiada: ";l jak chcecie,
a/l)! ludzie IImll czynili, czvucte im lak samo i WF". \XI Rzy-
mian 13,9 czytamy: "Milu] lJIiźlliego slH'go jak siebie Slw/ego "
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Nasz stosunek do innych jesl również kształtowany przez
to, jak sil:'zachowujemy, \Ylten sposób dajemy świadectwo,
cz)' Chrystus żyje w nas.

Rirhard \Vllrmbrant, chrześcijański pastor, więziony za
wiarę, opowiada historię o współwięźniu, także pastorze,
który bvł znany z wyjątkowego Chrystusowego charakteru.

Kiedyś młody komunista został uwięziony i umieszczo-
ny \V lej samej celi, co pastorzy. Pastorzy świadczyli mu,
zachęcali h)' przyjął Jezus" jako Zbawiciela. Ale młody czlo-
wiek odmówił.

Pewnego dnia len młody człowiek spierał sic, "Jak mogę
kogoś uznać za swego Zbawcc, jeśli nie spoikalem go i nie
wie m ja k i jest?"

"Powiem ci, Jaki [est jezus," powiedział pastor, "On jesl
podobny do mnie!"

Wled)' więzień bez wahania, odpowiedział: "Jeśli jest
podobny do ciebie, to prąimllję Go jako Zbawiciela od razu!"

Jak niezwykłe świadectwo dał ten pastor. Obawiam się,
Że tvlko garsika chrześcijan odwaźylaby się powiedzieć: "jezus
jest podobny do mnie!" Ale Pnn chce właśnie tego, abyśmy
tak byli podobni do l'icgo, b)' ludzie mogli widzieć Jego
w nas! Mateusz 5:leI powiada: "Tak niecba] strieci Iły/sza
.';Ił,źal/o.{(; przed ludźmi, a/~),'u-idzieli UYISZP tlohre uczvnki
i cbtralili ojca ll'{lszego, kldl)' jesl Ił' niebie ".

Mówmy więc Panu każdego dnia, Że chcemy być bardziej
podobni do Niego! Potem starajmy sit; realizować nasze słowa
i rzeczywiście stawać się podobnymi do Niego.
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ZADANIE DLA CIEBIE

3 Przemyśl poniższe sytuacje. Zgodnie z tym, czego się
właśnie dowiedziałeś, wskaż, które z tych sytuacji są dla
wierzących WŁAŚCIWE, a które ZŁE?Wsta w (W) przed
tymi, które są właściwe i (Z) przed złymi.
.... a) Chrześcijanin pomówi cię. Myślisz o pozwaniu go

do sądu .
.... b) Twój sąsiad mówi: "Nie przychodi nigdy więcej

mówić o Chrystusie!" Jednak następnego dnia pot-
rzebuje pomocy, więc idziesz i pomagasz mu .

.... c) Twój pastor ma kazanie na nie lubiany temat. Ty,
aby pokazać swoje niezadowolenie, stajesz i wy-
chodzisz ze zboru .

.... d) Chrześcijanin popada w grzech, a ty, zamiast ogłosić
lo w zborze, idziesz do niego prywatnie i pomagasz
mu zwrócić się do Boga w pokucie.

4 Przeczytaj 1 Jan. 4:7-21. Wedlug tego fragmentu, wskaż,
które z poniższych stwierdzeń są PRAWDĄ'
a) Miłujemy Boga, bo On nas najpierw umilował.
b) Kto nie miłuje Boga, nie poznał Boga.
c) W miłości jest strach, bo można być odrzuconym.
d) Wystarczy kochać Boga; nie trzeba miłować brata,

gdy potraktował nas ile.
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Przeciwni nam

Cel 3. Z,rery:/iko/l'{/lIie 51/"egopostepouani« Ul oparciu o bib-
lijnq zasadę mi/ości do innvcb.

Parniętasz historię o Oldze z początku lekcji? Czy ona
miłowała tych, którzy czynili jej źle? Zamiast prosić o modlitwę
o uzdrowienie zranionego człowieka, Olga mogła prosić,
aby Bóg ukarał złoczyńców za ich podłość.

Czy byłoby to nastawienie Chrystusowe? Nie. Przy-
pomnijmy, co zrobił Jezus w noc swego pojmania, gdy Piotr
obciął ucho sługi najwyższego kapłana' Wiemy, że ten
sługa był nieprzyjacielem Jezusa, "Ale Jezus odezwal się
i rzeki 'Zaniechajcie tego!' l dotknqtoszy ucba, uzdrowił
go" (Łukasz 22:51).

Pragniemy być takimi, jak Jezus, który kochał swoich
nieprzyjaciól i przebaczał im. W Mateusza 5:44 są przytoczone
slowa Jezusa: "Miłujcie nieprzyjacioł uaszycb i módlcie się
za tycb, którzy was prześladują ", W Mateusza 6:15 znowu
czytamy. ':4 jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie
odpuści uam przewinień uaszycb ".

Miłość jest największą cnotą chrześcijańską. Pierwszy
Koryntian 13:13 powiada nam: "Teraz pozostaje wiara,
nadzieja, mi/ość, te trzy; lecz z nicb największa jest mi/ość".

Chrześcijanie powinni najpierw miłować Boga. On zaś
wypełni ich serca miłością, aby mogli miłować przyjaciół
i wrogów. Jezus powiedzlał. "Będziesz miłotrał Pana, Boga
511>'150, z całego serca 511>'150 i z całej duszy swojej, i z całej
myśli swojej" (Mateusz 22:37).
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Wf innym miejscu czytamy: "Nouv przykazanie daję wam,
abyscie się wzajemnie mi/owali, jak ]« was utniłotcalem;
al~).&.{ciesię i u:v tozajenmie miłowali" (jan 15:34). Naucz się
tych wierszy na pamięć i powtarzaj je często. Pamiętaj, ze
najważniejszym obowiązkiem wierzącego wobec Boga i bliź-
niego jest miłość.

t~----ZADANIE DlA CIEBIE

5 Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDĄ w twoim
życiu?
a) Twój sposób traktowania rodziny powoduje, że przyj-

mują oni twoje słowo o Bogu.
b) Twoje zachowanie powoduje, że twoi przyjaciele chcą

doznać tej samej mocy Boga, która zmieniła twoje
życie.

c) Modlisz się każdego dnia, aby ludzie widząc ciebie
widzieli Jezusa.

d) Modlisz się o przyjaciół, którym trudno miłować innych.

~----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

L a)

b)
c)

3) Szanowanie przywódców kościoła.
1) Szanowanie rodziców.
2) Szanowanie władz państwowych.



Nasze IPi~~ziz innymi 129

d) I) Szanowanie rodziców.
e) 2) Szanowanie władz państwowych.

4. a) Prawda
b) Prawda
c) Fałsz
d) Falsz

2. Twoje własne odpowiedzi.

5. Twoje własne odpowiedzi. Jeśli jakieś stwierdzenia
NIE są prawdą dla ciebie, przeczytaj lekcję jeszcze raz,
punkt po punkcie. Sprawdź swoje zachowanie i proś
Boga, aby dał ci siłę do życia według JEGO zasad.

3. a) Zła.
b) Właściwa.
e) Zła.
d) Właściwa.




