Nasze
społeczeństwo
Do tej pory rozważaliśmy biblijne zasady szafarstwa chrześcijańskiego i sposoby ich zastosowania odpowiednio do tego, kim jesteśmy i co posiadamy. Mam
nadzieję, ze zacząleśjuż stosować te zasady w swoim życiu! Doszliśmy do ostatniej
lekcji tego kursu. w której poddamy analizie nasz związek ze społeczeństwem,
do
którego należymy.
Jako szafarze dóbr Bożych mamy określone obowiązki wobec społeczeństwa.
Aby wywiązać się z nich. musimy wiedzieć. kim jesteśmy. Pomoże nam w tym ta
lekcja. Po dokładnym przeczytaniu jej odkryjesz różne sposoby. którymi możesz
posługiwać się wypełniając służbę ewangelizacyjną, obywatelską czy względem
bliźniego,
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Wyjaśnić,
dowisku.

dzięki którym chrześcijanin

które chrześcijanin,

w jaki sposób

może być świadectwem

jako obywatel. ma wobec spolcczenstwa

chrześcijanin może być dobrym bliźnim w swoim śro-

Czynności lekcyj ne
l. Jest to ostatnia lekcja tego kursu! Przeczytaj
tod podanych w poprzedniej lekcji.

ją uważnie

postępując

według me-

2. Po zakończeniu lekcji i wypełnieniu pytań. przeczytaj ponownie część III (lekcje
7-10). Następnie wypełnij swoją opinię uczestnika kursu - formularz z odpowiedziami dla części III i prześlij go do Instytutu
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Prowadzenie pobożnego tycia
CelI.

Zastanowić się, jaki jest związek między życiem chrześcijanina a prawym
społeczeństwem.

W dzisiejszym świecie jest ogromne pragnienie sprawiedliwości. Ludzie chcą
sprawiedliwego społeczeństwa, lecz nie chcą żyć sprawiedliwym życiem. Nie zdają
sobie sprawy. że społeczeństwo jest sprawiedliwe. wówczas gdy sąjednostki, które
je tworzą. Niemożliwejest utworzenie "złotego" społeczeństwa z "glinianych" ludzi.
Jezus rzekł: "Błogosławieni, którzy łakną j pragną sprawiedliwosci" (Mt
5:6). Oczywiście mial On na myśli tych, którzy pragną czynić to, co jest dobre
i sprawiedliwe, a nie tych, którzy oczekują takiego postępowania u innych. My,
chrześcijanie, powinniśmy być tymi, którzy pragną tak czynić.
Jako chrześcijanie mamy zbawienny wplyw na społeczeństwo. Jesteśmy solą
ludzkości (MtS: 13). Jeśli społeczeństwo, w którym żyjemy, nie jest zle, dzieje się to
dzięki chrześcijanom. Prowadząc życie Boże możemy być światłością wśród ludzi
i chwalić Pana (MtS: 16). O ileż lepsze byloby społeczeństwo, gdyby każdy chrześcijanin żył pobożnie!
I Które zdanie określa związek między życiem chrześcijańskim a sprawiedliwym
społeczeństwem?
a) Chrześcijanie muszą zasiadać w rządzie, aby społeczeństwo

było sprawiedliwe.

b) Najważniejszym sposobem, dzięki któremu chrześcijanin może sprawić, że społeczeństwo będzie sprawiedliwe,jest pragnienie, aby inni czynili to, co jest dobre.
c) Każdy chrześcijanin, gdy prowadzi pobożne życie, może pomóc całemu społeczeństwu, aby żyło sprawiedliwie.

Reklamowanie

kościola

Ce12. Poznać sposoby reklamowania Koscioto

H'

społeczeństwie,

W twoim środowisku może być wiele ludzi, którzy nie wiedzą o istnieniu twojego kościoła. A ty, który jesteś wierzącym, postawiłeś świecę wiary pod korcem
(Mt 5: 15). Niezbędne jest posługiwanie się różnymi sposobami reklamowania kościoła. Stałe ogłaszanie w prasie i w radiu może być bardzo kosztowne. Są jednak
pewne jednorazowe rodzaje wiadomości. które cenią dyrektorzy radia i telewizj i. Są
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to np. kampanie ewangelizacyjne i szkółki niedzielne. zebrania, otwarcie placówki,
ślub, wizyta znakomitego mówcy lub inne ważne wydarzenia w życiu kościoła.
Muzyka Gospel

Mai5 - 10 19.00.
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2 W swoim notatniku wymień przynajmniej trzy sposoby. dzięki którym mógłbyś
reklamować swój kościół. Dobrze byłoby. gdyby zawierały one wydarzenia. będące
dobrymi wiadomościami.

OBYWATELSKA OOI'OWIE[)ZIALNOŚĆ
Cel 3. Poznać obowiązki chrześcijanina jako obywatela.
Posluszcństwo władzy
W Liście do Rzymian 13: 1-6 apostoł Paweł naucza nas. że władza została ustanowiona przez Boga.
Dlatego chrześcijanin jest osobą. która powinna być posłuszna władzy
i przestrzegać prawa. Jeśli przeciwstawia się władzom, przeciwstawia się temu, co
ustanowił Bóg. Chrześcijanin nie powinien się buntować. choć może mieć ku temu
powody. Nie powinien też przyłączać się do tych. którzy próbują obalić władzę.
Zwróć uwagę na wielki szacunek. który miał Dawid dla Saula, ponieważ ten był namaszczony przez Boga. Mimo że Bóg odrzucił Saula. Dawid nic próbował go zdetronizować. Dawid dwukrotnie mial możliwość, aby go zabić, lecz oszczędził jego
życie (I Sm 24:6; 29:9-11). Bóg ustanowił Saula jako jedyną władzę i dopóki nie zdjął
go z tronu. Dawid nie zamierzał zmieniać tego. co ustanowił Bóg.
l'lacenie podatków
Wiele korzyści publicznych. którymi cieszymy się wspólnie. takich jak szkoły
publiczne. oświetlenie ulic. ochrona policji, drogi, są finansowane z płaconych
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chrzescijanina

przez nas podatków. Dlatego ten. kto uchyla się od płacenia podatków. wyrządza
krzywdę społeczeństwu. Każdy zakłada, że chrześcijanin będzie pomagał swojemu
społeczeństwu, a nie wyrządzał mu krzywdę.

Jezus nauczał. że należy płacić podatki mówiąc: "Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi" (Mt 22:21). Co więcej, dał nam również własny przykład placenia podatków (Mt 17:24-27). Apostoł Paweł także wyrażnie nauczał, że wierni nie
powinni uchylać się od płacenia podatków (Rz 13:6-7).

Udział

n' glosowaniu

Rząd jest odpowiedzialny wobec Boga. ponieważ On go ustanowił. lecz jest
również odpowiedzialny wobec ludzi. którzy go \vybrali. Podobnie ludzie są odpowiedzialni wobec Boga za wybór władzy. Jeśli rząd jest zły, oszukuje ludzi, którzy
go wybrali. Bóg może go usunąć. lecz ludzie są winni ternu. że wybrali zly rząd.
Musimy zbadać nasze motywy. którymi kierujemy się przy głosowaniu: czy głosujemy na kandydata. który płaci więcej, czy na tego. który obiecał nam jakieś
osobiste korzyści, czy też na tegu, który najlepiej spcłnialby swoje obowiązki" Jeśli
poważnie zastanowimy się nad tymi pytaniami. nic będziemy musieli żałować
oddanych

głosów,

Jako wierni powinniśmy

modlić się o to, by Bóg kierował

nami i byśmy mądrze

głosowali. Wyborca może być oszukany fałszywymi obietnicami tych. którzy chcą
mieć władzę. Bywało, że niektórzy wykorzystywali biednych ludzi. aby dostać się
do rządu. Po uzyskaniu władzy zapominali o tych, których namawiali i ktÓI)'T11
schlebiali. Oby żaden wiemy nie został oszukany przez tych. którzy skrywają głęboko
własne interesy za fałszywym obrazem dobrej woli wobec tych, którzy są poszkodowani. Nie powinniśmy zapominać. że Judasz, zdrajca i złodziej. z pozoru bardzo
interesował się biednymi (J 12:4-6).

Sprawowanie rządów
Niewiele rządów jest dobrych. ponieważ, ogólnie mówiąc, ci, którzy je sprawują,
nie są chrześcijanami.
Wierni mogą skuteczniej pomóc rządowi, jeśli sami w nim
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zasiadają. Jest jednak prawdą, żc istnieją tam Iicznc i duże pokusy. Prorok Daniel
jest doskonałym przykładem dla nas. Był on bardzo pobożnym człowiekiem i \vielkim mężem stanu (Dn I: 1-6.28). W skorumpowanym pałacu pozostał on wiemy
Bogu. który go szanował.
W Liście do Rzymian 16:23 apostoł Paweł \....
spomina Erasta. wiernego, który
był ..skarbnikiem miejskim". Jeśli Erast mógł służyć Bogu przy swojej pozycji. ty
również możesz to czynić. Dlatego.jeśli Bóg wzywa cię. abyś zająl odpowiedzialne
miejsce w rządzie twojego kraju. przyjmij je. W ten sposób. jako chrześcijanin. będziesz mógł wykorzystać swój wpływ i czynić rzeczy. które doprowadzą do pomyślności w twoim spoleczeństwie.
Modlitwa

7.l1

tych, którzy sprawują rządy

Udział w pracy rządu i działanic. aby różne sprawy toczyły się w pomyślnym
kierunku. nie jest jedyną rzeczą. którąmożemy
zrobić. Biblia również naucza nas. że
musimy modlić się za tych. którzy sprawująrządy (11m2: 1-2). Musimy czynić to nie
tylko z powodu nakazu Bożego. lecz również dla naszego \vłasnego dobra ... ob.dmy
ciche i spokojne żvcte wiedli Il'e wszelkiej poboźnosci i uczciwości" (I Tm 2 :2),
Trudne czasy. w których żyjemy. sprawiają. n: zdajemy sobie coraz bardziej sprawę
z konieczności czynienia tego!
J Kim są przywódcy. za których powinieneś się modlić'? W swoim notatniku. sporządź ich listę i módl się za nich regularnie, Bez względu na to. czy' są oni pobozni
czy nie. mo zesz modlić się do Pana. aby dal im mądrość. aby byli dobryrui przywódcami.
4
a
b
c

Zakreśl kólkiemliterę poprzedzającą każde zdanie PRA WOZI WE.
Zgodnie z Rz 13:1-3 chrześcijanin powinien dążyć do obalenia rządu.jeślijest zły.
Obowiązek wiernego wobec jego rządu obejmuje płacenie podatków.
Jeśli chrześcijanin modli się. aby wypełniła się wola B07..a w jego rządzie. nic musi glosować.

KONTAKTY

SPOLECZNE

Ce14. Podać przykłady chrzescijun.
łeczeństwie.
wywieranie

klór::y wypetniujq swoje obowiqzki

Ił'

spo-

wplywu przez chrześcijan na nasze społeczeństwo

Pierwsi uczniowie uważani byli za ludzi bardzo niebezpiecznych. mogących
zakłócić ustalony porządek społeczny. Byli oskarżeni o ..czynienie zamętu na Ca~l'111
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świecie" (Dz 17:6). Warunki spoleezne w tamtych czasach dalekie były od sprawiedliwości, Nauki Jezusa głoszone przez apostołów uwydatniały niesprawiedliwaść owych czasów.
Dzisiaj cieszymy się wieloma dobrodziejstwami, które wydają się nam zupełnie
naturalne. Niektóre z nich są nawet częścią programu akcji socjalnej pewnych rządów. Kto jednak podjął inicjatywę wprow ..adzenia zmian. które przyniosły te dobrodziejstwa? Oczywiście. chrześcijanie i chrześcijanki! Na przykład ci. którzy pozbyli
się niewolnictwa. ustanawiali prawa mające chronić dzieci. dali kobietom prawo
glosowania. założyli szpitale i Czerwony Krzyż.
Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiejszy porządek spolcczny
nie jest najlepszy. Jest nadal wiele do zrobienia. Picrwsi wierzący mieli wplyw na
swoje społeczeństwo. my zaś możemy mieć wpływ na nasze. Możemy zabierać glos
w wałce o sprawiedliwość i przeciwko złu społecznemu naszych czasów ... AfOWG
głupca jest ró:gą najego grzbiet. lec: mędrców strzegą ich wargi" (Prz 14:32).
5 Co to znaczy. że ktoś ma dobry wpływ na swoje społeczeństwo?

Milość bliźniego
Jezus nauczał. ze miłość bliźniego jest tak ważna jak miłość Boga (MI 22:37-39;
Mk 12:30-31). Co więcej. oba przykazania są ściśle związane ze sobą. aby nikt nie
mógł powiedzieć, że kocha Boga nic kochając również bliźniego, Przypowieść
o dobrym Samarytaninie bardzo pięknie ilustruje tę prawdę (Lk 10:30-37). Jako
wierni dbajmy o to. abyśmy nie zrobili tego samego błędu. co kapłan i Lewita, Byli
oni zbyt zajęci swoją religią i w związku z tym nic mieli czasu, aby zająć się potrzebami swojego bliźniego.

Jako chrześcijanie mamy obowiązek czynienia dobra wszystkim. a szczególnie
tym, którzy należą do naszej rodziny w wierze (GI6: 10). Oznacza to, że powinniśmy
pomagać tym braciom, którzy są w potrzebie (Dz4:34; JU: 15-16: IJ 3: 17). Powinniśmy też pomagać obcym (Mt 25:34-40; Jk I :27). Jest wielka okazja dla tych, którzy są
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bliźnim.

Mogą oni nauczać

umieją, pomóc w powrocie do społeczeństwa
narkomanom

czytania

tych. którzy

tego nie

tym. którzy złamali prawo: alkoholikom.

i założyć domy dla potrzebujących.

6 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą
nia swoje obowiązki społeczne.

każdy przykład chrześcijanina.

a) \Vilhelm znajduje sposoby dokonywania
i czynienia
b) Magdalena

który wypeł-

zmian na lepsze w swoim społeczeństwie

dobra dla bliźnich.
poświęca czas swojej religii pozostawiając

niesprawiedliwymi
warunkami społecznymi.
c) Józef planuje poprawić warunki społeczne
władzę.

walcząc

innym zajmowanie
z rządem,

się

który sprawuje

Doszedłeś do końca kursu zatytułowanego.
Odpowicdzialnosć chrześcijanina:
Studium () chrzescijuńskim szafarstwie. \V pewnym sensie jest to także początekponieważ mam nadzieję.
Prawdą jest. że obowiązki

że zastosujesz
w swoim
szafarza chrześcijańskiego

życiu to. czego się nauczyłeś.
są ogromne. Takie są również

nagrody! Jeśli pragniesz oddawać cześć i służyć Bogu jako Jego szafarz. doświadczasz szczególnej radości. będącej udziałem tych. którzy uczciwie inwestują
i zarządzają
wszystkim, co Bóg im powierzył.
Niech On ci błogosławi
i da ci
natchnienie

w życiu dla Niego!

Pytania kontrolne
I Który werset lub wersety Biblii byłyby najlepsze.
aby wskazać
chrześcijanie
powinni być świadectwem w swoim środowisku?

komuś.

że

a) ISm 24:6: 26:9-11.
b) Mt5:I3-l6.

c) Mt 22:21.
d) 1Tm2: 1-2.
2 W swoim notatniku

wymień kilka sposobów,

cioła mogą być świadectwem
3 Wyobraź

sobie, re twój przyjaciel

wania odpowiedzialnych

dzięki którym

wierni z twojego koś-

w swoim środowisku.

stanowisk

mówi ci. iż chrześcijanie powinni unikać zajmow rządzie. ponieważ większość rządów jest

skorumpowana.
W twoim notatniku napisz na to odpowiedź.
powiedzi przynajmniej jeden odnośnik z Pisma Świętego.

wykorzystując

\..' od-
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4 Wyobraź sobie, że chcesz wyjaśnić komuś. jakich jest pięć głównych obowiązków obywatelskich chrześcijanina. W twoim notatniku wymień je. Obok każdego
z nich wypisz kilka odnośników z miejsc Pisma Świętego. w których jest mowa
o nich lub ich przykład.
5 Wyobraź sobie. że chcesz wyjaśnić przyjacielowi, w jaki sposób chrześcijanin
może być dobrym bliźnim w społeczeństwie.
W twoim notatniku wymień najważniejsze sposoby takiego postępownia i podaj wersety Z Biblii. dla poparcia
każdego z nich.

Upewnij się. że wypełniłeś opinię uczestnika kursu dla
części III i wyślij formularz z odpowiedziami do leI.

Odpowiedzi na pytania nauczające
4 a
b
c

Nieprawda
Prawda.
Nieprawda. Chrześcijanin powinien modlić się zarówno
Bożej.jak i glosować.

O

wypełnienie woli

I c) Każdy chrześcijanin. gdy prowadzi pobożne życic, może pomóc calemu
społeczeństwu,
aby żyło sprawiedliwie.
5 Oznacza to, że powoduje lub dokonuje zmiany, które prowadzą do dobrych rzcczy i są błogosławieństwem dla innych.
2 Twoja odpowiedź. Jeśli kościół planuje specjalne nabożeństwo dla uczczenia
narodzin lub zmartwychwstania Jezusa, można ogłosić to wydarzenie. Możesz
pomyśleć też o innych sposobach reklamowania twojego kościoła w społeczeństwie.
6 a) Wilhelm.
3 Twoja odpowiedż.
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