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MOC RELACJI MIĘDZY LUDŹMI WIERZĄCYMI
Opracował Don Krow
Dzisiaj będziemy mówić o mocy wynikającej z relacji między ludźmi wierzącymi. Cała Biblia
o takich relacjach mówi! Na przykład słowo kościół w języku greckim ekklesia, oznacza grupę
wywołanych. Patrząc na Słowo Boże zauważysz, że Kościół, zwany Ludem Bożym, jest zachęcany
do wspólnych spotkań. Kościół jest zachęcany do wspólnej modlitwy i do wzajemnego dodawania
sobie odwagi codziennie! Ma ich zachęcać moc Bożych relacji między nimi. Kolejnym słowem jest
słowo starszy. Wielokrotnie używa się go w Piśmie Świętym, a opisuje ono kogoś, kto jest, dojrzalszy,
kto przeszedł przez życie z Chrystusem i tego, który odniósł zwycięstwo w relacjach rodzinnych
i małżeńskich. Mając problem w małżeństwie, wolałbym udać się do kogoś, kto żyjąc pobożnie, nabył
Bożej mądrości przez wszystkie swoje lata.
Należy też zauważyć, że Pismo Święte porównuje Ciało Chrystusa do fizycznego ciała. Ono
ma ręce, oczy, uszy i inne części. Wszyscy jesteśmy częścią siebie nawzajem, a skoro tak jest, jeden
drugiego wzmacnia. Każde więzadło, każda część tego ciała ma swoją funkcję, posiada swoje własne
talenty, swój własny sposób dodawania sił i dzielenia się wiedzą.
Biblia mówi w Liście Jakuba 5:16: Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni
za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Oto biblijny
przykład mocy wynikającej z relacji między wierzącymi. Czegoś dzisiaj brakuje w Ciele Chrystusa.
Myślę tak, ponieważ podkreślamy powszechne kapłaństwo każdego wierzącego i preferujemy
bezpośredni kontakt z Bogiem; a pomijamy relacje z ludźmi wierzącymi i w ten sposób wiele tracimy.
Biblia zachęca, abyśmy wyznawali swoje upadki jedni drugim. Moim przyjacielem jest Dr. Loren
Lewis. Jest to starszy pan, z którym spędziłem wiele czasu. On jest wyszkolony w grece i czyta Nowy
Testament bezpośrednio z greki. Jeśli jest coś w Piśmie Świętym, czego nie mogę zrozumieć, idę
do niego i pytam, co na ten temat mówi oryginalny język grecki. Pytam go także o czasy użyte
w języku greckim, dzięki czemu bardzo mi pomógł w studiowaniu Biblii. Spędziłem z tym
człowiekiem całe godziny. To mądry, pobożny człowiek. Jego małżeństwo odniosło sukces, jego
rodzina także. Jest taki czas, kiedy trzeba poopowiadać o swoich upadkach. Wyznać je. Oczywiście,
Biblia mówi o tym, że należy je wyznać Bogu. Nie mówię tutaj w kontekście przebaczenia grzechów
przez drugiego człowieka. Jedynie Bóg przebacza grzechy. Trzeba jednak mieć odpowiedzialność
za swoje życie.
Moc Bożej relacji z innym wierzącym to moc, która kładzie na nas odpowiedzialność, jak i również
umożliwia odebranie zachęty od innych, by szukać Pana. W Liście do Hebrajczyków czytamy, byśmy
wzajemnie się zachęcali do nieopuszczania wspólnych zgromadzeń, do dodawania sobie odwagi,
by się wzajemnie napominać, aby nikt nie stał się zatwardziały przez grzech. Cały ten fragment mówi
o istocie Bożych relacji między wierzącymi. Z drugiej strony, Biblia ostrzega przed bezbożną relacją
i mówi o tym, jak taka relacja może wpłynąć na nasz umysł i na nasze myślenie. Nim się
spostrzeżemy, możemy popaść w rzeczy, których nie powinniśmy robić, a to tylko dlatego, że nie
chroniliśmy siebie, otaczając się Bożymi doradcami (Przypowieści Salomona 11:14, 13:20
i 1 List do Koryntian 15:33). Biblia mówi także w 2 Liście do Koryntian 6:14: Nie chodźcie w obcym
jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność
między światłością a ciemnością?
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Prowadząc chrześcijańskie życie, bądź zachęcony do otaczania się Bożymi relacjami i uciekaj
od tych, które mają na ciebie negatywny wpływ. To bardzo ważne, abyśmy mieli pobożnych
wierzących w naszym życiu, dzięki którym możemy udoskonalać się (Żelazo ostrzy sie żelazem,
a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Przypowieści Salomona 27:17) i z którymi się
liczymy. Niech cię Bóg błogosławi w rozmyślaniach nad tymi sprawami.

Pytania
1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 15:33. Czego nas uczą te wersety odnośnie relacji?
____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:12. Co pokazują te wersety, odnośnie chrześcijańskiego
życia?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:24. Czego się możemy dowiedzieć o Bożych relacjach
z List do Hebrajczyków 10:24?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego możemy dowiedzieć się z tego wersetu
na temat relacji?
____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Przypowieści Salomona 5:22-23. Dlaczego powinniśmy strzec naszych serc przed
niewłaściwymi relacjami?
____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2:22. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości
i do pokoju z kim?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:7. O kim mamy pamiętać i kogo mamy naśladować?
____________________________________________________________________________

Pytania
1 List Koryntian 15:33 - Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje.
1 List Koryntian 12:12 - Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki
ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus.
List do Hebrajczyków 10:24 - …i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości
i dobrych uczynków.
List do Hebrajczyków 10:25 - Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych
w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
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Przypowieści Salomona 5:22-23 - Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się
w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi.
2 List do Tymoteusza 2:22 - Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj
do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
List do Hebrajczyków 13:7 - Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże,
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 15:33. Czego nas uczą te wersety odnośnie relacjach? Złe
towarzystwo ma zły wpływ na dobry charakter.
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:12. Co pokazują te wersety, odnośnie chrześcijańskiego życia?
Tak jak fizyczne ciało, wszyscy potrzebujemy innych członków Ciała Chrystusa.
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:24. Czego się możemy dowiedzieć o Bożych relacjach
z Listu do Hebrajczyków 10:24? Boże relacje mają wpływ na innych, pobudzając do miłości
i do dobrych uczynków.
4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego możemy dowiedzieć się z tego wersetu na temat
relacji? Potrzebujemy się razem spotykać, mieć ze sobą relacje i wzajemnie się zachęcać.
5. Przeczytaj Przypowieści Salomona 5:22-23. Dlaczego powinniśmy strzec naszych serc przed
niewłaściwymi relacjami? Aby nie zbłądzić przez głupstwo.
6. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2:22. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości
i do pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:7. O kim mamy pamiętać i kogo mamy naśladować? O tych,
którzy głosili nam Boże Słowo.
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