
Wspieranie słabszych

Mamy na dziś zaplanowane spotkanie członkowskie. Z tego względu będzie mała przerwa

od  Ewangelii  Łukasza.  Zajmiemy  się  tematem  wspierania  słabszych.  Biblia  mówi  sporo  o

słabościach.  I  mówi  o  nich  na  różne  sposoby.  Czasem o słabościach  ciała,  czyli  o  chorobach.

Czasem o słabościach ducha, czyli o słabości wiary. A czasem słabość wyraża się przez porównanie

do tego,  co  świat  uważa  za  mocne.  Czyli  słabi  są  biedni  w porównaniu  z  bogatymi.  Słabi  są

niewykształceni w porównaniu z mądrymi tego świata.

Przejdę dziś przez kilka fragmentów, które łączy temat wspierania słabszych. Zobaczymy,

kto i jak ma w kościele odpowiadać na słabości ducha i ciała. Pierwsze fragmenty będą się bardziej

odnosić do słabości ducha. Pod koniec będzie o słabościach ciała. Bo instrukcji dotyczących tylko

chorób jest w Biblii mniej.

Zaczniemy od dłuższego fragmentu z 1 Listu do Koryntian 12. Przeczytamy wersety od 18

do 27. Ale zanim to zrobimy, to krótkie wprowadzenie. Wcześniej w tym fragmencie Paweł pisał,

że każdy chrześcijanin został włączony w jedno ciało. Werset 12: „Bo też w jednym Duchu wszyscy

zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy

zostaliśmy napojeni jednym Duchem”. Dalsza część to polemika z postawami, które zaprzeczają, że

członkowie Kościoła się potrzebują. Jedni myślą, że są niepotrzebni. Noga myśli, że skoro nie jest

ręką, to nie należy do ciała. To jest postawa, która może wynikać z zazdrości. Inni myślą, że nie

potrzebują pozostałych. W swojej pysze mogą mówić, że nie potrzebują innych członków. Ale nie

ma takiego ciała, które składałoby się tylko z jednego członka. Takie rzeczy można zobaczyć tylko

w rodzinie Addamsów. Była tam taka rączka, która poruszała się na palcach. Ale takich dziwactw

nie ma w Kościele Jezusa. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin samowystarczalny. Ani nie

istnieje coś takiego jak chrześcijanin zbędny i niepotrzebny.

Pan Bóg nie stwarza niepotrzebnych członków i organów. Każda część naszego ciała do

czegoś służy.  Podobnie jest  z Kościołem, w którym każdy członek jest  ważny. Przeczytajmy 1

Koryntian 12:18-27:

1 Koryntian 12:18-27

18 Tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele, tak jak chciał.

19 Jeśliby zaś wszystkie były jednym członkiem, to gdzie byłoby ciało?
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20 Członków jest zatem wiele, ale ciało — jedno.

21 Nie  może  więc  oko  powiedzieć  ręce:  Nie  potrzebuję  ciebie;  ani  też  głowa  stopom:  Nie

potrzebuję was.

22 Wręcz przeciwnie, członki ciała uważane za słabsze, są potrzebniejsze,

23 te, które w ciele uważamy za mniej godne uwagi, otaczamy większym szacunkiem, a nasze

wstydliwe wymagają więcej dbałości o przyzwoitość,

24 podczas  gdy nasze  przyzwoite  takiej  potrzeby nie  mają.  Bóg bowiem tak  złożył  ciało,  że

pomniejszemu dał większe znaczenie,

25 aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo troszczyły się o siebie.

26 I jeśli  cierpi  jeden członek,  cierpią  z  nim wszystkie  członki;  jeśli  dostępuje chwały jeden

członek, cieszą się z nim wszystkie członki.

27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami.

Zaczynamy od fragmentu, który ukazuje nam Kościół jako ciało. Wszystkie członki tworzą

jedno ciało. 12 werset mówi, że tak samo jest z Chrystusem. To może się wydawać dziwne, że

Paweł nie napisał: tak samo jest z Kościołem. Ale widać tu, że Paweł utożsamiał Kościół z ciałem

Chrystusa.

Ten fragment jest częścią rozdziału, który mówi o darach Ducha. Paweł odpowiadał tutaj na

pewien problem. Koryntianie używali często tych darów z myślą o sobie samych. Czyli nie patrzyli

na to, jak mogą służyć dla dobra całego kościoła. O darach Paweł pisał od 1 do 11 wersetu. I potem

znowu od 28 wersetu. Taki jest kontekst fragmentu, który przeczytaliśmy. Więc Paweł wyjaśniał

tutaj, że członki są częścią ciała po to, żeby wzajemnie sobie służyć.

I  jest  to fragment,  który wprost mówi o członkostwie.  O tym, że bycie chrześcijaninem

oznacza bycie członkiem kościoła.  I  mamy tu tak naprawdę dwa wymiary.  Po pierwsze,  każdy

chrześcijanin jest częścią Kościoła uniwersalnego. Czyli tego jednego, który obejmuje cały świat.

13  werset  mówi,  że  w  jednym  Duchu  zostaliśmy  ochrzczeni  w  jedno  ciało.  I  po  drugie,  ta

rzeczywistość musi się jakoś wyrazić lokalnie. Jeśli ktoś nie widzi takiej potrzeby, to jest jak oko,

które mówi do ręki, że jej nie potrzebuje.

Ale może ktoś nie jest przekonany, że potrzebne są jakieś listy i spotkania członkowskie. Że

przecież spotykamy się w każdą niedzielę. I przecież to Duch Święty włącza w ciało Chrystusa, a
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nie jakaś organizacja. Jasne, że nikt nie staje się członkiem Kościoła Jezusa przez włączenie na listę

jakiegoś kościoła.  Ale  żeby tworzyć  lokalną  wspólnotę kościoła,  musimy wiedzieć,  kto jest  jej

częścią. W 2 Liście do Koryntian widzimy, że kościół głosował większością za ukaraniem jednej

osoby. Więc musieli wiedzieć, kto należy do kościoła a kto nie. Bez tego nie dałoby się zagłosować

większością.  Alternatywą  byłoby  głosowanie  przez  wszystkich,  którzy  akurat  przyszli  na

nabożeństwo.  Niezależnie  od  tego  czy  są  stałymi  bywalcami  czy  przyszli  po  raz  pierwszy.

Niezależnie od tego, czy wiemy, że są naszymi braćmi czy siostrami. I niezależnie od tego, czy

sami uważają siebie  za nawróconych.  Formalne członkostwo umożliwia po prostu realizowanie

tego, do czego wzywa nas Słowo Boże.

Bo odpowiedzialność w kościele mamy przede wszystkim o jego członków. Nie tylko o

członków, ale przede wszystkim o nich. Rozumiem sytuację osób, które trafiły do naszego miasta i

kościoła w wyniku wojny. Jesteście pewnie członkami kościołów w swojej ojczyźnie.  I pewnie

chcielibyście tam wrócić. Modlimy się, żebyście mogli wrócić do swoich kościołów. Ale kiedy tu

jesteście,  to  chcemy  budować  kościół  Chrystusa  wspólnie  z  wami.  Już  to  robimy.  Ale  może

zdecydujecie się tutaj  pozostać.  I kiedy będziecie na to gotowi,  to zapraszamy, by dołączyć do

naszego zboru.

Ale  może przychodzisz  już  na  spotkania  dłużej.  I  do  tej  pory  nie  zdecydowałeś  się  na

członkostwo. A może nie jesteś jeszcze ochrzczony. Nie zwlekaj, jeśli tylko wierzysz, że Jezus jest

Synem Bożym. Jeśli dostrzegasz, że grzech oddzielał Ciebie od Boga, a Jezus usunął tę barierę. Bo

przyszedł na świat, by wykupić z grzechu tych, którzy w Niego wierzą. Jak czytamy w 2 Koryntian

13:4:

2 Koryntian 13:4

Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w

nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was.

Sam Jezus doświadczył słabości. Po to, żebyśmy my będąc słabi w Nim, żyli z Nim w mocy

Bożej. Przyznanie się do naszej słabości jest drogą do korzystania z Bożej mocy.
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Mając to  na  uwadze,  wróćmy do 1 Koryntian 12.  Nie  będę  dzisiaj  analizował  każdego

wersetu.  Przede  wszystkim  skupię  się  na  naszej  odpowiedzialności  za  innych  w  kościele.

Najbardziej widać to od 22 wersetu:

1 Koryntian 12:22-25

22 Wręcz przeciwnie, członki ciała uważane za słabsze, są potrzebniejsze,

23 te, które w ciele uważamy za mniej godne uwagi, otaczamy większym szacunkiem, a nasze

wstydliwe wymagają więcej dbałości o przyzwoitość,

24 podczas  gdy nasze  przyzwoite  takiej  potrzeby nie  mają.  Bóg bowiem tak  złożył  ciało,  że

pomniejszemu dał większe znaczenie,

25 aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo troszczyły się o siebie.

Mamy tutaj kilka grup członków. Dwie pierwsze to te, które uważane są za słabsze i mniej

godne uwagi. Zauważmy, że niekoniecznie są one słabsze i mniej godne uwagi. Ale wydają się takie

być. Potem, w 23 i 24 wersecie, mamy zestawienie wstydliwych i przyzwoitych.

To Bóg umieścił członki w ciele tak, jak chciał. Umieścił w nim też te, które wydają się

słabsze, mniej godne i wstydliwe. Te role nie muszą być przyznane na stałe. Ktoś może mieć okres

słabości, a później będzie uważany za mocnego. Dlatego niech ktoś nie myśli na przykład, że na

pewno jest w grupie wstydliwych. I że nic tylko go gdzieś ukryć. I niech ktoś nie uważa, że jest

takim ważnym członkiem, że wszędzie musi być widoczny.

Słowo  słaby  to  asthenes.  Będziemy  się  mu  dzisiaj  przyglądali  uważniej.  Dosłownie

moglibyśmy je przetłumaczyć jako „bezsilny”.  I  to słowo będzie łączyć fragmenty,  którymi się

zajmiemy. Mówiłem już na początku, że jego znaczenie zależy od kontekstu. Może się odnosić do

słabości  ciała,  ducha  i  pewnego  postrzegania.  Czasem  używane  jest  tam,  gdzie  czytamy  o

chorobach ciała. Czasem opisani są tak ludzie, którzy nie są mocni w oczach świata. A czasem tym

słowem opisane są osoby słabe w wierze. Osoby, która mają skrupuły sumienia przed zrobieniem

czegoś, co wcale nie jest zabronione. Ich sumienie nie rozumie w pełni wolności w Chrystusie. O

takich osobach Paweł pisał do Rzymian, że słaby tylko jarzynę jada. Bo boi się zjeść mięso i napić

wina.

W naszym ciele słabsze wydają się narządy wewnętrzne, mózg czy oczy. Są one bardziej

podatne na urazy, dlatego muszą być bardziej chronione. Od wielu z nich zależy nasze życie. Paweł

też podkreślił, że kościół potrzebuje takich członków. Nie tylko, że mamy ich z trudem znosić. Ale,
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że są w ciele potrzebni.  Bo wtedy może się okazać wzajemna miłość.  To daje nam wszystkim

możliwość ćwiczenia się w cierpliwości i dążeniu do pokoju. Jak Paweł napisał w Rzymian 15:1:

Rzymian 15:1

A  my,  którzy  jesteśmy  mocni,  winniśmy  wziąć  na  siebie  ułomności  słabych,  a  nie  mieć

upodobania w sobie samych.

Ułomności słabych dają okazją do tego, żeby im służyć. Żeby nie mieć upodobania w sobie

samych. Czyli nie skupiać się na sobie. Takie słabości powinno się traktować jako szanse a nie jako

problemy. To może brzmieć jak pusta mowa motywacyjna. Ale naszą motywacją ma być w tym

Chrystus. Paweł napisał tam w 3 wersecie, że i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Że

wziął na siebie urągania urągających.

Poza uważanymi za słabych w ciele są też uważani za mniej godnych uwagi. Są takie części

ciała, których czasem nawet nie widać. Bywa, że skrywają się pod ubraniem. Nawet nie dlatego, że

to jakieś intymne miejsca. Weźmy taki łokieć. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś komplementował

czyjś łokieć. Co innego oczy, usta, nogi, dłonie itd. Ale są takie części ciała, które nie przyciągają

naszej uwagi. A mają przecież ogromne znaczenie. Trudno byłoby używać dłoni, gdyby ręka nie

zginała się w łokciu.

W kościele też są bardziej i mniej zauważalne role. Widać tych, którzy stają tutaj z przodu.

Którzy organizują i prowadzą jakieś spotkania. Mniej widać tych, którzy w tygodniu służą innym

członkom kościoła. A bez takiej służby ciało będzie schorowane. Dlatego powinniśmy otaczać ich

większym szacunkiem. 

Mamy w końcu wstydliwych i przyzwoitych. Wstydliwe, czyli najbardziej intymne miejsca

w ciele. Te części ciała, które zawsze zakrywamy ubraniem. Ich odkrycie naraziłoby nas nas wstyd.

Przypominam,  że  nie  chodzi  o  to,  że  ktoś  dostał  taką  rolę  na  całe  swoje  życie.  Każdy  z  nas

potrzebuje  czasem pomocy  w zadbaniu  o  przyzwoitość.  Bo  robimy  coś,  czego  należałoby  się

wstydzić. I trzeba to jakoś zakryć. Sposobem, żeby to zakryć nie jest przemilczenie. Druga część 23

wersetu mówi, że powinniśmy zadbać o większą przyzwoitość. Więc wymaga to jakiegoś działania.

Bliżej końca kazania zobaczymy, jak zakrywać to, co wstydliwe.

Ale  zwróćmy  uwagę,  że  to,  jak  wygląda  kościół,  nie  jest  dziełem  przypadku.  Nawet

problemy, których doświadczamy, są wynikiem Bożego planu. I w tym planie Bóg dał większe

znaczenie pomniejszym. Tym, których po ludzku traktowalibyśmy jako gorszych. Ale w zasadzie
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każdy z nas czasem jest w takim miejscu. Niektórzy będą słabszymi lub wstydliwymi członkami

przez  jakiś  czas.  Inni  może częściej  będą  wymagali  większej  troski.  Ale  Bóg ma w tym swój

zamysł, żeby wszystkie członki troszczyły się o siebie. O tym mówi werset 25. Żeby nie było w

ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo troszczyły się o siebie.

Taka troska jest zadaniem każdego członka. Wszyscy członkowie mają kluczowe znaczenie

dla  zdrowego  funkcjonowania  kościoła.  A Bóg  dał  większe  znaczenie  tym,  którzy  wydają  się

mniejsi.  To ma uchronić ich od pogardzania i skłonić pozostałych do troski. Bo inaczej kościół

byłby podzielony. I takie sytuacje zdarzały się w Koryncie. Podziały były przy Stole Pańskim. Bo

bogaci ignorowali biednych. Podziały były też w kwestii wybierania sobie ulubionych nauczycieli.

Ktoś był Pawłowy, ktoś Kefasowy, inny Apollosowy. A jeszcze inny sprytnie powiedział, że jest

Chrystusowy.

Jest zrozumiałe, że każdy ma inne możliwości takiej służby. Mamy różne odpowiedzialności

w rodzinie czy w pracy. Ale troska o kościół nie jest opcjonalna. Nie wydarzy się przypadkiem. Nie

może mieć miejsca tylko, jeśli nie ma się żadnych wyzwań we własnej rodzinie i pracy. Bo rzadko

kiedy  tak  jest.  Wzajemna  służba  w kościele  wymaga  decyzji  i  poświęcenia.  Zrezygnowania  z

czegoś, żeby móc zaoferować swój czas i uwagę osobie, która tego potrzebuje. Wymaga to też od

nas utrzymywania bliższych relacji w kościele. Bo inaczej nie będziemy nawet wiedzieć, że ktoś

przechodzi trudności. Jasne, że nie będziemy mieć bliskich relacji z wszystkimi. Ale powinniśmy

zabiegać o taki bliższy kontakt. Każdy poniesie odpowiedzialność za to, jak się z tego wywiązuje.

Bo okazji do takiej służby nie brakuje.

Będziemy dziś rozmawiać na spotkaniu członkowskim o takiej trosce o osoby chore. Jest

kilka osób, które mają poważniejsze dolegliwości. I chcę podkreślić, że to nie jest przeszkoda dla

służby kościoła. To nie jest tak, że w związku z tym kościołowi trudniej wypełniać Bożą wolę. Bo

nie wszyscy są w pełni dysponowani. Te okoliczności są okazją do tego, żeby służyć zgodnie z tym,

jak  Bóg  to  zamierzył.  Bo  to  Bóg  założył  ciało,  w  którym pojawiają  się  takie  doświadczenia.

Podobnie było, kiedy na Ukrainie wybuchła wojna. Bo to pobudziło Boży Kościół do służby.

W 26 wersecie widzimy, że taka troska wynika ze współodczuwania cierpienia i radości.

Kiedy jakiś członek naszego ciała cierpi, to reszta wcale nie czuje się odprężona. Jak coś nam się

wbije  w  stopę,  to  nie  tylko  stopa  czuje  ten  ból.  Ból  czujemy  całym  sobą.  I  całe  ciało  musi

zareagować. Plecy się schylają, ręka sięga po drzazgę. Oczy pomagają ją dostrzec. Ból jednego

członka sprawia, że angażują się pozostałe. I z drugiej strony, jeśli jakiś członek doznaje chwały,
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cieszą się z nim pozostałe. Kiedy stopa strzeli bramkę, to usta wyrażają radość. Ręce podnoszą się

do góry. Albo wykonują jakiś inny gest radości. Czy czujesz taki ból i radość, kiedy cierpią albo

cieszą się bracia lub siostry?

Intensywność tego współodczuwania widzimy w służbie Apostoła Pawła.  W 2 Liście do

Koryntian  11:28-29.  Paweł  opisywał  wcześniej  trudności,  jakich  doświadczał.  Chłosty,  rozbicia

statków, różne niebezpieczeństwa, brak snu, głód, pragnienie, zimno, nagość. Ale wydaje się, że

mocniej podkreślił rzeczy, o których napisał w 28 i 29 wersecie:

2 Koryntian 11:28-29

28 Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie

zbory.

29 Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę?

Paweł troszczył się o kościoły, które zakładał. Troszczył się do tego stopnia, że kiedy ktoś

słabł, to Paweł odczuwał jego słabość. To jest to samo słowo, co w Pierwszym Liście, tylko tutaj

jest w czasowniku. Paweł nie czuł się wtedy mocny, żeby z tej pozycji potraktować słabszego. Żeby

siłą  narzucić  swoją wolę.  Widzimy to w jego podejściu do ludzi,  którzy nie chcieli  jeść mięsa

ofiarowanego bożkom. Brał pod uwagę, że ich sumienie było słabe. Paweł płonął też, kiedy ktoś się

potykał.  Mogło  tu  chodzić  o  to,  że  odczuwał  żal  takiego  grzesznika.  Albo konsekwencje  tego

grzechu. Grzech w kościele nie był mu obojętny.

Przejdźmy  teraz  do  innego  listu.  1  Tesaloniczan  5:14.  Tam  też  widzimy  wezwanie

skierowane do wszystkich członków kościoła.

1 Tesaloniczan 5:14

Wzywamy was też,  bracia,  napominajcie  niesfornych,  pocieszajcie  bojaźliwych,  podtrzymujcie

słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.

Tu już jest mniej enigmatycznie niż w Koryntian. Bo tam był obraz ludzkich części ciała. A

tu Paweł  napisał  wprost jak odnosić  się  do osób w konkretnej  sytuacji.  Konkretnie  chodziło o

niesfornych, bojaźliwych i słabych. Znów mamy to samo słowo, co w Liście do Koryntian.

Niesforni  to  inaczej  niekarni.  Jest  to  słowo  ze  słownika  wojskowego.  Odnosiło  się  do

żołnierza, który zachowywał się niezgodnie z porządkiem. Na przykład, kiedy żołnierz nie potrafił

dotrzymać  kroku  podczas  marszu.  Albo  nie  wykonywał  poleceń  dowódcy.  To  słowo  używano
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później wobec innych rzeczy, które nie funkcjonowały jak należy. Opisywało na przykład lenistwo.

A w kościele  w  Tesalonice  byli  tacy,  którym  nie  chciało  się  pracować.  Właśnie  za  to  Paweł

napominał  ich  w  poprzednim  rozdziale.  Napominał  ich  tam też,  żeby  powstrzymywali  się  od

nierządu. I tak powinniśmy reagować, kiedy ktoś zachowuje się niezgodnie z Bożym porządkiem.

Bojaźliwi to dosłownie ludzie małej duszy. Osoby, którym brakuje odwagi. Mają trudności z

zaufaniem, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Że Bóg działa dla dobra swojego ludu. Mogą być

przytłoczeni stresem. W Tesalonice były osoby, które obawiały się o to, co stanie się ze zmarłymi

wierzącymi. Bo liczyli, że Jezus wróci za ich życia. I nie wiedzieli, co się wtedy stanie z tymi,

którzy już umarli. Czy przegapią przez to powrót Jezusa? A może bali się tego, że to ich ominie

powrót  Jezusa,  jeśli  umrą  do  tego  czasu.  Mogli  się  też  obawiać  prześladowań.  Paweł  sam

doświadczył prześladowań w tym mieście. Ludzie z Tesaloniki poszli za nim nawet do Berei, żeby

mu  tam  przeszkadzać.  Paweł  napisał,  żeby  pocieszać  takie  osoby.  Bojaźliwi  potrzebują

przypomnienia prawdy o Bożej  dobroci.  Tego, że są w bezpiecznych rękach. Bardziej  odważni

wierzący powinni zachęcać i pocieszać takie osoby.

Trzecia grupa to słabi. W tym fragmencie też wydaje się, że chodzi o słabych duchowo.

Słabością  mogła  być  chwiejność  w  prześladowaniach.  Z  tego  powodu  Paweł  posłał  do  nich

Tymoteusza.  Żeby utwierdził  ich w wierze i  dodał  im otuchy.  Na tym polega podtrzymywanie

słabych. Na byciu z kimś w jego słabościach. Żeby wiedzieli, że mają wsparcie innych wierzących.

Że będą z nimi w trudnych chwilach. Łatwiej o dyscyplinę duchową, jeśli mamy z kim nad nią

pracować. To podobnie jak z dbaniem o kondycję fizyczną. Trudniej zrezygnować z ćwiczeń czy

biegania, jeśli już się z kimś na to umówiłeś. O wiele szybciej zrezygnujesz, jeśli miałeś to robić

sam.

Jako  podsumowanie  Paweł  napisał,  by  mieć  cierpliwość  wobec  wszystkich.  W  Biblii

Warszawskiej jest to tłumaczone jako wielkoduszność. Natomiast chodzi o cierpliwość. Okazujmy

ją wszystkim, bo wszyscy potrzebują cierpliwości. Sami najlepiej wiemy, że potrzebujemy jej dla

siebie. Więc nie szczędźmy jej innym.
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Przejdźmy teraz do trochę dłuższego fragmentu. Będziemy czytać o roli, jaką w słabościach

ma modlitwa. To Jakuba 5:13-20.

Jakuba 5:13-20

13 Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.

14 Choruje  kto  między  wami?  Niech  przywoła  starszych  zboru  i  niech  się  modlą  nad  nim,

namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.

15 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się

grzechów, będą mu odpuszczone.

16 Wyznawajcie  tedy  grzechy  jedni  drugim  i  módlcie  się  jedni  za  drugich,  abyście  byli

uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było

deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.

18 Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.

19 Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,

20 Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci

i zakryje mnóstwo grzechów.

Jest  to  trudniejszy  fragment  do  interpretacji.  Trzeba  byłoby  spędzić  więcej  czasu,  żeby

odpowiedzieć na wiele pytań.  Pierwszym pytaniem może być to, gdzie tu w ogóle jest mowa o

słabych? Bo nie widzimy takiego słowa po polsku. Ale w 14 wersecie mamy czasownik „choruje”.

I to jest to samo słowo, które widzieliśmy w poprzednich fragmentach. W związku z tym należy

zapytać,  o  jakąś  słabość  chodzi?  Dlaczego  należy  wezwać  starszych  zboru?  Do  czego  służy

namaszczanie oliwą? Jaki związek ze słabością mają grzechy? I co ma do tego przykład Eliasza?

Zrozumienie tego fragmentu nie jest łatwą sprawą. I nie dam nam wszystkich odpowiedzi, bo sam

nie  znam  ich  wszystkich.  Ale  postaram  się  pomóc  nam  to  lepiej  zrozumieć.  I  zachęcić  do

korzystania z tego, o czym pisał tutaj Jakub. Nawet jeśli nie wszystko w tym będzie dla nas jasne.

Na  pewno  jest  to  zachęta  do  modlitwy.  Bo  modlitwa  jest  zaleceniem  na  wszystkie

wymienione tu sytuacje. Jeśli ktoś cierpi, niech się modli. Jeśli ktoś się weseli, niech śpiewa pieśni.

A to też forma modlitwy. I jeśli ktoś choruje czy też jest słaby, niech modlą się o niego starsi zboru.
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Więc za każdym razem chodzi o modlitwę. Ale tylko w jednym przypadku mowa jest o modlitwie

innych osób.

We  wcześniejszych  fragmentach  czasownik  „astheneo” tłumaczono  jako  „być  słabym”.

Teraz większość przekładów tłumaczy to jako „być chorym”. Więc może to sugerować, że chodzi o

chorobę ciała. Ale w 15 wersecie jest jeszcze inne słowo na chorego. I to słowo może też oznaczać

osłabionego czy złamanego. W 15 i 16 wersecie są dwa różne słowa na uzdrowienie. I one też mogą

oznaczać albo uzdrowienie z choroby, albo ratunek z duchowych trudności. Nie będę dziś próbował

rozstrzygać, czy chodzi o jedno czy o drugie. Bo nie mam też przekonania, że należy to ograniczyć

do  jednej  z  tych  rzeczy.  Dlatego  przyjmuję,  że  taką  modlitwę  można  stosować  w  obu  tych

przypadkach. I chcę nam rozszerzyć spojrzenie na ten fragment. Bo chyba częściej patrzymy na

niego tylko w kontekście choroby ciała. A duchowa słabość bardzo dobrze tutaj pasuje. Mogłaby też

wyjaśniać,  dlaczego warto  prosić  o modlitwę starszych zboru.  Bo w duchowej  słabości  dobrze

prosić o modlitwę tych, którzy powinni być duchowo mocni.

Starsi mieli nie tylko się modlić, ale też namaścić oliwą w imieniu Pańskim. Tutaj kwestią

sporną jest,  do czego miało to  służyć.  Bo namaszczenie olejkiem czy oliwą było stosowane w

różnych okolicznościach. Niedawno czytaliśmy historię, gdzie kobieta namaszczała stopy Jezusa

olejkiem.  Ludzie  praktykowali  namaszczanie  skóry  stóp,  ale  też  twarzy  i  włosów.  Służyło  to

odświeżeniu  i  nawilżeniu.  Ale  oliwy  używano  też  przy  zranieniach.  Miłosierny  Samarytanin

opatrzył w ten sposób rany człowieka, którego spotkał na drodze. Bo oliwa służyła do łagodzenia

ran.  Namaszczenie było też używane do wskazywania na osoby powołane do szczególnych ról.

Symbolizowało to zstąpienie na osobę Ducha Świętego. W taki sposób czytamy o Dawidzie. Że

Duch Pański spoczął na nim od tego dnia, kiedy namaścił go Samuel. Tam jednak był użyty inny

czasownik. Więc u Jakuba nie chodziło raczej o takie symboliczne wykorzystanie oliwy.

Ale wydaje się z  kolei,  że  w bardziej  symboliczny sposób używali  jej  Apostołowie.  Bo

widzimy to, kiedy Pan Jezus rozesłał 12 Apostołów. Czytamy, że namaszczali olejem i uzdrawiali

wielu chorych. Samo uzdrowienie miało cudowny charakter. To nie olej miał właściwości lecznicze.

Ale olej towarzyszył takim uzdrowieniom. Więc mógł mieć symboliczny charakter. Dlatego nie

waham się go użyć, kiedy jestem o to proszony. I widzimy, że taka modlitwa wychodzi z inicjatywy

osoby w chorobie lub duchowej słabości. Ale gdyby ktoś miał wątpliwości, to chętnie będę modlił

się w takiej sytuacji.
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W 15 wersecie widzimy,  że Bóg nie uzdrawia przez olejek tylko przez modlitwę.  Więc

namaszczenie olejkiem nie miało charakteru leczniczego. Ale pomocny w dojściu do zdrowia może

być jeszcze jeden ważny element. Wyznanie grzechów. Z 15 wersetu wynika, że ta słabość może

mieć związek z grzechem. To nie znaczy, że choroba musi wynikać grzechu, ale może tak być.

Apostoł Paweł pisał do Koryntian, że mieli u siebie nawet wielu chorych, słabych i martwych. A to

z powodu niegodnego spożywania ze Stołu Pańskiego. Więc grzech jak najbardziej może prowadzić

do chorób ciała.  Widzimy też  to  czasem w Psalmach.  A jeśli  chodziło  tu  o  słabość  ducha,  to

wyznanie grzechów też jest uzasadnione.

16 werset mówi nawet wprost, że należy wyznawać sobie grzechy i modlić się o siebie. I, że

będzie to prowadziło do uzdrowienia. To brzmi jakby była to gwarancja uzdrowienia w każdym

przypadku. Ale myślę że można to odczytywać dosłownie, jeśli uzdrowieniem jest wzmocnienie

duchowe. Bo wyznanie grzechów i szczera modlitwa dają duchowe wzmocnienie. A jeśli chodziło o

uzdrowienie  fizyczne,  to  nastąpi  ono,  jeśli  choroba  wynikała  z  grzechu.  Bo  wtedy  wyznanie

grzechu doprowadzi do uzdrowienia. Więc nie jest to gwarancja fizycznego uzdrowienia w każdym

przypadku. Ale obietnica, że Bóg odpowiada na modlitwę z prośbą o odpuszczenie grzechów.

Zauważmy, że mamy już tutaj trochę inną relację. Bo wcześniej było wezwanie starszych. A

tutaj  czytamy o  wyznawaniu  grzechów jedni  drugim.  I  o  modlitwie  o  siebie  nawzajem.  Więc

niekoniecznie chodzi o wyznanie grzechów starszym kościoła. Przede wszystkim należy wyznać

grzech temu, wobec kogo się zgrzeszyło. I wtedy dobrze modlić się o siebie. Możemy też wyznać

grzech, kiedy radzimy się kogoś w sprawie naszego grzechu. Kiedy prosimy kogoś o modlitwę o

siły do walki z grzechem.

Jakub dodał jeszcze w tym fragmencie przykład modlitwy sprawiedliwego. Jest to dowód na

to, że naprawdę wiele może modlitwa sprawiedliwego. Bo Eliasz był człowiekiem takim jak my.

Ale modlił się usilnie. Najpierw modlił się, żeby nie było deszczu, a potem, żeby deszcz spadł. I

deszcz spadł po tym, kiedy Eliasz pokazał Izraelitom, że to Jahwe jest Bogiem. Bo udowodnił to w

pojedynku z prorokami Baala.

Dwa ostatnie wersety dotyczą zawrócenia kogoś z błędnej drogi. Mówiłem dziś wcześniej,

że tego,  co wstydliwe nie zakrywa się milczeniem. Grzechów też nie zakrywa się milczeniem.

Liczne grzechy zakrywa się przez zawrócenie grzesznika z błędnej drogi.  Kiedyś myślałem, że

zakrywanie czyichś grzechów polega na przymykaniu na nie oczu. Ale Jakub napisał, że chodzi o

zwrócenie komuś uwagi na grzech. Żeby się opamiętał. Ma to być robione w miłości. Ale tym jest
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dbanie o przyzwoitość  członków tego samego ciała.  Jeśli  w ciele  jest  coś  wstydliwego,  to  nie

udajemy, że tego nie ma, tylko chcemy się tym zająć.
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I  ostatni  już  fragment.  Tutaj  nie  ma  wątpliwości,  o  jaką  słabość  chodzi.  Wracamy  do

początku Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Od 31 wersetu mamy tam opis

sądu ostatecznego. Nie będziemy czytać całości. Ale Jezus mówi tam, że oddzieli owce od kozłów.

Czyli zbawionych od potępionych. Różnili się oni tym, w jaki sposób potraktowali Jezusa. A w

praktyce, jak potraktowali braci Jezusa. Czyli tych, którzy są Jego uczniami. Zobaczmy 39 i 40

werset. Jest to odpowiedź na słowa Jezusa tych, którzy zostali uznani za sprawiedliwych:

Mateusza 25:39-40

39 I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?

40 A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu

z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

Słowo  „chorym”  jest  tym samym,  które  widzieliśmy  w poprzednich  fragmentach.  Tym

razem jest jasne, że odnosi się do choroby fizycznej. Bo chodziło o odwiedzanie w chorobie. I

wynika z tego, że odwiedzanie chorych członków kościoła jest  służeniem Jezusowi. Cokolwiek

zrobimy dla  tych  najmniejszych braci  Jezusa,  robimy to  dla  samego Jezusa.  Już  w pierwszym

dzisiejszym  fragmencie  widzieliśmy,  kim  mogą  być  ci  najmniejsi  bracia.  To  ci,  którzy  mogą

wydawać się mało istotni.

Wystarczy odwiedzenie kogoś w chorobie. Nakarmienie głodnego, napojenie spragnionego.

Przyjęcie obcego – choć kontekst dalej mówi o uczniach Jezusa. Ubranie nagiego. Odwiedzanie

więźnia – dalej mowa tu o uczniach Jezusa. Może niektórych to razić, ale tak istotne jest dla Jezusa

szczególne  traktowanie  Jego  uczniów.  I  to  traktowanie  ich  w  ten  sposób  dlatego,  że  są  Jego

uczniami. Co nie znaczy, że mamy ignorować wszystkich innych. Ale podobnie Jezus mówił, kiedy

wysyłał 12 Apostołów. To końcówka 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam też widzimy, że kto

przyjmie Apostołów, to tak jakby przyjął samego Jezusa. Zobaczmy, co mówi ostatni werset 10

rozdziału. Nie straci swojej zapłaty ten, kto napoi kogoś tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia.

Jako ucznia. Pan Jezus tak bardzo utożsamia się ze swoimi uczniami. Bardzo osobiście odbiera

wsparcie, jakie przekazujemy braciom i siostrom.
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Podsumowanie

Przykłady  takiego  wsparcia  można  byłoby  mnożyć.  Dziś  chciałem  skupić  się  na

fragmentach, które ukazują to wsparcie w słabościach. W słabościach ducha i słabościach ciała. Pan

Bóg zamierzył, że będziemy doświadczać tych słabości. I mają one swój cel w kościele. To przez

nie możemy manifestować Bożą miłość. Okazywać miłosierdzie i cierpliwość. To jest Boży sposób

na wzrost całego ciała. Część tych słabości wiąże się z grzechami. Więc trzeba być ostrożnym.

Żeby nie powiedzieć, że czyjś grzech przyczynia się do wzrostu kościoła. Ale Bóg dopuszcza nasze

upadki. I używa wtedy innych członków kościoła, żeby podnosić tych, którzy upadli. Dzięki czemu

cały kościół może upodabniać się do Chrystusa. Bo wzmacniają się zarówno ci, którzy w danym

momencie są słabsi. I wzmacniają się ci, którzy ich wspierają.

Wierzący doświadczają też słabości ciała. I nie są one efektem braku wiary, że uzdrowienie

ciała  jest  Bożą  wolą.  Bóg sam powiedział  Mojżeszowi,  że  czyni  człowieka  niemym,  głuchym,

widzącym albo ślepym. Zmagamy się ze słabościami, bo czekamy dopiero na odkupienie naszych

ciał.  I  jest  to  okazja,  żeby  służyć  innym pomocą.  Żeby  odczuwać  chorobę  razem z  chorymi.

Podobnie jak możemy radować się z tymi, którzy doznają chwały.

Odwiedzajmy tych, którym choroba utrudnia udział w spotkaniach kościoła. Jeśli trudniej ci

kogoś odwiedzić,  to  napisz albo zadzwoń do tej  osoby.  Bo kiedy kościół  doświadcza słabości,

wtedy  Bóg  manifestuje  swoją  moc.  Dlatego  bierzmy  na  siebie  ułomności  słabych  i  sami  nie

ukrywajmy swoich ułomności.

A sam Chrystus może współczuć w naszych słabościach. Bo doświadczył ich wszystkich za

wyjątkiem grzechu. Dlatego z ufną odwagą możemy wołać do Boga w modlitwie. Prosić Go o

miłosierdzie i łaskę. I ufać, że Bóg udzieli ich nam w stosownej porze. A my bądźmy narzędziami

tego miłosierdzia dla pozostałych. Amen.
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Підтримка слабших

У нас на сьогодні заплановані членські збори. З цієї причини буде невелика перерва

від  Євангелія  від  Луки.  Ми  будемо  займатися  темою  підтримки  слабких.  Біблія  багато

говорить про слабкість. І говорить про них по-різному. Іноді про слабкості організму, тобто

про  хвороби.  Іноді  про  немочі  духу,  тобто  про  неміч  віри.  І  іноді  слабкість  виражається

шляхом порівняння з тим, що світ вважає сильним. Отже, слабкі бідні порівняно з багатими.

Слабкі неосвічені порівняно з мудрими цього світу.

Сьогодні  я  збираюся  переглянути  кілька  уривків,  які  поділяють  тему  підтримки

слабких. Ми побачимо, хто і як повинен відповідати на слабкості духу і тіла в церкві. Перші

уривки  будуть  більше  про  слабкість  духу.  На  завершення  мова  піде  про  слабкі  місця

організму. Бо в Біблії менше вказівок про хвороби.

Ми збираємося почати з довшого уривка з 1 Коринтян 12. Ми збираємося прочитати

вірші з 18 по 27. Але перед тим, як це зробити, ось короткий вступ. Раніше в цьому уривку

Павло писав, що кожен християнин був об’єднаний в одне тіло. Вірш 12: «Бо ми всі одним

Духом охрищені в одне тіло, чи юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми напоєні одним

Духом». Наступна частина – це полеміка з настроями, які заперечують потребу членів Церкви

один в одному. Деякі люди вважають їх непотрібними. Нога думає, що оскільки вона не рука,

вона не належить до тіла. Це ставлення, яке може походити від ревнощів. Інші думають, що

інші їм не потрібні. У своїй гордості вони можуть сказати, що їм не потрібні інші члени. Але

немає жодного органу,  який складався  б лише з  одного члена.  Такі  речі  можна побачити

тільки  в  родині  Адамсів.  Була  рука,  яка  рухалася  на  пальцях.  Але  в  Церкві  Ісуса  таких

дивацтв  немає.  Не  існує  такого  поняття,  як  самозабезпечений  християнин.  Також  немає

такого поняття, як зайвий і непотрібний християнин.

Бог не створює непотрібних членів  і  органів.  Кожна частина нашого тіла служить

певній меті. Так само і в Церкві, де кожен її член важливий. Давайте прочитаємо 1 Коринтян

12:18-27:

1 до коринтян 12:18-27

18 Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них, як хотів.

19 Якби всі одним членом були, то де тіло було б?
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20 Отож, тепер членів багато, та тіло одне.

21 Бо  око  не  може  сказати  руці:  Ти  мені  непотрібна;  або  голова  знов  ногам:  Ви  мені

непотрібні.

22 Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні.

23 А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і

бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу,

24 а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло, і честь більшу дав нижчому

членові,

25 щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного.

26 І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять; і коли один член пошанований, то

всі члени з ним тішаться.

27 І ви тіло Христове, а зосібна ви члени!

Ми починаємо з уривка, який показує нам Церкву як тіло. Усі члени утворюють одне

тіло. Вірш 12 говорить, що те саме стосується Христа. Може здатися дивним, що Павло не

писав: так само Церква. Але тут ви можете побачити, що Павло ототожнював Церкву з тілом

Христа.

Цей  уривок  є  частиною  розділу  про  дари  Духа.  Павло  відповідав  на  проблему.

Коринфяни часто використовували ці дари для себе. Тож вони не шукали, як вони можуть

служити благу всієї церкви. Павло писав про дари з 1 по 11 вірші. А потім знову з вірша 28.

Це контекст уривка, який ми прочитали. Отже, Павло пояснював тут, що члени є частинами

тіла, щоб служити один одному.

І це той уривок, який безпосередньо говорить про членство. Що бути християнином

означає бути членом церкви. І насправді тут є два виміри. По-перше, кожен християнин є

частиною вселенської Церкви. Тобто ту, яка охоплює весь світ. Вірш 13 говорить, що одним

Духом  ми  були  охрищені  в  одне  тіло.  А  по-друге,  ця  реальність  має  якось  виражатися

локально. Якщо хтось не бачить потреби, то це як око говорить руці, що вона їй не потрібна.

Але, можливо, хтось не впевнений, що потрібні якісь списки і членські збори. Що ми

зустрічаємося щонеділі. І зрештою, це Святий Дух, який входить до тіла Христа, а не якась

організація. Звичайно, ніхто не стає членом Церкви Ісуса, будучи занесеним до церкви. Але
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щоб створити помісну церковну громаду, нам потрібно знати, хто в неї входить. У 2 Коринтян

ми бачимо, що церква більшістю голосувала за покарання однієї людини. Тому вони повинні

були знати, хто належить до церкви, а хто ні. Без цього не було б більшості. Альтернативою

було б голосування всіх,  хто випадково прийшов на службу. Незалежно від того, постійні

вони чи прийшли вперше. Чи знаємо ми, що вони наші брати чи сестри. І чи вважають вони

себе наверненими чи ні. Формальне членство просто дозволяє нам робити те, до чого нас

закликає Боже Слово.

Бо відповідальність у церкві, яку ми маємо, передусім стосується її членів. Не лише

про членів, але передусім про них. Я розумію становище людей, які прийшли в наше місто і

церкву внаслідок війни. Ви повинні бути членами церков на своїй батьківщині. І ти, мабуть,

захочеш туди повернутися. Ми молимося, щоб ви могли повернутися до своїх церков. Але

поки  ви  тут,  ми  хочемо  разом  з  вами  будувати  Христову  церкву.  Ми  вже  робимо.  Але,

можливо,  ви  вирішите  залишитися  тут.  І  коли  ви  будете  готові,  ми  запрошуємо  вас

приєднатися до нашої церкви.

Але,  можливо,  ви  приходите  на  зустрічі  довше.  І  поки  що  ви  не  вирішили  стати

учасником. А може ти ще не хрещений. Не зволікайте, якщо вірите, що Ісус є Сином Божим.

Якщо ви бачите,  що гріх відокремив вас від Бога, і Ісус усунув цей бар’єр. Тому що Він

прийшов  у  світ,  щоб  спокутувати  від  гріха  тих,  хто  вірить  у  Нього.  Як  ми читаємо в  2

Коринтян 13:4:

2 до коринтян 13:4

Бо хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої. Так і ми, хоча немічні в Нім, та з

Ним будемо жити з Божої сили у вас.

Сам Ісус відчував слабкість.  Щоб ми, немічні в Ньому, жили з Ним у силі  Божій.

Визнання своєї слабкості – це спосіб використання Божої сили.
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Маючи це на увазі, давайте повернемося до 1 Коринтян 12. Я не збираюся сьогодні

переглядати кожен вірш. Перш за все я зосереджуся на нашій відповідальності перед іншими

в церкві. Це найбільш очевидно з вірша 22:

1 до коринтян 12:22-25

22 Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні.

23 А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і

бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу,

24 а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло, і честь більшу дав нижчому

членові,

25 щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного.

У нас є кілька груп учасників. Перші два вважаються слабшими і менш заслуговують

на увагу. Зауважте, що вони не обов’язково слабші чи менш варті уваги. Але вони, здається,

є. Потім у віршах 23 і 24 ми маємо протиставлення ганебного і пристойного.

Саме Бог розмістив члени в тілі так, як Він хотів. Він помістив туди й ті, що здаються

слабшими, менш гідними й ганебними. Ці ролі не обов’язково надаватися назавжди. Хтось

може  мати  період  слабкості,  а  потім  вважатися  сильним.  Тому  нехай  ніхто  не  думає,

наприклад, що він однозначно в групі ганебних. І нічого, крім того, що це десь сховати. І

нехай ніхто не думає, що він такий важливий член, що його треба всюди бачити.

Слово слабкий - астен. Сьогодні ми розглянемо його детальніше. Дослівно ми могли б

перекласти це як «безсилий». І це слово буде з’єднувати ті фрагменти, з якими ми будемо

мати  справу.  Я  сказав  на  початку,  що  його  значення  залежить  від  контексту.  Це  може

стосуватися слабкості тіла, духу та певного сприйняття. Його іноді використовують, коли ми

читаємо про хвороби тіла. Іноді так описують людей, які не є сильними в очах світу. І іноді

цим словом називають людей слабких у вірі. Люди, які мають докори сумління проти того,

що зовсім не заборонено. Їхня совість не цілком розуміє свободу у Христі. Про таких людей

Павло писав римлянам, що слабкі їдять тільки овочі. Бо він боїться їсти м'ясо і пити вино.

У  нашому  тілі  внутрішні  органи,  мозок  чи  очі  здаються  слабшими.  Вони  більш

сприйнятливі до травм, тому їх потрібно більше захищати. Від багатьох із них залежить наше

життя.  Павло  також  підкреслив,  що  церква  потребує  таких  членів.  Мало  того,  що  нам

доводиться їх важко переносити. Але вони потрібні організму. Бо тоді любов може виявитися
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взаємною. Це дає всім нам можливість проявити терпіння та прагнення миру. Як писав Павло

в Римлян 15:1:

До римлян 15:1

Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати.

Слабкості слабких дають можливість служити їм. Не бути задоволеними собою. Тому

не зациклюйтеся на собі. Такі недоліки слід розглядати як можливості, а не як проблеми. Це

може звучати як порожня мотиваційна промова. Але наша мотивація в цьому полягає в тому,

щоб бути Христом. Павло написав там у вірші 3,  що навіть Христос не був задоволений

собою. Що він взяв на себе знущання насмішників.

Крім  того,  що  вони  вважаються  слабкими  тілом,  вони  також  вважаються  менш

вартими уваги. Є частини тіла, які іноді навіть не видно. Іноді вони ховаються під одягом.

Навіть не тому, що це якісь інтимні місця. Візьмемо лікоть. Я ще не чув, щоб хтось робив

комплімент комусь  за  лікоть.  Різні  очі,  рот,  ноги,  руки і  т.  д.  Але є  частини тіла,  які  не

привертають нашої уваги. А вони мають величезне значення. Було б важко користуватися

рукою, якби вона не була зігнута в лікті.

Також є  більш і  менш помітні  ролі  в  церкві.  Ви можете  побачити тих,  хто  стоїть

попереду, тут. Які організовують і проводять якісь зустрічі. Менш помітні ті,  хто служить

іншим членам церкви протягом тижня. А без такої служби організм буде хворіти. Тож ми

повинні більше поважати їх.

Нарешті  у  нас  є  ганебне  і  порядне.  Ганебні,  тобто  найінтимніші  місця  на  тілі.  Ті

частини тіла, які ми завжди прикриваємо одягом. Нам було б соромно їх виявити. Нагадаю,

справа не в тому, що комусь така роль дісталася на все життя. Нам усім час від часу потрібна

допомога щодо нашої порядності. Тому що ми робимо те, чого нам соромно. І треба це якось

прикрити.  Мовчанням це  не  спосіб  приховати.  Друга  частина  вірша 23  говорить,  що  ми

повинні дбати про більше порядності. Тому потрібні деякі дії. Ближче до кінця проповіді ми

побачимо, як прикрити те, що ганебно.

Але  зазначимо,  що  такий  вигляд  церкви  не  випадковий.  Навіть  проблеми,  які  ми

відчуваємо,  є  результатом  Божого  плану.  І  в  цьому  плані  Бог  надав  більшого  значення

меншому. Ті, до кого ми б по-людськи ставилися як до нижчих. Але в основному всі ми іноді

буваємо в такому місці. Деякі з них деякий час будуть слабшими або сором’язливими. Іншим
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може знадобитися більше догляду частіше. Але Божа мета полягає в тому, щоб усі члени

Церкви піклувалися один про одного. Про це говорить вірш 25. Щоб не було розділення в

тілі, але щоб члени однаково дбали один про одного.

Така турбота є обов’язком кожного члена. Усі члени мають вирішальне значення для

здорового функціонування церкви. І Бог надав більшого значення тим, хто здається меншим.

Це має на меті захистити їх від зневаги та спонукати інших до турботи. Бо інакше церква

була б розділена. І такі речі відбувалися в Коринті. За столом Господнім були розділення.

Тому що багаті ігнорували бідних. Були також розбіжності щодо вибору улюблених вчителів.

Хтось  був  Павлом,  хтось  Кифою,  хтось  Аполлосом.  І  ще  один  хитро  сказав,  що  він

Христовий.

Зрозуміло, що можливості такої послуги у кожного різні. У нас різні обов’язки в сім’ї

чи  на  роботі.  Але  догляд  за  церквою не  є  обов’язковим.  Це  не  станеться  випадково.  Це

можливо тільки в тому випадку, якщо у вас немає труднощів у власній родині та на роботі.

Тому  що  це  рідко  буває.  Служіння  одне  одному  в  церкві  вимагає  рішень  і  жертв.

Відмовлятися від чогось, щоб приділити свій час і увагу тому, хто цього потребує. Це також

вимагає від нас підтримувати тісніші стосунки в церкві. Бо інакше ми навіть не знатимемо,

що хтось переживає труднощі. Звичайно, ми не будемо підтримувати тісні стосунки з усіма.

Але ми повинні прагнути до такого тісного контакту. Кожен відповідатиме за те, як він це

зробить. Тому що можливостей для такого сервісу не бракує.

Про такий вид догляду за хворими ми будемо говорити сьогодні на зборах членів. Є

люди, які мають більш серйозні захворювання. І хочу підкреслити, що це не є перешкодою

для служіння церкви. Справа не в тому, що церкві стає важче виконувати волю Божу. Тому

що не всі доступні повністю. Ці обставини є можливістю служити так, як задумав Бог. Тому

що  це  Бог  заснував  тіло,  в  якому  відбуваються  такі  переживання.  Подібне  було,  коли  в

Україні почалася війна. Тому що це спонукало Божу церкву до служіння.

У вірші 26 ми бачимо, що таке занепокоєння походить від співчуття до страждань і

радості. Коли один член нашого тіла страждає, решта з нас зовсім не відчуває розслаблення.

Коли щось застрягає в нашій нозі, біль відчуває не тільки стопа. Ми відчуваємо біль разом із

усіма нами. І реагувати має весь організм. Спина прогинається, рука тягнеться до занози. Очі

допомагають це побачити. Біль в одному члені викликає залучення інших. З іншого боку,

якщо якийсь член прославляється, інші радіють разом з ним. Коли нога забиває, рот виражає
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радість. Руки вгору. Або вони роблять якийсь інший жест радості. Ви відчуваєте такий біль і

радість, коли брати чи сестри страждають чи радіють?

Ми бачимо інтенсивність цього співчуття в служінні апостола Павла. У 2 Коринтян

11:28-29. Павло раніше описував труднощі, які він відчував. Побиття, корабельні аварії, різні

небезпеки, недосипання, голод, спрага, холод, нагота. Але, здається, він сильніше наголосив

на тому, про що писав у віршах 28 і 29:

2 до коринтян 11:28-29

28 Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності й журба про всі Церкви.

29 Хто слабує, а я не слабую? Хто спокушується, а я не палюся?

Павло дбав про церкви, які заснував. Він так піклувався, що коли хтось був слабкий,

Пол відчував його слабкість. Це те саме слово, що й у Першому посланні, тільки тут воно в

дієслові. Павло тоді не почувався сильним, щоб з цієї позиції ставитися до слабших. Змусити

свою волю. Ми бачимо це в його підході до людей, які відмовлялися їсти м’ясо, принесене в

жертву  ідолам.  Він  врахував,  що  совість  у  них  слабка.  Павло  теж  горів,  коли  хтось

спотикався. Можливо, йому було шкода такого грішника. Або наслідки цього гріха. Він не

був байдужим до гріха в церкві.

А тепер переходимо до іншого листа. 1 Фессалонікійців 5:14. Там також ми бачимо

заклик до всіх членів церкви.

1 до солунян5:14

Благаємо ж, браття, ми вас: напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте

слабих, усім довготерпіть!

Тут воно менш загадкове, ніж у Коринтян. Бо там було зображення частин людського

тіла. І тут Павло прямо писав, як ставитися до людей у конкретній ситуації. Зокрема, йшлося

про некерованих, боязких і слабких. Знову ми маємо те саме слово, що й у Коринтян.

В  іншому  випадку  непокірні  залишаються  безкарними.  Це  слово  з  військового

словника.  Йшлося  про  солдата,  який  поводився  непорядно.  Наприклад,  коли  солдат  не

встигав  ходити.  Або  він  не  підкорявся  наказам  командира.  Пізніше  це  слово

використовувалося  для  інших  речей,  які  не  працювали  належним  чином.  Наприклад,

описувала лінь. І в церкві в Солуні були ті, хто не хотів працювати. Це те, до чого Павло
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наставляв їх у попередньому розділі. Там він також закликав їх утримуватися від розпусти. І

так треба реагувати, коли хтось поводиться всупереч Божому порядку.

Боязкі  -  це  буквально  люди  малої  душі.  Люди,  яким  бракує  сміливості.  Їм  важко

повірити, що Бог все тримає під контролем. Що Бог працює на благо свого народу. Вони

можуть бути перевантажені стресом. У Фессалоніках були люди, які боялися, що станеться з

мертвими віруючими. Тому що вони сподівалися, що Ісус повернеться за їхнього життя. І не

знали, що буде з тими, хто вже помер. Чи пропустять вони повернення Ісуса? Або, можливо,

вони боялися, що пропустять повернення Ісуса, якщо помруть до того часу. Можливо, вони

також  боялися  переслідувань.  Сам  Павло  зазнав  переслідувань  у  цьому  місті.  Солуняни

навіть пішли за ним до Верії, щоб перешкодити йому там. Павло писав, щоб потішити таких

людей. Страшні потребують нагадування про правду Божої доброти. Що вони в надійних

руках. Сміливіші віруючі повинні підбадьорювати і втішати таких осіб.

Третя  група  –  слабкі.  Здається,  цей  уривок  також  стосується  духовно  слабких.

Слабкість  могла  коливатися  під  час  переслідувань.  З  цієї  причини  Павло  послав  до  них

Тимофія. Щоб він утвердив їх у вірі та підбадьорив. Це підтримка слабких. Бути з кимось у

своїй слабкості. Дайте їм знати, що вони мають підтримку інших віруючих. Що вони будуть з

ними у важкі часи. Легше отримати духовну дисципліну, якщо є з ким над цим працювати.

Це схоже на турботу про свій фізичний стан. Важче відмовитися від занять спортом або бігу,

якщо ви вже домовилися з кимось про зустріч.  Ви кинете набагато швидше, якщо будете

робити це самі.

На завершення Павло написав, щоб мати терпіння з усіма. У Варшавській Біблії воно

перекладається  як  великодушність.  Але справа  в  терпінні.  Покажемо всім,  адже терпіння

потрібне кожному. Ми найкраще знаємо, що це потрібно нам самим. Тож не шкодуймо цього

для інших.
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Тепер  перейдемо  до  трохи  довшого  уривку.  Ми  прочитаємо  про  роль  молитви  в

немочі. Це Якова 5:13-20.

Якова 5:13-20

13 Чи страждає хто з вас? Нехай молиться! Чи тішиться хтось? Хай співає псалми!

14 Чи  хворіє  хто  з  вас?  Хай  покличе  пресвітерів  Церкви,  і  над  ним  хай  помоляться,

намастивши його оливою в Господнє Ім'я,

15 і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив,

то вони йому простяться.

16 Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного,

щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного!

17 Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не

було, і дощу не було на землі аж три роки й шість місяців...

18 І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід!

19 Браття мої, коли хто з-поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне,

20 хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає

від смерти та безліч гріхів покриває!

Це важчий уривок для тлумачення. Щоб відповісти на багато запитань, знадобиться

більше часу. Перше питання може бути: де ми взагалі говоримо про слабких? Бо в польській

мові такого слова не бачимо. Але у вірші 14 ми маємо дієслово «хворий». І це те саме слово,

яке ми бачили в попередніх уривках.  Отже,  слід запитати,  у  чому слабкість? Чому варто

покликати  пресвітерів  церкви?  Яка  користь  від  помазання  єлеєм?  Як  гріхи  пов’язані  зі

слабкістю? І яке відношення до цього має приклад Іллі? Нелегко зрозуміти цей уривок. І я не

дам нам усіх відповідей, тому що сам не знаю всіх. Але я спробую допомогти нам зрозуміти

це краще. І заохочую вас використовувати те, про що тут написав Якуб. Навіть якщо не все

про це нам буде зрозуміло.

Це, звичайно, запрошення до молитви. Тому що молитва є рекомендацією для всіх

ситуацій, про які тут йдеться. Хто страждає, нехай молиться. Хто радіє, нехай пісні співає. І

це  теж  форма  молитви.  А  якщо  хто  хворий  або  немічний,  нехай  за  нього  помоляться
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пресвітери церкви.  Тому кожного разу йдеться про молитву. Але лише в одному випадку

згадується молитва інших.

У попередніх  уривках дієслово «астенео» перекладалося  як  «бути слабким».  Зараз

більшість перекладів перекладають як «хворіти». Так що це може натякати на те, що мова

йде про захворювання організму. Але є інше слово для хворих у вірші 15. І це слово також

може означати ослаблений або зламаний. У віршах 15 і 16 є два різні слова для зцілення. А

також  вони  можуть  означати  або  зцілення  від  хвороби,  або  порятунок  від  духовних

труднощів. Я не буду сьогодні вирішувати, одне чи інше. Тому що я також не переконаний,

що це  має  обмежуватися  однією з  цих  речей.  Тому припускаю,  що таку молитву можна

використовувати в обох випадках. І я хочу, щоб ми розширили наше бачення цього уривка.

Тому що ми, напевно, частіше розглядаємо це лише в контексті хвороби організму. І духовна

слабкість  тут  дуже  пасує.  Це  також  може  пояснити,  чому  добре  просити  про  молитви

старійшин у зборі. Бо в духовній немочі добре просити молитви у тих, хто має бути духовно

сильним.

Пресвітери повинні були не тільки молитися, а й помазувати єлеєм в ім'я Господнє.

Питання тут у тому, для чого це було призначено. Бо помазання маззю чи оливковою олією

застосовувалося за різних обставин. Нещодавно ми читали історію, де жінка намазала миром

ноги Ісуса. Люди практикували намазування шкіри ніг, а також обличчя та волосся. Це було

освіжаючим і  зволожуючим.  Але  масло використовували  і  для  ран.  Таким чином добрий

самарянин  перев’язав  рани  чоловіка,  якого  зустрів  на  дорозі.  Бо  оливковою  олією

заспокоювали  рани.  Помазання  також  використовувалося  для  позначення  тих,  хто

покликаний виконувати певні ролі. Це символізувало зішестя Святого Духа на людину. Ось

як ми читаємо про Давида. Що Дух Господній був на ньому з того дня, як Самуїл помазав

його.  Там,  однак,  було  вжито  інше  дієслово.  Отже,  Яків  насправді  не  говорив  про  це

символічне використання олії.

Але здається, що апостоли використовували це більш символічно. Тому що ми бачимо

це, коли Господь Ісус послав 12 апостолів. Ми читаємо, що вони намастили олією і зцілили

багатьох хворих. Саме зцілення було чудесним. Цілющі властивості мала не олія. Але олія

супроводжувала  такі  зцілення.  Тому  це  могло  бути  символічно.  Ось  чому  я  без  вагань

використовую його, коли його просять. І ми бачимо, що така молитва походить з ініціативи

хворої або духовної слабкості людини. Але якщо хтось сумнівається,  я б із задоволенням

помолився в такій ситуації.
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У вірші 15 ми бачимо, що Бог зцілює не олією, а молитвою. Отже, помазання олією не

було цілющим. Але є ще один важливий елемент, який може допомогти вам одужати. Сповідь

гріхів. Вірш 15 показує, що ця слабкість може бути пов’язана з гріхом. Це не означає, що

хвороба має бути через гріх, але це може бути. Апостол Павло писав коринтянам, що вони

навіть мали з собою багато хворих, слабких і мертвих. І це через недостойне споживання

Господньої трапези. Отже, гріх може призвести до тілесної хвороби. Ми також іноді бачимо

це в Псалмах. А якщо йшлося про слабкість духу, то сповідь гріхів теж виправдана.

Вірш 16 навіть прямо говорить, що ви повинні зізнатися у своїх гріхах і помолитися за

себе. І що це призведе до зцілення. Це звучить як гарантія зцілення в будь-якому випадку.

Але я думаю, що це можна читати буквально, якщо зцілення є духовним зміцненням.  Бо

сповідь  гріхів  і  щира  молитва  дають  духовну  силу.  А щодо фізичного  зцілення,  то  воно

прийде, якщо хвороба сталася через гріх. Бо тоді визнання гріха приведе до зцілення. Отже,

це не гарантія фізичного зцілення в кожному випадку. Але обіцянка, що Бог відповідає на

молитви про прощення гріхів.

Зауважте, що тут у нас уже дещо інші відносини. Бо раніше був призов старост. І тут

ми читаємо про визнання гріхів один одному. І про молитву один за одного. Отже, мова не

обов’язково  йде  про  зізнання  своїх  гріхів  перед  старійшинами  церкви.  Перш  за  все,  ви

повинні визнати свій гріх людині, проти якої ви згрішили. А потім добре помоліться за себе.

Ми також можемо зізнатися в гріху, коли радимося з кимось про свій гріх. Коли ми просимо

когось помолитися про силу боротися з гріхом.

Яків додав у цьому уривку приклад молитви праведних. Це доказ того, що молитва

праведних справді може багато зробити. Бо Ілля був такий же чоловік, як і ми. Але він сильно

молився. Спочатку він молився, щоб не було дощу, а потім, щоб був дощ. І пішов дощ після

того, як Ілля показав ізраїльтянам, що Яхве є Богом. Бо довів це в двобої з пророками Ваала.

Останні два вірші про те, як повернути когось із хибного шляху. Я раніше сьогодні

сказав,  що  ганебне  не  прикриється  мовчанням.  Гріхи  теж  не  прикриваються  мовчанням.

Багато  гріхів  покриваються  зверненням  грішника  з  хибного  шляху.  Раніше  я  думав,  що

покривати  чиїсь  гріхи  —  це  закривати  на  них  очі.  Але  Яків  писав,  що  йдеться  про

привернення чиєїсь уваги до гріха. Щоб він покаявся. Це треба робити в любові. Але в цьому

й полягає турбота про порядність членів цього ж органу. Якщо в тілі є щось незручне, ми не

прикидаємося, що цього немає, ми просто хочемо впоратися з цим.

25



І останній шматочок. Немає сумніву щодо слабкості тут. Ми повертаємося до початку Нового

Завіту.  Євангеліє від Матвія,  глава 25.  З 31 вірша ми маємо опис Страшного суду. Ми не

будемо читати все. Але Ісус там каже, що відокремить овець від козлів. Тобто врятував від

проклятого. Вони по-різному ставилися до Ісуса. А на практиці, як вони ставилися до братів

Ісуса. Тобто тих, хто є його учнями. Давайте подивимося на вірші 39 і 40. Це відповідь на

слова Ісуса про тих, кого було оголошено праведними:

Від Матвія 25:39-40

39 Коли то Тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли?

40 Цар відповість і промовить до них: Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви одному з

найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили.

Слово «хворий» — це те саме слово, яке ми бачили в попередніх уривках. Цього разу

зрозуміло, що він має на увазі фізичне захворювання. Тому що йшлося про відвідування під

час хвороби. А з цього випливає, що відвідування хворих членів церкви є служінням Ісусу.

Усе, що ми робимо для цих маленьких братів Ісуса, ми робимо це для Самого Ісуса. Вже в

сьогоднішньому першому фрагменті ми побачили, ким можуть бути ці брати найменші. Це ті,

хто може здатися незначним.

Досить  відвідати  хворого.  Голодних  нагодувати,  спраглих  напоїти.  Прийняття

чужинця – хоча контекст все ще говорить про учнів Ісуса. Голий одяг. Відвідування в'язня -

далі учні Ісуса. Декого це може образити, але для Ісуса дуже важливо ставитися до Своїх

учнів по-особливому. І це ставлення до них таким чином, тому що вони Його учні. Це не

означає,  що ми повинні  ігнорувати всіх  інших.  Але саме це  сказав  Ісус,  коли послав  12

апостолів. Це кінець 10-го розділу від Матвія. Там ми також бачимо, що той, хто приймає

апостолів, ніби прийняв самого Ісуса. Давайте подивимося, що говорить останній вірш 10

розділу. Не втратить платні той, хто як учень дасть комусь лише чашку холодної води. Будучи

студентом.  Господь  Ісус  так  багато  ототожнює  зі  Своїми  учнями.  Він  дуже  особисто

сприймає підтримку, яку ми надаємо нашим братам і сестрам.
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Резюме

Прикладів такої підтримки можна навести безліч. Сьогодні я хотів зосередитися на

уривках, які показують цю підтримку в слабкості. У немочі духу і немочі тіла. Бог хотів, щоб

ми відчули ці слабкості. І вони мають мету в церкві. Саме через них ми можемо проявляти

Божу любов. Проявіть милосердя і терпіння. Це Божий спосіб розвитку всього тіла. Деякі з

цих слабкостей пов’язані з гріхом. Тому треба бути обережним. Не сказати, що чийсь гріх

сприяє зростанню церкви. Але Бог допускає наші невдачі. А потім він використовує інших

членів церкви, щоб підняти тих, хто впав. Завдяки чому вся церква може стати подібною до

Христа.  Бо сильнішими стають і  ті,  хто в даний момент слабший.  І  ті,  хто їх  підтримує,

стають сильнішими.

Віруючі також відчувають слабкість плоті. І вони не є результатом відсутності віри в

те, що зцілення тіла є Божою волею. Сам Бог сказав Мойсею, що Він робить людину німою,

глухою, зрячою або сліпою. Ми боремося зі слабкостями, тому що чекаємо, коли наші тіла

будуть викуплені. А це можливість допомогти іншим. Відчувати хворобу разом із хворим.

Так само, як ми можемо радіти з тими, хто прославлений.

Давайте відвідаємо тих, чия хвороба ускладнює відвідування церковних зборів. Якщо

вам важче відвідати когось, напишіть або зателефонуйте цій людині. Бо коли церква відчуває

слабкість,  саме  тоді  Бог  виявляє  Свою силу.  Тому візьмімо  на  себе  немочі  слабких  і  не

приховуймо своїх немоч.

І сам Христос може співчувати нашим слабкостям. Бо Він зазнав їх усіх, крім гріха.

Тому,  маючи  довірливу  відвагу,  ми  можемо  волати  до  Бога  в  молитві.  Просіть  у  Нього

милості  й  благодаті.  І  вірте,  що  Бог  дасть  нам  їх  свого  часу.  І  будьмо  знаряддям  цього

милосердя для інших. Амінь.
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