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Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa

Pytania I Odpowiedzi

W dniu 13 września 2013 r. otrzymaliśmy następujący komentarz i zapytanie:

"Mam pytanie. Czy w mojej okolicy na Florydzie, są jacyś bracia? Tacy, którzy nauczyli się prawdy 
synostwa? Jeśli tak, to gdzie? Jeśli nie możesz mi powiedzieć, rozumiem."

    Do autora: bardzo dobre pytanie. Jednak, jak dotąd, nie zostały przewidziane środki w celu 
zaznajamiania braci za pośrednictwem tej strony. Wydaje się, że niektórzy z nieczystych pobudek mogą 
skorzystać z tej sposobności i stwarzać problemy tym, którzy uczestniczą w zebraniach w Salach Królestwa.
Nie chcemy do tego doprowadzić. Tak, staramy się znaleźć sposób, aby było to możliwe i nie narażało 
prywatności naszych braci. Kiedy takowych znajdziemy, skontaktujemy się z Tobą. Jesteśmy także otwarci 
na propozycje. 

    W międzyczasie możesz znaleźć takich braci na własną rękę lub możesz pozyskiwać ich 
samodzielnie. Na tym polega służba. Jeśli zaangażujesz się w taką służbę, staniesz się magnesem dla 
innych podobnie myślących braci i sióstr. W artykule "Obrona Naszej Żywej Nadziei", dzielimy się 
doświadczeniami ze zboru z w którym 345 osób spożywały emblematy. To o czym nie wspomnieliśmy to, to 
że braterstwo podobnie myślących synów Boga wyrosło z naszego kontaktu z jedną osobą.  

    Oto, jak to się stało. Nasz brat został wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych i spotkał 
młodego człowieka, który został poddawany różnym próbom. Po dowiedzeniu się więcej o sytuacji młodego 
człowieka, nasz brat podzielił, się wspólne z nim świętą tajemnicą synostwa i odkrył że on został 
wychowany jako Świadek Jehowy. Młody mężczyzna został skierowany na stronę internetową, był on tak 
zainspirowany informacjami, że podzielił się tą stroną z matką. Ona z kolei podzieliła się z jej 
Koordynatorem Zboru, Koordynator Zboru podzielił się wspólnie z gronem starszych, a reszta to już historia.

   W innym doświadczeniu, nasz brat podzielił się nadzieją i stroną internetową z mężczyzną, który był 
właścicielem wypożyczalni wideo. Około miesiąc później, mężczyzna przeniósł się do Meksyku z powodów 
rodzinnych i zaczął dzielić się stroną z innymi. W ciągu kilku miesięcy, jego wysiłki wzrosły do 
stowarzyszenia braci liczących blisko 100 osób. Pisze do nas od czasu do czasu z porywającą aktualizacją 
wiary tych nowych synów królestwa. 
                            
    Obie te wspólnoty wzrosły od mówienia do jednej osoby. Jesteśmy pewni, że wielu z tutejszych gości
może zaświadczyć o wartości co do jednego znaczącego kontaktu. Tego typu doświadczenia mogą być 
powielane wszędzie. To jest intencją Chrystusa. On powiedział:

"Otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi świadkami 
zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca 
na ziemi." - Dzieje 1:8

    
    Niniejsza dyrektywa została spełniona głównie poprzez rozproszenie braci z Jerozolimy. Udali się 
indywidualnie lub jako rodziny w różnych kierunkach, a niektórzy podróżowali aż do Afryki. I ci samotni 
bracia, lub samotne rodziny chrześcijańskie rozwijały wspólnoty w społecznościach w których się znalazły. 

    Prawdziwa posługa to nie tylko wspólnota, braterstwo. Polega ona na pogodzeniu innych z Bogiem. 
(2 Koryntian 5:18-20) Tak, prawdziwe zbiory są za pośrednictwem "pionierowania" nowych obszarów, 
gdzie dobra nowina jeszcze nie dotarła. I to nie tylko geograficznie, ale i duchowo. Własne wspólnoty są 
prawdopodobnie dziewiczym terytorium dla świętej tajemnicy synostwa !  



    Byliśmy mile zaskoczeni, jak łatwo jest zacząć rozmowy o synostwie nawet z nieznajomymi. Dobra 
nowina, jakiej Jezus nauczał, jest tak atrakcyjna dla ducha, gdy nie jest nieobciążona nawracaniem do 
określonej grupy religijnej. Innymi słowy, kiedy podzielisz się dobrą nowiną i pozwolisz słuchaczowi 
zdecydować jaki sposób ma wybrać, aby odpowiedzieć na nią, będziesz miał o wiele większy sukces, niż 
gdybyś powiedział mu, że musi przyjść do kościoła lub zmienić swoją religię, aby zostać zapisanym. Jak 
powiedział Jezus do Samarytanki, Ojciec nie patrzy, aby zobaczyć, na której górze oddaje się cześć. On 
patrzy na tych, którzy wielbią Go w duchu i prawdzie:

 "Jezus powiedział do niej: „Wierz mi, niewiasto: Nadchodzi godzina, gdy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie; my 
czcimy to, co znamy, ponieważ wybawienie wywodzi się z Żydów. Niemniej nadchodzi 
godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca duchem i prawdą, bo 
właśnie takich szuka Ojciec, aby go czcili. Bóg jest Duchem, a ci, którzy go czczą, 
muszą oddawać cześć duchem i prawdą”."- Jana 4:21-24

   Wspólnota jest bazą dla wzajemnej otuchy. Dopóki nie rozwiniesz społeczność, jesteśmy tu dla 
Ciebie. Jednak prawdziwe usługiwanie jest w zakresie:

"Potem powiedział do swych uczniów: „Tak, żniwo jest wielkie, ale pracowników mało.
Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo”."- Mateusza 9:37-
38 

    Dobra nowina zaczyna jako małe ziarnko gorczycy. Gdy sieje się nasiona, to nabierają życia 
własnym życiem i wyrastają na duże drzewo, gdzie wielu znajdzie schronienie. Być może, można sadzić 
nasiona i ognistą iskrę synostwa w Twojej okolicy. Jeśli tak, proszę podzielić się swoimi doświadczeniami z 
nami, abyśmy mogli zamieścić je z zachętą dla całej wspólnoty. I oczywiście, jeśli masz jakieś sugestie, w 
jaki sposób możemy dyskretnie wprowadzić odwiedzających, proszę nie wahaj się podzielić tymi pomysłami
z nami. 

    W międzyczasie, jak często mówimy, istnieje duże pole pod uprawę. Wybierz miejsce!

"Elaia Luchnia"
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