
O służbie we Wspólnocie

Pierwsze skojarzenie dla słowa „służba” (mundur? obowiązki domowe?)
Czy to obowiązek, przyjemność, powinność? Jak sądzicie?
Jak to odnieść od Wspólnoty?
 Dzisiaj o tym podzielę się z Wami, i będziemy się modlić w tej intencji.

Jestem we wspólnocie (różne powody mnie tutaj przyprowadziły) – to ostania 
konferencja Mariusza.

Jestem na różnym etapie rozwoju w tej Wspólnocie (konferencja Bożeny).

Jeśli jesteśmy na etapie „akceptacji” to powinniśmy być już mocno zaangażowani w 
życiu Wspólnoty, podejmować różne działania. Być nie tylko „fanclubem” Jezusa, ale 
działać.

Znalazłem takie definicje Wspólnoty:

„Wspólnota to miejsce wzrostu w miłości Boga i ludzi. 
Wspólnota to wspólna odpowiedź na wezwanie Pana by głosić Ewangelię. 
Jasne zasady budują Wspólnotę. 
Przymierze jest dla Wspólnoty niezbędnym krokiem na drodze ku dojrzałości.
 Wzrost przez służbę jest właściwą drogą do dojrzałej wiary.” 

Czyli nasza wiara kształtuje i rozwija się podczas naszej służby we Wspólnocie.
Znamy wszyscy I prawo „życia duchowego” - „Bóg Ciebie kocha!”
A ja powiem:
Bóg jest w tobie zakochany! Jesteście tego świadomi? Czy tak?
Wszyscy jesteśmy obdarowani przez Boga i wszyscy jesteśmy potrzebni w kościele
1 Kor 12, 4 – 7 (4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; 6 różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 
wszystkiego we wszystkich. )wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra  (2x)
Są tutaj wymienione 3 rodzaje obdarowania, dane przez Trzy Osoby.

Nie ma pośród nas osoby nieobdarowanej prze Boga, nie ma takiej możliwości!
Każdy jest wybrany i powołany przez Boga!
Czy wiecie o tym? CZY TY WIESZ? Ty i ty, odpowiedzcie!
Na pewno? Potwierdźcie! Jesteście przekonani? NA PEWNO,  NA 100% ?

Czy ktoś czuje, że nie jest obdarowany przez Boga?

Bóg wyposaża cię, byś mógł w stanie  podjąć jego plan, pełnić jego wolę
Duch św. ma pomysł dla ciebie, ma koncepcje dla twego daru i zadania, i da ci 
odpowiednią pomoc.
Działamy dla wspólnego dobra, dla budowania królestwa Bożego na ziemi.
Dla niczego innego więcej, tylko by budować królestwo niebieskie już tutaj na ziemi.
(Jezus powiedział: Mt 6,33  33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego 



sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Zauważmy, że Jezus nie każe nam szukać pieniędzy, żony, ani wielu innych rzeczy, które
prędko zaabsorbowały by naszą uwagę. Przeciwnie każe szukać Jego Królestwa, a On 
zajmie się każdą nasza potrzebą.

Wspólne obdarowanie, Duch św. objawia się nam dla budowania Królestwa Bożego na 
ziemi, nie dla innych spraw.

Jakie to są dary? Czym obdarował nas Bóg? Ponieważ Bóg jest w Trzech Osobach, 
mamy też trzy rodzaje darów:
Dary Ojca to dary wrodzone, nieodwołalne, które każdy otrzymał przy stworzeniu      i
odzwierciedlają one jakie są nasze motywacje, jakie jest nasze serce.
Darami tymi są:
–dar spostrzegania,
–dar usługiwania,
–dar nauczania,
–dar napominania,
–dar dawania,
–dar zarządzania,
–dar współczucia.
Są one związane z naszymi zmysłami, oraz pewnymi cechami wrodzonymi.

Dary Syna (Jezusa);  w Liście do Efezjan czytamy  Każdemu zaś z nas została dana
łaska według daru Chrystusowego (Ef 4,7)
i dalej  On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami,
innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi
dla budowania Ciała Chrystusowego.(Ef 4,11-12)

W fragmencie tym mamy wymienione powołania, dary posługi, które daje Jezus:
Są to dary, które udzielane są osobie sprawującej jakiś urząd, jakąś posługę w Kościele.

Apostoł – jest wezwany do bycia świadkiem Jezusa i przemawia o wierze,
Prorok – wygłasza prawdę objawioną bezpośrednio przez Boga,
Ewangelista – przedstawia z jasnością Ewangelię niewierzącym,
Pasterz – prowadzi wspólnotę i troszczy się o poszczególnych jej członków,
Nauczyciel – przekazuje Prawdę i zastosowanie Pisma Św.

Dary Ducha Św. i charyzmaty:

Dary otrzymujemy już na Chrzcie św. i rozwijamy je podczas Bierzmowania.
Nowe Dary  i  Charyzmaty  otrzymujemy dla  służby  we  Wspólnocie  podczas  naszych
modlitw. Charyzmat (łaska darmo dana dla dobra drugich (5 x D))
Jakie one są: w 1 Liście do Koryntian czytamy: ( 1Kor 12,8-10) Jednemu dany jest przez
Ducha  dar  mądrości  słowa,  drugiemu  umiejętność  poznania  według  tego  samego
Ducha,  innemu  dar  wiary  w  tymże  Duchu,  innemu  dar  czynienia  cudów,  innemu
proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków      i wreszcie innemu
łaska tłumaczenia języków.



Można je podzielić na trzy główne grupy:

1.Dary słowa (mocy słowa)
a) Dar języków
b) Dar tłumaczenia języków
c) Dar proroctwa

2.Dary znaku (moc czynienia)
a) Dar wiary
b) Dar uzdrawiania
c) Dar czynienia cudów

3.Dary intelektualne (moc wiedzy)
a) Słowo mądrości
b) Słowo poznania
c) Dar rozróżniania duchów

Wszyscy jesteśmy powołani do służby wg nakazu Pana, do wzajemnej miłości (2x)
św. Paweł w Liscie do Galatów 5,13-14 13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do 
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 14 Bo całe Prawo wypełnia się 
w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego 
„miłością ożywieni służcie sobie nawzajem.”
Co to znaczy?
Bez miłości ożywionej w nas, służba nam nie pójdzie, nie swoją miłością, bo nasza się 
szybko kończy, służba jednoczy w duchu i ciele, głębokość naszych relacji rozwija się w 
służbie. Tylko miłość Boża w nas jest tym motorem, paliwem do działania.
Stwierdzam, że bez służby dla Wspólnoty, dla Kościoła nie pogłębimy naszych relacji 
we wspólnocie. 

(Wspólnota jako szkoła) – punkty od Mariusza.

Służba jednoczy, RAZEM, efekt synergii; razem = więcej, mocniej, dalej...

Każdy z nas musi osobiście podjąć decyzję o służbie; co roku powtarzamy przymierze 
wspólnoty, którego jednym z elementów jest służba, ale tę decyzję musimy 
podejmować każdego dnia.

„Dzisiaj chce służyć Panu! (2x)

od każdego z nas Bóg oczekuje tego TAK! Nie albo, nie może, nie, bo to zależy od...
Albo TAK albo NIE, albo chcesz służyć Jemu albo nie.

Jozue ogłasza wobec ludu takie słowa: ja sam i mój dom chcemy służyć Panu, przeciwko



wszystkim, nie poddamy się, Nawet jeśli sam zostanę nie poddam się!
SŁUŻ MU DLAEJ, A NAGRODA WIELKA BĘDZIE W NIEBIE
Oczywiście nie możemy iść zgodnie ze światowymi prądami, świat nie akceptuje naszej 
służby;
My idziemy w drugą stronę, oni nas ignorują, a my idziemy!
Oni się śmieją, my płaczemy; oni zbierają nagrody, a my po nią dopiero idziemy!
Ci co przestali służyć, wydaje się żyją łatwo, przyjemnie, nie, nie  - to tylko do czasu.
Będziesz widział tą różnice, ten który służy Panu będzie miał miejsce przy Nim.
Postanowiłem, że będę służył; nie chce mi się, ale postanowiłem; nie chce mi się, 
zastanawiam się, ale postanowiłem!
Tyle jest pokus, codziennie, one są stale.

Jak służyć, obijamy się o ściany, dostajemy po głowie, nasze emocje, uczucia kotłują się 
w nas.
Nie służę bo  się źle czuję, bo dzisiaj mam kiepski dzień.

Jak by tak było to Jezus by powiedział: „nie idę na drogę krzyżową, bo dzisiaj ma 
kiepski dzień, bo jest za gorąco i pod górę, źle się czuję, nie chce mi się nieść krzyża, 
taki ciężki i niewygodny;
ale On poszedł, dobrowolnie, choć już wcześniej „oberwał”.

Często tak jest z nami, ja sam czasami myślę, po co mam iść na spotkanie, po co jechać 
na EwiU? Kolejne rekolekcje, kolejną konferencję...
Mam takie prawo, nie muszę iść, nie muszę służyć.
Bo w tym czasie mam trening, konie, zakupy, pływanie, kino,  dzieci mają dodatkowe 
zajęcia, w tv ciekawy program, albo się zdrzemnę
a Bóg czeka na ciebie i na mnie;
A Bóg jest w tobie zakochany po uszy, oddał za mnie i ciebie swoje życie, czeka na 
ciebie!
Jest naszym oblubieńcem zakochanym w tobie, na całe życie i wieczność!

Co się dzieje wtedy z nim, co się dzieje w jego sercu? Pomyślcie, jak On się czuje?
Wiecie jakie to uczucie, gdy koś kocha na zabój, śmiertelnie, ślepo?
Co się dzieje wtedy z Nim, co się dzieje w Jego sercu?
+
Każdy z nas jest wezwany do naśladowania Jezusa , a Jezus to Słowo i Czyn (2x)

Musimy od siebie więcej wymagać, więcej dawać  - 18 - letnio Wspólnoto! TAK!

Jezus mówi” Ew. Jana 13 rozdz.

13:13
Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.

13:14
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie 
nawzajem umywać nogi.



13:15
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

. „umywa nogi”

Miłość Jezusa – pokorna, nie szuka swego, zajmuje ostanie miejsce..
Taka postawa powinna nam towarzyszyć przy podejmowania naszej służby we 
wspólnocie.
To dotyczy nauczania w Kościele jak również jego sprzątania!

Nauczanie – mycie szklanek, uwielbienie – podłoga:  dlaczego? To jest to SAMO! 
Jak chcesz tutaj tylko „królować” - to  nie będziesz królował TAM.

Wyrazem naszej służby są cztery rzeczy (powinny być):
– odpowiedzialność, odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi (kłania się nasze

 przymierze, diakonie), staniemy i kiedyś odpowiemy z miłości; Bóg dał ci 
diakonię, grupę, talenty, zdolności, pomysły, zadanie, i kiedyś staniesz przed nim i
się rozliczysz – tylko z miłości, bo tylko miłość się liczy w ostatecznym 
rozrachunku; 

– sumienność w codzienności – Bóg widzi wszystko, nic nie ukryjemy
– cierpliwość (czekanie na owoce służby), on daje siłę, „ci co zaufali Panu 

odzyskują siły, biegną bez zmęczenia,...  i daje też pociechę w tej cierpliwości, on 
czeka byś wytrwał w tej cierpliwości, 

– znoszenie (służenie) siebie nawzajem – kto jest moim bliźnim? Zadajmy sobie to 
pytanie, komu mam służyć? Komu serce dawać, tu wewnątrz, we wspólnocie, 
później dalej, poza wspólnotą, te pytanie zadawał również Jezus

– wierność podjętej decyzji, bądź w tej wierności człowiekiem
I tutaj rodzi się pytanie: co  zrobić, jak podjąć decyzję o kolejnej służbie, na kolejny rok:

– modlitwa, rozważać przed Bogiem, modlitwa, pytać się Boga
– warto ryzykować, podejmować służbę i sprawdzić czy tam chce mnie Bóg? Na 

tym miejscu

Dzisiaj na dalszej modlitwie możesz prosić Boga o rozeznanie – co dalej, gdzie jest moje
miejsce, gdzie mogę służyć,

Nasze diakonie: (do ew. omówienia)

Nie idźmy tylko tam gdzie się dobrze czuję, gdzie są fajni ludzie, gdzie będzie mocna 
ekipa;
Kieruj się głosem swojego ducha i serca, chociaż serce przepełnione emocjami, nie 
zawsze podpowie dobrze. 
Modlitwa, modlitwa, modlitwa, gdzie mam służyć, tam lub tam, nie trzymajmy się 
kurczowo, bo to akurat  jest fajne, bo się już przyzwyczaiłem, bo tutaj będą owoce,
bo to już umiem robić,



Rozeznawajmy aż Bóg odpowie, Bóg mówi w Kościele, przez Słowo, przez Brata i 
Siostrę, idź na Eucharystię w tygodniu, zadawaj Panu pytanie: gdzie chcesz bym służył?
Często się mówi: idę tam, bo chcę się odnaleźć, a tutaj chodzi by BOGA odnaleźć!
Nie zawsze jest łatwo, miło i przyjemnie, czasami trzeba iść w płaczu z zaciśniętymi 
zębami, pod prąd...
Musimy sobie uświadomić: powołał i posłał  mnie Jezus Chrystus!

Znacie fragment Ewangelii o soli, która straciła swój smak: Mt 5,13 
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 
się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Te słowa dotyczą nas!
Jesteśmy już zbawieni, więc spokojnie, bez wysiłku możemy oczekiwać na spotkanie z 
Panem.
Jezus mówi: zejdź z kanapy i zacznij służyć! Bo będziesz jak ta sól, na wyrzucenie i 
podeptanie.

Na koniec, by nie wpędzać was i siebie w postawę oskarżonego:
dobrze żebyśmy jednak usłyszeli takie słowa pocieszające: (Ew. Mateusza rozdz. 25, 
wers 23)
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!

dobrze sługo dobry i wierny, ….nad wieloma cię postawię,
wejdź do radości twego PANA (2x) –  chcesz te słowa usłyszeć na końcu, gdy 
przejdziesz na drugą stronę?  Tutaj na ziemi nic nie ma większego znaczenia tylko to, co 
powie Chrystus – byłeś wierny w drobnej rzeczy, nad wieloma cię postawię -  wejdź do 
radości  Pana!

Tego życzę Wam wszystkim i sobie.

korzystałem z
http://hallelujah.pl/index.php/modul/audio/item/330... Darek Zielonka (zmarły w ub.r. 
lider wspólnoty „Hallelu Jah” z Wrocławia)

http://hallelujah.pl/index.php/modul/audio/item/330

