DZIEŃ PIERWSZY

Sobota
7 cech Bożego przywódcy
Wprowadzenie
Jednym z największych przywódców wszech czasów był człowiek o imieniu Jozue, który odważnie
poprowadził naród izraelski do wrogiego królestwa Kanaanu i pokonał siedem narodów (Dz
13:19). Możemy nauczyć się co najmniej siedmiu
cech pobożnego przywódcy od tego wielkiego
człowieka.
Boży przywódcy odczuwają strach
Czy kiedykolwiek Bóg poprosił Cię o zrobienie
czegoś, co cię przeraziło? Wygłoszenie kazania
podczas nabożeństwa, poprowadzenie studium
biblijnego, podzielenie się doświadczeniem, przyłączenie się do służby, przyjęcie pozycji lidera,
pójście na misję, złożenie ofiary na szczególny
cel, stanięcie w czyjejś obronie, walkę o sprawiedliwość lub przeciwstawienie się pokusie? Może
czujesz się tak, jak ten dzielny młodzieniec z naszej historii? Być może czujesz, że jesteś otoczony
niebezpieczeństwami, wyzwaniami i obawami?
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Jozue, jeden z największych przywódców w Biblii, był najprawdopodobniej przerażony wieścią
o śmierci Mojżesza, ale Bóg wybrał go, aby został
nowym przywódcą Izraela. Był on prowadzony
przez Boga oraz zachęcany poprzez towarzyszy
do bycia silnym i mężnym.
Doświadczyłem przez lata, że tak właśnie działa Pan! Kiedy powołuje mężczyznę lub kobietę,
chłopca czy dziewczynę, prawie zawsze jest to wyzwanie, które wymaga siły i odwagi większej od
nas samych. Czyni tak, abyśmy mogli na Nim polegać i tak długo, jak to robimy, nie mamy się czego,
i kogo obawiać. Zwróćcie uwagę na to, co mówi
Pan do Jozuego w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego: „Nikt nie będzie mógł stanąć przed wami
przez wszystkie dni waszego życia” (werset 5).
Boży przywódcy potrzebują pomocy
Ktoś kiedyś powiedział: „Odwaga to strach, który
odmówił modlitwę”. Jednym z wielkich przywilejów
bycia przywódcą jest bliskość z Jezusem. Kiedy Jozue zbliżył się do Jerycha, Jezus ukazał mu się jako
„Wódz wojska Pana” i to podczas tego intymnego
spotkania Jozue otrzymał prostą strategię zdobycia miasta. Bycie powołanym jest tak na
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prawdę wezwaniem do bliskiej relacji z Bogiem.
Jest to wezwanie do bycia zależnym od Niego, aby
zrozumieć, że potrzebujemy pomocy. Największe
sukcesy i największe niepowodzenia Jozuego wynikają albo z polegania na Bogu, albo z polegania
na człowieku.
Jozue był wprawdzie mężem Bożym, ale popełnił
kilka dużych błędów. Podobnie jak my, miał skłonność do polegania na ludzkiej sile i mądrości, zamiast utrzymywać pokorną zależność od Bożego
prowadzenia. Chociaż szukał Pana, by otrzymać
wskazówki jak zniszczyć Jerycho, nie szukał Boga
w przypadku miasta Aj lub gdy Gibeonici oszukali go, mówiąc, że pochodzą z odległego kraju,
a nie z sąsiedniego miasta. Biblia mówi, że Jozue
i mężowie izraelscy „wyroczni Pana nie pytali” (Joz
9:14). Jak na ironię, sukces może być naszą własną
porażką, jeśli pozwolimy mu okraść nas z codziennej zależności od Boga. Myślę, że to był Marcin
Luter, który powiedział: „Byłem dzisiaj tak zajęty,
że musiałem spędzić trzy godziny na modlitwie”.
Na szczęście Jozue zrozumiał, że jego sukces jako
przywódcy był całkowicie zależny od Pana.

Boży przywódcy są uzbrojeni.
Na szczęście Bóg nie wysyła swoich przywódców
bez obietnicy! Jozue został uzbrojony w cudowną
obietnicę od Boga. „Nikt przed tobą się nie ostoi,
dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak
będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę”
(Joz 1: 5). Wspaniałą rzeczą jest to, że Pan zawsze
dotrzymuje swoich obietnic. To On jest ostatecznym gwarantem obietnicy. Właściwie, Biblia mówi,
że „niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł” (Heb
6:18). Jeśli więc On złoży obietnicę, dotrzyma jej.
Pod koniec życia Jozue użył następujących pięknych słów, by opisać Boga i jego wierność: „Nie
zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan
domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie” (Joz
21:45). Im dłużej żyjemy i służymy Mu, tym bardziej powinniśmy świadczyć o Jego wierności!
Jako przywódcy w naszych domach, kościołach
i wspólnotach powinniśmy gromadzić Boże obietnice, powoływać się na nie i śmiało oczekiwać, że
Bóg wypełni je w swoim czasie.
Boży przywódcy są naśladowcami.
Niewielu przywódcom polecono sprostać takiemu
niebezpieczeństwu jak Jozuemu. Najpierw popro

6

7

szono go, by przewodził narodowi, który w przeszłości nie traktował swoich przywódców za dobrze (np. Józef, Mojżesz, Bóg). Narzekali, szemrali,
byli nieposłuszni, a nawet próbowali zamordować
jednego z nich (4 Moj 14:10). Po drugie, wysłano
go, by podbił kraj pełen olbrzymów i miast nie do
zdobycia. Nic dziwnego, że potrzebował odwagi.
Polecenie, jakie Bóg dał Jozuemu, jest bardzo podobne do polecenia, jakie dał Kościołowi w dniach
ostatecznych. My również otrzymujemy rozkaz,
aby podbić ten świat – nie stalowym mieczem, ale
mieczem ewangelii. Innymi słowy, mamy głosić
dobrą nowinę o Jezusie „wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom” oraz nauczać ich, jak
być Jego uczniami (Mk 16:15, Obj 14:6, Mt 28:1920). Osobiście odkryłem, że im bardziej dzielimy
się łaską Bożą czyli Jego niezasłużoną życzliwością,
tym więcej ludzi zaczyna doświadczać zwycięstwa
nad grzechem. Biblia potwierdza to w Liście do
Rzymian 6:14 „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz
pod łaską.” Ta sama księga Biblii mówi, że „dobroć
Boża do upamiętania cię prowadzi” (Rzym 2:4).
Bóg jest w stanie ochronić nas i otworzyć drzwi
dla ewangelii w miejscach uważanych przez ludzi
za nieosiągalne. Kto by pomyślał, że w Jerychu
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była Rachab? Albo kto by pomyślał, że cała Niniwa
ukorzy się podczas głoszenia Jonasza?
Najodważniejszą rzeczą jaką może zrobić Boży
przywódca, jest podążanie za Bogiem w posłuszeństwie.
Ważne, aby pamiętać, że Jezus niekoniecznie
jest po naszej stronie. Tak, dobrze przeczytałeś!
Kiedy Jozue spotkał Jezusa jako dowódcę Bożej
armii, zapytał go: „Czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół?”. Sposób, w jaki Jezus odpowiedział jest bardzo pouczający. Powiedział: „Nie,
ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz” (Joz 5:13-14). Innymi słowy, Jezus jest po stronie Ojca, a zatem tylko po stronie tych, którzy idą
za Bogiem.
Być może największym cudem w księdze Jozuego
był cud, który miał miejsce w samym sercu Jozuego.
Ten sam człowiek, który drżał ze strachu, gdy został poproszony o poprowadzenie Izraela, stał się
zachętą dla innych! Zwróć uwagę, jak Jozue zwraca się do swoich pobratymców w Księdze Jozuego
10:25: „Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym
nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.”
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Boży przywódcy są młodzi (często)
Wierzę, że obecne pokolenie młodych ludzi chciałoby zatrzymać się i wkroczyć odważnie do miast
świata z poselstwem trzech aniołów.
Czy kiedykolwiek zauważyłeś w Psalmie 127:4,
że młodzi ludzie są określani jako „strzały w rękach wojownika?” Innymi słowy, tak jak strzały, nie
zostali zaprojektowani, by gnić w kołczanie łucznika, zostali zaprojektowani, aby skupieni lecieć
bez lęku w kierunku pierwszych szeregów wroga.
Jeśli zapytałbyś mnie o to, co czyni skutecznego
lidera młodzieżowego, odpowiedziałbym, że nie
ilość strzał wykorzystanych w programach, wydarzeniach i usługiwaniach, ale liczba „prawidłowo
wyszkolonych” robotników posłanych na żniwa,
by siać spustoszenie w królestwie ciemności i poszerzać królestwo Boga.
Boży przywódcy odniosą sukces
Jeśli pójdziemy tam, dokąd Bóg nas posyła, będziemy służyć w taki sposób, w jaki On pragnie,
żebyśmy służyli, a wtedy odniesiemy sukces nawet w miejscach uznawanych za duchowo niedostępne. Jednym z moich ulubionych wersetów
w Księdze Jozuego jest rozdział 23 werset 10, który
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mówi: „Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą
tysiąc, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was, jak
wam przyobiecał.”
Boży przywódcy wywyższają Jezusa
Oto tylko kilka odniesień do Chrystusa, zawartych
w Księdze Jozuego:
A. Sam Jozue! W rzeczywistości imię Jozue
jest hebrajskim odpowiednikiem greckiego
imienia Jezus! I tak jak Jozue, Jezus prowadzi swój lud do ziemi obiecanej i daje odpocznienie od wrogów.
B. Sznur z czerwonej nici, który Rachab zawiesiła pod oknem (2:18), przypomina nam
szkarłatną krew Jezusa, która nas zbawia,
gdy pokładamy w Nim naszą ufność.
C. Według Ellen White, „dowódca wojska
Pana”, który spotkał Jozuego poza Jerychem, to w rzeczywistości Jezus! (Patriarchowie i Prorocy, str. 364)
D. Miasta Schronienia były miejscami, do których ludzie fałszywie oskarżeni o morderstwo mogli uciec w celu uzyskania bezpieczeństwa. Jezus jest naszym schronieniem
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i możemy do Niego uciec, nawet jeśli jesteśmy
winni, ale mimo to znajdziemy przebaczenie i wybawienie.
Podsumowanie
A więc proszę! Oto siedem cech godnego przywódcy! Gdy będziesz studiować życie wielkich
mężczyzn i kobiet, takich jak Jozue, i gdy będziesz
codziennie poszukiwał Bożej mądrości oraz siły,
i ty możesz stać się znany jako Boży przywódca.
I nigdy nie zapominaj:
Boży przywódcy odczuwają strach;
Boży przywódcy potrzebują pomocy;
Boży przywódcy są uzbrojeni;
Boży przywódcy są naśladowcami;
Boży przywódcy są młodzi (często);
Boży przywódcy odniosą sukces;
Boży przywódcy wywyższają Jezusa.

Lb 14:6-8). Wiara w Boga pomaga nam
spojrzeć poza to, co oczywiste Jak ważne
są dla ciebie opinie innych osób? Czy jesteś
osobą, która podąża za tłumem, czy może
sam rozsądzasz sprawy i podejmujesz decyzje niezależnie od innych?
2. Kiedy wrócisz do domu przeczytaj historię
murów Jerycha
w 5 i 6 rozdziale księgi
Jozuego. Jak myślisz, dlaczego Jozue był
w stanie stanąć po stronie prawa, mimo że
to, co Bóg mu nakazał, wydawało się nierozsądne?
3. W całej historii o Jozuem Biblia zawsze
mówi: „Bóg przemówił do Jozuego”. Ten rodzaj relacji pochodzi z posłuszeństwa. Jak
łatwo bądź trudno jest ci być posłusznym
Bogu w 100% przypadków?

Pytania do dyskusji:
1. Jozue wraz z Kalebem byli jedynymi szpiegami, którzy przynieśli dobre wieści (zob.
12

13

