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Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec
doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana
mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko
uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa.

Chociaż było nam obiecane życie wolne
od prób i udręki, to jesteśmy powołani,
by domagać się obietnic ze Słowa
Bożego. Bóg obiecał, że będzie przy 
nas w naszych potrzebach. Próby i cier-
pienia często przychodzą na nas jako
sprawdzian naszej wiary i ufności Bogu,
jednak zdarza się, gdy nasz stan zdrowia
jest niepewny, a nasze życie zaczyna się
chwiać, że przegrywamy. W takich chwil-
ach, szczególnie, gdy chcemy sobie sami
poradzić lub poddajemy w wątpliwość
autorytet Boga, tak jak zrobili Hiob i
jego przyjaciele, możemy odczuwać
głęboki, nie do zniesienia ból.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSZYSCY DOŚWIADCZYLIŚMY STRATY

BLISKICH NAM OSÓB ,  PRACY ,  DÓBR

MATERIALNYCH ,  CZY TEŻ RELACJI .

JOB .  1:2
PS .  27:13-14

Wstęp

DOBRY I  ZŁY ,  BOŻA  MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻA

Fil. 3:8

Historia Hioba przedstawia nam potęgę i
boskość Chrystusa, jednocześnie ilu-
strując manipulacje i występki szatana.
Szatan władał pogodą, sprowadzał
choroby (JOB. 1:16-19; 2:7), a nawet
wpłynął na przyjaciół Hioba, by poprzez
nich skłonić go, by przeklął Boga. Szatan
spędza dni, noce, a nawet lata, aby
sprowokować nas do przekleństwa Boga,
w czasie, gdy przeżywamy ból i cierpie-
nie, tak jak uczynił z Hiobem. Czy widzisz
związek pomiędzy sytuacją Hioba a
swoim życiem?
 
Co z Dawidem, mężem według serca
Bożego? W księdze Psalmów widzimy jak
Dawid akceptuje przychodzące na niego
próby, wrogów, żal i zmagania. A przy tym
wciąż kończy psalmy deklaracją o Bożej
wierności, uznając swoje życie, jako żywe
świadectwo miłości Bożej.

L E K C J A  9

CZAS TRACENIA
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Wszyscy doświadczyliśmy straty bliskich
nam osób, pracy, dóbr materialnych, czy
też relacji. Zachęcam was jednak, aby
utrzymywać szlachetne i pozytywne
nastawienie, aby dostrzegać działanie
Boże we wszystkim, czego doświadczacie
w życiu. Jest tak samo możliwe, że straci-
my cokolwiek jak i wszystko. Jednak
nale-ży pamiętać, że służymy potężnemu
Bogu, który jest w stanie przywrócić nas
do swej chwały za każdym razem, gdy 
 

upadamy i czujemy się bezradni.
 
W tym tygodniu przyjrzymy się jak Boża
miłość wykracza ponad ból, doświadcza-
ny podczas straty bliskich nam osób lub
też inne wydarzenia w naszym życiu. Bóg
ma plan, który objawia nam, gdy ofiaruje-
my Jemu najwyższy poziom uwielbienia –
dziękujemy w czasie prób i pokładamy w
nim nadzieję, gdy jesteśmy kuszeni by
przestać ufać.
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Od czasów upadku, nasze rodziny doświadczają
wszelkich rodzajów straty: relacje romantyczne
zostają zerwane, członkowie rodziny umierają,
przyjaciele przeprowadzają się, umowa w pracy
wygasa, a diagnoza medyczna burzy nasze poczucie
siły i witalności. I choć możemy wspólnie doświa-
dczać straty, to jednak jej skutki są specyficzne dla
każdego z osobna. Sposób w jaki żałoba na nas
wpływa uzależniony jest od wielu czynników, w
tym od rodzaju straty, wychowania, przekonań
religijnych, wieku, relacji, a także naszej kondycji
fizycznej oraz psychicznej. Radzenie sobie ze stratą
to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych okresów,
jakich doświadczamy w życiu. Zarówno skutki fizy-
czne, emocjonalne, psychologiczne jak i duchowe
mogą być przytłaczające i prowadzić do poczucia
beznadziejności, strachu oraz osamotnienia. W
czasie żałoby, Szatan wykorzystuje każdą okazję, by
przywieść nas samych lub nasze rodziny do trwałej
niewoli.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednakże, podczas gdy żałoba musi być przepraco-
wana, wbrew powszechnej opinii, nie ma żadnego
harmonogramu lub też jasnego procesu, według
którego przebiega proces żałoby. Jest ona skompli-
kowana tak samo jak grzech. Ponadto wiele czyn-
ników bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki
przechodzimy żałobę: normy kulturowe lub prakty-
ki religijne. Niezależnie od przebiegu żałoby, jej
przeżycie pomaga nam uwolnić się od więzi, jaką
mieliśmy z utraconą osobą, obiektem czy też doś-
wiadczeniem i wrócić do „normalności”. Oczywistą 
 
 

NAJLEPSI POCIESZYCIELE ,  TO CI ,  KTÓRZY SAMI

DOZNALI POCIESZENIA.

MAT .  5:4
 
 

Słowo

Nadz ieja przy  stratach w  życiu

rzeczą jest, że będziemy się smucić, ponieważ zo-
staliśmy stworzeni z pewnego rodzaju instynktem
samozachowawczym. Jednakże, zdrowe przeżywa-
nie żałoby nadaje kierunek naszym smutkom. Mó-
wiąc o utracie ukochanej osoby Paweł oświadcza:
„A nie chcemy bracia, abyście byli w niepewności
co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili,
jak drudzy, którzy nie mają nadziei.” (I Tes. 4:13).
Apostoł Paweł w znakomity sposób łączy żałobę i
nadzieję.  W rzeczy samej, Chrześcijanie trzyma-
jący się nadziei, są w stanie stawić czoła każdej
stracie. Nadzieja jest zawarta w obietnicy danej
nam przez naszego Pana Jezusa: ci, którzy się
smucą będą pocieszeni (MAT 5,4). Wierzymy, że
Bóg w swej wielkiej miłości do stworzenia, objawił
odpowiedzi na niektóre z ciężkich pytań, z jakimi
przychodzi nam się mierzyć. Takie zrozumienie
pomaga nam lepiej radzić sobie ze stratą jakiej
doświadczamy w ciągu życia. Wśród wiadomości
zawartych w kolejnej części lekcji możemy znaleźć
wspaniałe pocieszenie.
 
 
 
 
 
Zauważ, że Paweł nie opowiadał się za nie przeży-
waniem żałoby. Jest normalnym i zdrowym, odczu-
wać smutek, podczas gdy przeżywamy stratę. Czyż
świadomość, że w naszym smutku nie musimy
pogrążać się samotnie, nie jest pocieszająca? „Pan
darzy smutnych szczególną łaską, dającą umieję-
tność zdobywania serc i dusz do królestwa Bożego.
Miłość Chrystusa jest balsamem kojącym ból i
drogą zbawienia dla ludzi nieszczęśliwych i smut-
nych”(1). Ci, którzy szczerze wierzą i rozumieją
Biblię, śmiało mogą powoływać się na dane obiet-
nice (np. Ps. 147:3; II Kor. 1:3-4). Wszelkie rany i
smutki możemy poddać Jemu, ponieważ On
troszczy się i nigdy nie zostawia nas samych.

Życie jest pełne strat

NIE MOŻEMY ZAPOBIEC DOŚWIADCZENIA  STRATY W

ŻYCIU ,  JEDNAK NIE MUSIMY MIERZYĆ SIĘ Z NIĄ SAMI



Co myślisz?

1.  Jaką stratę wskazałbyś jako najbardz iej bolesną do zniesienia?

2.  W jaki sposób osobiste dośw iadczenie straty  objaw iło szczerość Bożych obietnic?

3.  W jaki sposób udało ci  się odnaleźć cel podczas dośw iadczenia straty?

4.  Pewnego dnia nasze smutki zostaną przemienione w  radość .  Czy  możesz  sobie wyobraz ić ,

jak będz ie to wyglądało?

DOTKLIWY JEST SPOWODOWANY STRATĄ ,  CEL

JEDNAK JEST PRZYJEMNY

NIEDZIELA | 12 MAJA

 
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do zaakceptowania
w początkowej fazie żałoby jest zaakceptowanie, że
fizyczny i emocjonalny ból nigdy w pełni nie znik-
ną. I nie ma znaczenia jak wiele razy zmagaliśmy
się już ze stratą, za każdym razem będziemy znowu
doświadczać tych emocji. W rzeczywistości, nigdy w
tym życiu nie będzie możliwe, aby w pełni poradzić
sobie ze stratą, nie zostaliśmy tak stworzeni. Ból,
cierpienie, starta, a nawet śmierć, wszystko to jest
jak intruz – możliwe, jednak nie proszone. Nigdy
nie było one częścią Bożego planu. Niech jednak
nie trwożą się nasze serca. Biblia zapowiada przy-
szłość, w której Bóg „otrze wszelką łzę z oczu ich, i
śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani
mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy
przeminęły” (Obj. 21:4).

 
Zarówno behawioralne, fizyczne i psychologiczne
skutki każdej straty, mogą być intensywne. Może
się wydawać, że ich ciężar nas zmiażdży i wyciśnie
z nas całe życie. Potrzebujemy wówczas nie tylko
nadziei – potrzebujemy pomocy. Paweł zapewnia,
że taką otrzymamy. Pisze: „[…] abyśmy tych, którzy
są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli 
taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza” 
(II Kor. 1:4). W swej książce „Błogosławieństwa”
Mary Craig pisze: „Wartość cierpienia nie leży w
jego bólu… ale w tym, co osoba cierpiąca z tego
robi… To właśnie w czasie smutku odkrywamy co
naprawdę ma znaczenie; poprzez smutek odkrywa-
my siebie”. W rzeczywistości, nasz smutek wprowa-
dza nas do nowej wspólnoty, wspólnoty pocieszają-
cych. Najlepsi pocieszyciele to ci, którzy sami
doznali pocieszenia.
 

PEWNEGO DNIA  SKOŃCZY SIĘ CIERPIENIE I  SMUTEK

1. Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławieństw, s. 17.
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„Jak uporać się ze smutkiem? — Czy przytłacza Cię
dziś smutek? Skieruj swój wzrok na Słońce Spra-
wiedliwości. Nie staraj się pokonać wszystkich
trudności, ale skieruj twarz ku światłu, ku tronowi
Bożemu. Co tam widzisz? Tęczę przymierza, żywą
Bożą obietnicę, a poniżej tron łaski? Ktokolwiek
przyjmie dar łaski w postaci zasług życia i śmierci
Chrystusa, ma w tęczy przymierza błogosławioną
pewność akceptacji przez Ojca tak trwałą, jak sam
tron Boży.
 
„[… ] Uchwyć się dłoni Chrystusa. Napotkasz
trudności, ale potężni aniołowie będą współdziałać
z ludem Bożym.”(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Żaden okres naszego życia nie jest zbyt

zagmatwany,  ażeby  Bóg nie potrafił go

zrozumieć .”

PS .  147:3 ŚWIADECTWO

RECEPTA  NA:  GDY STRATA  PRZYNOSI SMUTEK

„Wznośmy duszę do Boga, ażeby mógł w nas tchnąć
dech niebiańskiej atmosfery. Możemy stać tak
blisko Boga, by w każdej nieoczekiwanej trudności
nasze myśli zwracały się do Niego, tak jak kwiat
zwraca się do słońca. Zanośmy przed oblicze Boże
nasze troski, radości i pragnienia, smutki i obawy.
Nic nie jest dla Niego zbyt wielkim ciężarem. Ten,
który policzył włosy na naszej głowie, nie jest obo-
jętny na potrzeby swoich dzieci […]. Przynośmy
więc do Niego wszystko, co nas trapi. Nic nie jest
zbyt ciężkie. Bóg, choć rządzi Wszechświatem, bie-
rze pod uwagę każdą, nawet najdrobniejszą, sprawę
wiążącą się z naszym pokojem. Żaden okres nasze-
go życia nie jest zbyt zagmatwany, ażeby Bóg nie
potrafił go zrozumieć. Nie ma tak złego położenia, z
którego by On nie mógł nas wyratować. Żadna
krzywda nie może spotkać nawet najmniejszego
spośród Jego dzieci. Żadna szczera modlitwa nie
ujdzie uwagi naszego Ojca i nie jest mu obojętna.
[…] Związek między Bogiem, a każdą duszą jest tak
pełny i wyłączny, jak gdyby nie istniała już poza
nią żadna inna dusza, o którą Pan się troszczy i za
którą oddał na śmierć swego umiłowanego Syna.”
(2)

1. Ellen G. White, Umysł, Charakter, Osobowość, Tom 2, s. 94. 
2. Ellen G. White, Droga do Chrystusa, s. 125.

Co myślisz?

1.  W oparciu o powyższe rady,  jakie są kluczowe elementy  umożliw iające zachowanie

odporności dośw iadczając nieszczęścia i  straty?

2.  W jaki sposób rodz iny  radzą sobie z  wyzwaniem jakim jest strata?  Podz iel się swoimi

dośw iadczeniami .

3.  W jaki sposób twój zbór może wspomóc tych ,  którzy  zmagają się ze stratą?  Podz iel się

swoimi pomysłami z  pastorem .
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Paweł, podczas kazania w Filippi, zadał zasadniczy
cios w kierunku podstawowych poglądów Żydow-
skich. Wiele pokoleń wierzyło, że mężczyźni, którzy
stosują się do obrzezki, mają prawo do przysłowio-
wej aureoli. Poprzez odrzucenie Bożej, wyraźnej
instrukcji by obrzezać napletek serca i pozwolić
Bogu na nieograniczony dostęp, odrzucili duchowe
obrzezanie. Paweł wyjaśnia „obrzezanie” jako
obejmuje tych, którzy czczą Boga w duchu i radują
się w Chrystusie, a także w pełni od Niego zależą
(Fil. 3:3). Bez zawahania przedstawia swoją litanię
przechwałek z przed-nawrócenia:
 

CHRYSTUS JEST NAJWYŻSZY ,  A  KAŻDA  INNA

OSOBA  I  RZECZ MUSZĄ BYĆ NA  DRUGIM

MIEJSCU .

Fil .  3:8 Dowody

NAJWYŻSZY ZASTĘPCA

Chociaż wierzył, że był gotowy na przemianę, to
jednak objawienie w drodze do Damaszku, doko-
nało duchowego obrzezania i Paweł już więcej nie
cenił tego wszystkiego (Fil. 3:8). Greckie słowo
oznaczające stratę zēmian, zostało również użyte 
w Dz. 27:21 w odniesieniu do strat poniesionych
podczas żeglugi z Krety. Pokrzepiony przez
przyjaciół, niezależnie od dobytku jaki posiadał,
Paweł uznał „jako stratę w porównaniu z wiedzą o
Chrystusie, tak jak marynarze posiadają pewne
towary, które wysoko cenią, w porównaniu ze
swoim życiem. Niezależenie jednak od tego jak
bardzo są cenne, gdyby mieli ratować swoje życie,
nie zawahaliby się wyrzucić wszystkiego za burtę”.
(1)
 
Po nawróceniu, Paweł powrócił by przemawiać w
Tarsie (Gal. 1:21). Jego konserwatywna faryzejska
rodzina, znosiłaby wstyd, widząc były przykład
faryzeizmu, jako tego który zadaje się z nieobrzeza-
nymi. Tak więc powołanie Pawła do pogan prawdo-
podobnie doprowadziło go do utraty większości
więzi rodzinnych.
 
Nawet szanowany byt staje się skubalon (2):
greckie słowo oznaczające „śmieci”. W tym,
przypadku w Nowym Testamencie „żaden język nie
wyrazi lepiej całkowitej bezwartościowości tych
osiągnięć w kontekście zbawienia”. (3) Chrystus
jest najwyższy, a każda inna osoba i rzecz muszą
być na drugim miejscu.

1. Albert Barnes „Philippians 3:8” Notes on the Bible, 1834, http://www.sacred-texts.com /bib/cmt/barnes/index.htm.
2. The KJV New testament Greek Lexicon. Strong’s number 4657.
3. William R. Nicoll, „The Good the Enemy of the Beast”, Expositor’s Dictionary of Texts.

„Obrzezany dnia ósmego” – zgodnie z 
I Mojż. 17:12
 
„z rodu Izraelskiego” – bezpośredni potomek
patriarchy (Rzym. 11:1)
 
 „z pokolenia Beniaminowego” – pokolenie
pierwszego króla Izraela, Saula (I Sam. 9:1-2)
 
 „Hebrajczyk z hebrajczyków” – doskonały
rodowód (V Mojż. 14:2)
 
 „faryzeusz” – przykładny naśladowca prawa
Mojżeszowego (Dz. 23:6)
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Gdy Bóg stwarzał pierwszą rodzinę, było Jego
planem, aby jej członkowie tworzyli nierozerwalne
więzi pełne miłości i radości. Opcja pojawienia się
poczucia krzywdy, czy też doświadczania śmierci,
nigdy nie była częścią planu dla rodziny, ani tej
pierwszej, ani żadnej kolejnej. Boże Słowo uczy
nas, że planem było abyśmy doświadczali obfitości
życia! Niestety, grzech zakłócił ten plan. Widzimy
szkody, jakie grzech wyrządza jedności rodzinnej.
Rodziny doświadczają utraty zaufania, wiary,
komunikacji, a nawet dosłownej utraty kogoś
bliskiego. Jak więc możemy nauczyć się radzić
sobie ze stratą i dążyć do życia w radości i obfito-
ści, które Bóg dla nas przeznaczył? Poniżej znajdu-
je się kilka rad, pomagających odnaleźć życie po
stracie.
 
Poszukuj zrozumienia (Przyp. 4:7). Gdy myślimy o
czymś co zgubiliśmy, zwykle następną myślą jest
zrozumieć, gdzie może się to znajdować. Zaczyna-
my główkować kiedy po raz ostatni to mieliśmy.
Tak samo dzieje się w przypadku utraty jakiegoś
elementu relacji. Próbujemy przypomnieć sobie,
kiedy ostatni raz ufaliśmy tej osobie i w jaki sposób
możemy odbudować to zaufanie.

PS .  30:5
PRZYP .  4:7

JAN 10:10

W praktyce

W JAKI SPOSÓB ODNALEŹĆ ŻYCIE PO STRACIE?

Kiedy tracimy coś wartościowego, śledzimy każdy
swój miniony krok, desperacko próbując odnaleźć
to, co zostało utracone. Zaglądamy pod poduszki,
do kieszeni spodni, czasami wracamy długą drogę
do parkingu, gdzie byliśmy kilka godzin wcześniej,
aby i tam sprawdzić. Podobnie jest w przypadku
odbudowywania cennego dla nas związku. Musimy
odnaleźć, gdzie byliśmy, gdy utraciliśmy tę cenną
cechę, której teraz brakuje. Bóg chce odbudować
relacje w naszej rodzinie i jeśli szczerze szukamy
pomocy w odnalezieniu tego co stracone, On nam
chętnie pomaga.
 
Przeszukaj Słowo. Bóg obiecuje, że nigdy nie włoży
na nas więcej niż jesteśmy w stanie ponieść. Nie
podlega żadnej wątpliwości, że gdy doświadczamy
straty w naszej rodzinie, bez względu na jej
charakter, On zapewnia nam drogę powrotu do
poczucia pełni. Możemy odnaleźć w Biblii wiele
przykładów rodzin, które doświadczyły straty, ale
też, dzięki Chrystusowi, doświadczyły wielkiego
zwycięstwa. Historie Łazarza,, Józefa i jego braci,
Mojżesza i jego rodziny, uczą nas w jaki sposób,
poprze wiarę, miłość i przebaczenie, Bóg uzdrawia
rodziny, w czasie gdy tego potrzebują najbardziej.
Boże Słowo jest jak otwarta księga zawierająca
instrukcję prowadząca nas do poczucia pełni.
 
 

Bóg ma plan -  chce przywrócić jedność w

naszych kręgach ,  ale aby  to się stało ,

musimy  z  Nim współpracować .

Co myślisz?

Jakie jeszcze inne przykłady  rodz in ,  które przezwyciężyły  różnego rodzaju starty,  można

znaleźć w  Bibli i?
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Podczas stworzenia ludzkość został obdarzona
zdolnością do rozumowania, analizowania i
dokonywania wyborów dotyczących komu lub
czemu chcą być posłuszni, a co za tym idzie
poddawać się w niewolę Bogu, lub człowiekowi
(Łuk. 16:13). Nawet najmniejszy obszar, w którym
decydujemy się na posłuszeństwo, czyni z nas
niewolników, albo w pozytywny sposób, albo w
negatywny. W taki sposób mózg tworzy nawyki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuronaukowcy dowiedli, że zarówno zachowania
jak i decyzje formułujące nawyki pojawiają się w
dwóch różnych obszarach mózgu. W momencie, gdy
zachowanie staje się automatyczne, część mózgu
odpowiadająca za podejmowanie decyzji idzie spać,
tym samym tworząc nawyk. Poprzez serie mikrode-
cyzji, budujemy nawyki i tworzymy „więzi” z jedną
lub druga stroną, ostatecznie powtarzając te decy-
zje tak często, że mózg przełącza się na autopilota,
zasadniczo, wybierając wolność lub zniewolenie. 

Łuk .  16:13
Rzym .  6:16

 

Punkt w idzenia

UTRATA  WOLNOŚcI

Jezus w Łuk. 16:13 napomina, nikt nie może dwóm
panom służyć. Podczas budowania nawyków,
wybieramy komu chcemy służyć. Takie działanie
choć może nie wydawać się istotne, to jednak Bóg
patrzy na nasze serce, a my możemy albo być z Nim
związani sznurem miłości, albo być w zmowie ze
złym, usuwając nasza wolność wraz z każdym złym
wyborem.
 
Utrata wolności może przejawiać się na różne
sposoby. Nieracjonalne decyzje mogą prowadzić do
utraty zaufania, złe nawyki żywieniowe mogą pro-
wadzić do utraty zdrowia, złe decyzje w zarządza-
niu mogą prowadzić do utraty zasobów (natural-
nych, finansowych, i/lub ludzkich). Choć w począt-
kowej fazie takie straty mogą wydawać się bez
znaczenia, przyczyniają się one do utraty naszej
wolności. Powstaje wówczas przepaść pomiędzy
nami, a Bogiem, co jest bezpośrednio przeciwne
Jego woli. Tak samo, gdy Ewa dotknęła, zjadła,
podzieliła się owocem, powstał rozłam w rodzinie,
który mógł być naprawiony tylko, dzięki ostatecz-
nej ofierze w rodzinie. Poprzez separację i stratę,
poczucie winy – spowodowane własnymi niedosko-
nałościami – jest darem od naszego kochającego
Ojca poprzez Jego Ducha (Ps. 32:1-5). To dzięki tej
ofierze, możemy szczerze pokutować i możemy w
pełni polegać na Jego odkupieńczej mocy, że przy-
wróci nas do sprawiedliwości. Duch Święty jest jak
soczewka, dzięki której możemy zobaczyć, kiedy
odeszliśmy od chwały Bożej.
 
 
 
 

NAWET NAJMNIEJSZY OBSZAR ,  W KTÓRYM

DECYDUJEMY SIĘ NA  POSŁUSZEŃSTWO ,  CZYNI

Z NAS NIEWOLNIKÓW ,  ALBO W POZYTYWNY

SPOSÓB ,  ALBO W NEGATYWNY .

Co myślisz?

Tak jak grzech jest częścią św iata ,  tak samo jest też  nią duchowa i  dosłowna wolność .  Co

możemy  zrobić ,  żeby  rozpoznać ,  kiedy  najmniejsze decyzje oddz ielają nas od Boga?
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Łuk .  23:46 Odkrywanie

RADZENIE SOBIE

studiuj w  połączeniu z Ellen G .  White ,  „Przypow ieści Chrystusa”  Rozdz.  12  –  A  czyżby  Bóg nie 

wz iął w  obronę swoich wybranych?

Larry  Yeagley,  Life After Loss (Review  and Herald®,  1999);  Heartache 

and Healing (TEACH Services ,  2012)

Wszyscy doświadczamy różnego rodzaju strat i
wszyscy potrzebujemy znaleźć sposób, żeby sobie 
z taką stratą radzić. Podczas gdy utrata kogoś
ukochanego, szczególnie w tragicznych okolicz-
nościach, może być jedną z najtrudniejszych do
przepracowania, nie możemy umniejszyć wpływu
innych strat. Dziecko, którego rodzice się rozwie-
dli, doświadcza straty, tak samo jak ktoś, kto utra-
cił środki na swoje utrzymanie. Utrata domu przez
przymusowe przeniesienie, pozbawienie wolności
w wyniku aresztowania albo doświadczenie choro-
by, wszystko to może nieść ze sobą niszczycielski
wpływ.  A ponieważ w tym życiu jesteśmy zmusze-
niu do doświadczania strat, musimy być przygoto-
wani i wyposażeni, aby umieć sobie z nimi poradzić
w sposób przynoszący ulgę. Jezus poniesie twoje
ciężary.  Tak więc, jeśli z powodu straty czujesz się
tak, jakby Bóg Cię opuścił, to jest to czas na modli-
twę, nieustanne pozostawanie w kontakcie i w
zgodzie z niebiańskim Ojcem wiedząc, że zawsze
możesz na Niego liczyć, teraz i aż do wieczności.

Znajdowanie sposobów na uwolnienie bólu,
takich jak płacz. Płacz nie jest oznaką
słabości – nawet Jezus płakał.
 
Spotkanie z zaufanym członkiem rodziny,
przyjacielem, pastorem albo terapeutą, aby
porozmawiać o swoim bólu.
 
Pójście do terapeuty, jeśli nie czujesz się
komfortowo dzieląc się z kimś bliskim.
 
Modlitwę za innych, którzy też mogą
przeżywać stratę podobną do twojej.
 
Dotarcie do kogoś kto potrzebuje twojej
pomocy.
 
Nieustanną modlitwę w sercu, tak jak modlił
się Jezus cierpiąc na krzyżu, gdy modlił się
do swojego Ojca (Łuk. 23:46)

Podsumowując Pomyśl nad tym


