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Przyjmowanie obcego
Jak Kościół powinien zareagować na ludzi z 
zewnątrz i obcych w naszych społecznościach?

Dla większości z nas, obcy to po prostu osoba, 
którą  nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. 
Nawiązywanie znajomości z nowoprzybyłym, 

może być bardzo niezręczne, jednak gdy już to 
zrobimy, termin obcy nie ma już zastosowania.

Ale jest też drugi typ obcego. Tego typu osoby 
są obce nie tylko dlatego, że jeszcze ich nie 
znamy, ale dlatego, że mamy wewnętrzną barierę 
powstrzymującą nas przed chęcią poznania ich. Są 
ludzie wokół nas, którym na podstawie naszych 
spostrzeżeń i przypuszczeń, przypinamy etykietę 
„inni,” „przerażający,” „niegodni zaufania,” a nawet 
“niebezpieczni.” Łatwo pozwalamy, aby to ktoś inny 
porozmawiał z nimi, ponieważ sprawiają, że czujemy 
się nieswojo.

 Patrząc  
        Głębiej
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A przecież jesteśmy 
skazani na to, że tacy 
obcy są wszędzie wokół 
nas, cały czas. Każde 
miasto ma skupiska  
mniejszości etnicznych. 
Istnieją dosłownie tysiące 
bezdomnych śpiących na 
naszych ulicach. Nie ma 
dnia bez wiadomości  w 
telewizji lub w Internecie na 
temat rosnącej liczby ludzi 
uciekających ze swoich 
ojczyzn, aby znaleźć schronienie w naszym kraju.

Trwają zagorzałe debaty o  tym, jak zaczęły się te 
sytuacje i jak można je najlepiej rozwiązać. Niektórzy 
sprzeczają się o to, jak przywrócić stabilizację w różnych 
częściach świata dotkniętych wojną lub ubóstwem.  Inni 
nieustannie zmagają się, aby położyć kres ubóstwu w 
naszym kraju. Politycy przygotowują przemówienia o 
tym, co można zrobić, aby poprawić warunki życia. Inni 
szukają winnych istnienia nierówności społecznych.

To nie o tym jest ta broszura. Nie napisaliśmy jej, 
aby stawać po jakiejś stronie, dyskutować o polityce lub 
wytykać palcem. Ona jest o tym, że w tej chwili istnieją 
obcy w naszych społecznościach. Ona jest również o 
tym, że jako chrześcijanie mamy obowiązek reagowania 
w pewien sposób. Miłość Boża powinna motywować 
nas do tego, aby mieć prawdziwą i okazywaną w 
czynach troskę o bezdomnych, uchodźców, wygnańców 

Miłość Boża 
powinna 

motywować nas 
do tego, aby 

mieć prawdziwą 
i okazywaną w 
czynach troskę.
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i wszystkich obcych, bez względu na to, czy czujemy się 
komfortowo z tym, czy też nie.

Jednak zmagamy się z tym, aby kochać i troszczyć się 
o tych, którzy są inni. Może to być z powodu czegoś tak 
błahego jak ich sposób mówienia, w innym przypadku 
ma to związek z ich religią, wiekiem, płcią, orientacja 
seksualną lub czymkolwiek. Bez względu na to, co 
jest barierą, Bóg każe nam kochać i być otwartym na 
wszystkich ludzi, których On stworzył—bez względu na 
to, jak bardzo inni mogą się wydawać.

Ci z nas, którzy jesteśmy w Kościele, musimy poważnie 
przyjrzeć się temu, jak 
reagujemy, gdy widzimy 
„obcego.” Jaka jest nasza 
automatyczna reakcja, gdy 
natkniemy się na uchodźcę, 
który nie mówi  w „naszym” 
języku lub nie rozumie „naszej” 
kultury, zaniedbaną osobę na 
ulicy, nastolatka z kolczykiem 
lub tatuażem na każdym 
możliwym miejscu, prostytutkę, 
żebraka lub kogoś, kto wydaje 

się dziwny? Czy się wzdrygamy i zamykamy  z powodu 
dyskomfortu lub strachu? Czy, przez zaciśnięte zęby, 
staramy się być mili, choć czujemy się bardzo niewygodnie? 
Czy też postrzegamy tych ludzi, jak na daną przez Boga 
okazję do okazania troski, miłości i nadziei Ewangelii?

Czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie obcych z 
biblijną gościnnością i miłością, tak jak to robi Bóg?

Bóg każe nam 
kochać i być 
otwartym na 

wszystkich 
ludzi, których 
On stworzył



[4] PRZYJMOWANIE OBCEGO

Bóg przyjmuje obcych

Wcałej Biblii, Bóg wyraźnie pokazuje, że 
jest otwarty na obcych. Jednym kluczowym 
przykładem tego jest to, jak Bóg polecił 

Swojemu ludowi Izraelowi traktować cudzoziemców, 
którzy żyli wśród nich.

Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako 
tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie 
samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi 
egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.—Kapłańska 19:34

Bóg rozpoczyna od stwierdzenia, że cudzoziemcy 
mają być traktowani jak „tubylcy”, co samo w sobie 
jest sprzeczne z naszym kulturowym instynktem 
chronienia naszego miejscowego sposobu życia. 
Ale potem przechodzi do następnego poziomu, 
mówiąc: „będziesz go miłował jak siebie samego.” 
Cudzoziemcy i obcy w naszych społecznościach nie 
powinni być postrzegani jako problem kogoś innego. 
Oni  są ludźmi, którzy potrzebują opieki, gościnności 
i szacunku. W wielu przypadkach są to ludzie, którzy 
potrzebują bezpieczeństwa i ochrony.

Bóg przypomniał również swojemu ludowi: 
„byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej.” Jakub 
i jego synowie uciekli jako uchodźcy do Egiptu, aby 
uniknąć głodu w swoim własnym kraju. Początkowo 
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stali się częścią systemu egipskiego, ale po pewnym 
czasie ich potomkowie, lud Izraela, zostali skutecznie 
odseparowani i zmuszeni do niewoli. Sami będąc tymi 
z  zewnątrz i „niepożądanymi,” lud Izraela powinien 
mieć współczucie dla obcych pośród nich.

Bóg zakończył polecenie słowami: „Ja, Pan, jestem Bogiem 
waszym.” Polecenie to pokazuje charakter Boga. Jego miłość 
i współczucie dla osób z zewnątrz są czymś, co On chce, aby 
Jego lud naśladował. To jest częścią Jego natury.

Nie tylko lud Izraela wiedział co znaczyło być 
obcym.  Na przykład spójrzmy na Abrahama. Bóg 
nakazał mu: „Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, 
i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę.” (Rdz 
12:1). Od tego dnia, Abraham nigdy nie miał miejsca, 
które mógłby nazwać domem.

Rozważmy także Rut. Pochodziła  z Moabu, ale 
porzuciła swoich „bogów” i ludzi, mówiąc do Noemi, swojej 
izraelskiej teściowej: „lud twój—lud mój, a Bóg twój—Bóg 
mój” (Rut 1:16). Biblia później opisuje dobroć, współczucie 
i szczerą troskę, jaką Rut otrzymała od Boaza, gdy była w 
Izraelu, mimo że była cudzoziemką i obcą. Poprzez swoje 
działania, Boaz pokazał  miłość Boga wobec tych, którzy 
nie mają wsparcia lub ochrony. On nie odrzuca ich; On 
przyjmuje ich i zaopatruje w to, czego potrzebują.

W całej Biblii, wielu z ludu Bożego było w jakiś 
sposób obcy  dla „normalnego” społeczeństwa. To nie 
przypadek, że tak wielu Bożych ludzi żyło jako wygnańcy 
i cudzoziemcy. Są wzorcem i przykładem danym nam, 
tak abyśmy mogli zrozumieć, co to właściwie znaczy 
należeć do Boga i kochać obcych tak jak On.
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Bóg przyjmuje nas

Widzimy postawę Boga wobec obcych 
najwyraźniej, kiedy patrzymy na to, co On 
uczynił dla każdego z nas. Jezus zostawił 

swój dom w niebie, by stać się obcym na ziemi.
W rzeczywistości, wkrótce po narodzinach Jezusa, Józef 

otrzymał polecenie, aby zabrać swoją rodzinę, uciec przed 
prześladowaniami w ich kraju i znaleźć schronienie w 
Egipcie. Jezus, Maria i Józef byli uchodźcami politycznymi, 
szukającymi bezpieczeństwa przed prześladowaniami w swojej 
ojczyźnie. Nawet jako dorosły,  Jezus powiedział, że „nie ma, 
gdzie by głowę skłonił.” (Ew. Łukasza 9:58). Co to oznacza? To nie 
tylko to, że Jezus nie miał domu, był uchodźcą i obcym w tym 
świecie. On nigdzie nie pasował! Społeczeństwo odrzuciło 
Jezusa, jednak On nigdy nie starał się dopasować do kultury 
i oczekiwań ludzi wokół Niego. Jako obcemu na ziemi, Jego 
uwaga skupiona była na Jego prawdziwym domu w niebie. 
Pod wieloma względami, chciał być „nie na swoim miejscu” 
tutaj, ponieważ to jasno pokazało, że On zmierzał do znacznie 
lepszego domu; który przyjmuje ludzi wszystkich kultur, 
środowisk, zamożności, zdrowia i potrzeb.

Co to oznacza dla nas?
Biblia mówi, że wszyscy byliśmy „bez Boga” i „obcy” dla 

Niego (Efezjan 2:12), gdy Jezus umarł za nas na krzyżu, aby 
zapłacić za nasze błędy i nieprawości. Mimo, że byliśmy obcy 
Bogu, On oddał Syna, aby nas uczynić znowu Jego rodziną.
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To jest niesamowity przykład tego, na czym polega 
Boża miłość w stosunku do obcych i co powinniśmy 
naśladować. Bóg nie boi się obcych i nie ukrywa się. 
Ani On nie osądził nas za egocentryczne życie ( na co 
zasługujemy). Zamiast tego stał się obcym, wziął na siebie 
wyrok za nas i zaoferował nowe życie. Teraz jesteśmy 
dziećmi i dziedzicami Jego Królestwa (Galacjan 3:26-29)! 
Cała nasza tożsamość zmieniła się. Od bycia obcym Bogu, 
jesteśmy obcy dla tego świata, tak jak On był przed nami.

Podobnie jak Abrahama, który opuścił swoją ojczyznę 
i podążał za Bożym prowadzeniem do nowej ziemi, tak i 
nasza tożsamość kulturowa i pozycja społeczna już nie są 
tym, co nas określa. Zostawiliśmy je za sobą i teraz należą do 
Boga. Zmierzamy do naszego nowego domu z Nim w niebie.

Tak jak Izrael, my także wiemy, co znaczy być 
cudzoziemcem! Naszym domem już nie jest kraj, 
w którym się urodziliśmy. Tak jak Paweł napisał do 
kościoła w Filippi. „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, 
skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa” 
(Filipian 3:20). Nasz dom jest z Bogiem, u Jego boku w 
niebie. Jeśli wiemy, co znaczy być z dala od domu, wiemy 
też co znaczy tęsknić za bezpiecznym miejscem.

Mamy o wiele więcej wspólnego z dzisiejszym obcym 
niż na pierwszy rzut oka. Podobnie jak w przypadku osób 
bezdomnych, wiemy, co to znaczy być wyrzutkiem; podobnie 
jak uchodźcy, wiemy, co  znaczy czuć ból oddzielenia 
od naszego domu; tak jak ubodzy, wiemy, co znaczy być 
pogardzanym. Wiele obcych wokół nas jest samotnych i 
cierpi. Powinniśmy otwierać nasze życie dla nich, aby mogli 
zobaczyć życie, serdeczne przyjęcie i dom, jaki Bóg daje.
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Żyjąc jako obcy

Kultura narodowa, identity bezpieczeństwo 
osobiste, tożsamość, status społeczny i 
wychowanie mogą łatwo stać się idolami, które 

kształtują nasze opinie i poglądy na temat innych. 
Ocenianie innych poprzez te rzeczy, tylko podkreśli 
różnice między nami, sprawiając, że albo będziemy 
bojaźliwi wobec innych  albo będziemy czuć się od 
nich lepsi. Ale my już nie należymy do standardów 
tego świata.

Teraz, jako obywatele nieba mamy kulturę 
Chrystusową w zamian. Ta nowa kultura powinna 
być tym, co napędza nasze myślenie i perspektywy, 
zastępując rodzimą kulturę, w jakiej się urodziliśmy. 
Jest to szczególnie ważne, gdy czujemy że nasze 
naturalne instynkty sprawiają, że chowamy się 
przed światem. W Chrystusie, nie powinniśmy być 
powstrzymywani ani przez naszą kulturę ani osobistą 
perspektywę. Nie powinniśmy też patrzeć na obcych 
ze strachem, nieufnością lub dyskomfortem. Musimy 
patrzeć na nich tak samo jak Chrystus. Jezus oddał 
Swoje życie, aby uczynić obcych i wrogów Bożą 
rodziną. To  z tego powodu przyjmujemy obcych. 
Powinniśmy  również chcieć wprowadzić ich do 
bezpieczeństwa domu Bożego. Jeśli patrzymy na 
ludzi oczami Boga, odkładając na bok swoje własne 
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preferencje, będziemy chcieli 
dać zgubionym i cierpiącym 
prawdziwą nadzieję i przyjaźń.

Czy jesteśmy gotowi, aby 
pozwolić, żeby to określało nas  
i nasze relacje?

W jakimkolwiek mieście 
lub miasteczku będą grupy 
mniejszości etnicznych,  
bezdomni, samotni, słabi, 
uchodźcy i wiele innych 
„obcych,”  nad którymi  często 

nie zastanawiamy się. A co z ludźmi w naszym 
kościele, których widzimy co tydzień, ale z którymi 
nigdy nie rozmawialiśmy? Oni też są „obcy” dla nas. 
Musimy pamiętać, że mamy Bożego Ducha w nas; 
On jest pełen troski i miłości do tych ludzi. Jeśli nie 
podzielamy tej troski, to musimy zadać sobie pytanie, 
dlaczego. Istotne jest to, żeby porozmawiać z Bogiem 
szczerze o naszych obawach lub dyskomforcie, 
tak aby On mógł nam pomóc się zmienić i usunąć 
jakiekolwiek bariery, które mamy.

List do Hebrajczyków przypomina nam, że 
„otrzymujemy królestwo niewzruszone,” (12:28), a 
następnie przechodzi do przypomnienia: „Gościnności 
nie zapominajcie” wśród innych poleceń (13:2). 
Ponieważ ciągle zbliżamy się do tego królestwa, 
okazywanie biblijnej gościnności jest niezbędne 
Ale tu nie chodzi tylko o zaproszenie przyjaciół na 
niedzielny obiad.

Jezus oddał 
Swoje życie, 
aby uczynić 

obcych i 
wrogów Bożą 

rodziną.
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W czasach biblijnych, ze względu na brak 
mieszkań, podróżni i obcy byli często zapraszani do 
zatrzymania się w prywatnych domach. Gospodarze 
zapewniali jedzenie i wygodne miejsce do spania, a 
także bezpieczeństwo i ochronę 
przed krzywdą.

To niekoniecznie oznacza, 
że powinniśmy otworzyć 
nasze drzwi szeroko i pozwolić 
każdemu wejść do naszego 
domu na tak długo, jak będą 
chcieli (choć, oczywiście, 
niektórzy z nas mogą w ten 
sposób służyć). Ale to oznacza, 
że powinniśmy być gotowi, 
aby otworzyć nasze życie dla 
ludzi, których  Bóg stawia na 
naszej drodze, tak aby oni też 
mogli zobaczyć zbliżające się 
królestwo i dom, który nie może być skradziony, 
utracony lub „poruszony.”

Czy chcemy otworzyć nasze życie na jakiegokolwiek 
obcego, którego Bóg przyprowadza do nas, dzieląc 
się z nim Bożym domem i miłością? Czy też jesteśmy 
tylko gotowi, aby postrzegać go jako zagrożenie?

powinniśmy 
być gotowi, 

aby otworzyć  
nasze życie 

dla ludzi, 
których Bóg 
stawia na 

naszej drodze
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Przyjmowanie obcego

Czym jest dzielenie się Jezusem z obcym? 
Czy to jest po prostu danie mu przepustki do 
nieba i życzenie mu powodzenia w drodze? 

Nie. Oczywiście, Jezus przyszedł, aby przynieść 
zbawienie dla wszystkich. Ale to zbawienie jest czymś 
więcej niż tylko złotym biletem. Chodzi w nim o 
przynależność do Boga i wykonywanie Jego pracy na 
tym świecie, tak jak On nas prowadzi. Chodzi w nim o 
okazywanie czynnej, praktycznej miłości i życzliwego 
przyjmowania ludzi, których spotykamy, nawet jeśli 
są obcy. Bycie ludem Bożym  to aktywne dążenie do 
zaspokojenia potrzeb osób wokół nas (Jakuba 2:14-17), 
tak jak i wyjaśnianie, co Chrystus uczynił dla nas.

Ludzie w naszych kościołach i wspólnotach nie są 
tam przez przypadek. Nie jesteśmy wśród nich przez 
przypadek. Bóg umieścił każdego z nas w konkretnym 
miejscu z konkretnymi ludźmi z jakiegoś powodu. 
Szczerze porozmawiajmy z Nim o tym, tak aby mógł 
pokierować nas do obcych, o których chce, abyśmy się 
zatroszczyli. A następnie bądźmy gotowi do działania.

Jest wielu obcych wokół każdego z nas, którzy chcą 
zobaczyć miłość Bożą. Musimy chcieć do nich  dotrzeć. 
Może to być początek twojej służby, porozmawiaj z liderami 
swojego kościoła o tym, jak możecie wspólnie usługiwać i 
życzliwie przyjmować ludzi w swojej społeczności.
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Może mógłbyś:
• Usługiwać bezdomnym lub samotnym w jakiś 

sposób, być może poprzez dostarczanie posiłków lub 
utworzenie banku żywności albo jakiegoś miejsca, do 
którego mogliby przyjść i spędzić czas.

• Usługiwać tym, którzy w twojej społeczności zmagają 
się z żalem, stratą, chorobą lub rozczarowaniem . 
Zapewnij im  posiłek, spędź  z nimi czas, zaproponuj im 
modlitwę i przypomnij im nadzieję Ewangelii, jaką mamy.

• Zorganizuj  zajęcia językowe dla mniejszości 
etnicznych w swoim mieście.

• Znajdź czas, aby spędzić z uchodźcami i ich 
rodzinami, może oferując praktyczne pakiety 
powitalne, rady przy tworzeniu CV lub pomoc  przy 
spotkaniach i wypełnianiu formularzy.

• Czcij starszych członków swojego kościoła, 
odwiedzając ich w ciągu tygodnia.

• Przedstaw się ludziom w kościele, z którymi  nigdy 
nie rozmawiałeś, szczególnie tym, którzy są samotni 
lub „inni” niż ty.

Miłość i przyjęcie przez Boga objawia się w 
„codziennych”  działaniach!  Wszystkie te rodzaje 
sytuacji oferują nam wybór albo skulić się ze strachu 
albo otworzyć nasze życie i dom Boży dla obcych.

Ta postawa troski i zainteresowania podkreśla to, 
czym jest Ewangelia! I gdy okazujemy innym Bożą miłość 
i troszczymy się o Boże sprawy, możemy być pewni, że 
będą okazje oraz  podpowiedzi od Ducha Świętego, aby 
również wyjaśnić Bożą miłość w osobie i dziele Jezusa.



 Patrząc  
        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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