
Kilka uwag o strofowaniu
�A je�liby zgrzeszy³ brat twój, id�, upomnij go sam na sam; je�liby ciê us³ucha³, pozyska³e� brata swego.�

 � Mat. 18:15 (NP)

Pojêcie moralno�ci zosta³o w dzisiejszych czasach tak zrela-
tywizowane, ¿e wprost nie sposób komu� zarzuciæ grzechu. Dzi�
³atwiej jest nam stwierdziæ, ¿e kto� pope³nia przestêpstwo. Na pra-
wie wszyscy musimy siê trochê znaæ. Stwierdzenie, ¿e kto� pope-
³nia grzech, brzmi za� niecodziennie i anachroniczne. Taki zarzut
poci¹ga za sob¹ natychmiast pytanie o system warto�ci, o przyna-
le¿no�æ wyznaniow¹ itp. A tymczasem S³owo Bo¿e wyklucza mil-
czenie w kwestii grzechu. Czytamy 3 Moj¿. 19:17: �Jawnie stro-
fowaæ bêdziesz bli�niego twego, a nie �cierpisz przy nim grze-
chu�.

�Nie �cierpisz przy nim grzechu� � czy nakaz ten jest jeszcze
aktualny w naszych czasach? Czy nas obowi¹zuje? Wydaje siê byæ,
oglêdnie mówi¹c, trudny do zrealizowania. Gdyby kto� zarzuca³
nam, ¿e go nie realizujemy, próbowaliby�my zapewne ograniczyæ
w tym przepisie znaczenie s³owa �bli�ni�. Chêtnie zapytaliby�my,
tak jak Faryzeusz Pana Jezusa: �I któ¿ jest mój bli�ni?� (£uk. 10:29)
Czy¿ bli�nim nie jest wy³¹cznie badacz Pisma �wiêtego? A w³a-
�ciwie tylko ten badacz, z którym jeste�my zaprzyja�nieni? Nie
oszukujmy siê. Odzwyczaili�my siê od strofowania. Boimy siê stro-
fowaæ! Boimy siê zwróciæ komu� uwagê na jego grzech, aby nie
byæ pos¹dzonym o nietolerancyjno�æ, fanatyzm i brak zrozumie-
nia.

Z drugiej za� strony spotykamy takich, którzy z najwy¿szym
upodobaniem i na ka¿dym kroku pouczaj¹ innych, jak maj¹ siê
ubieraæ i co je�æ, jak powinni siê zachowywaæ a czego unikaæ,
kiedy mówiæ a kiedy milczeæ i któr¹ rêk¹ podrapaæ siê za uchem.
Taka postawa wywo³uje w nas odruch niechêci. Pod�wiadomie
czujemy, ¿e tak te¿ nie powinno byæ i znajdujemy w tym jeszcze
jeden argument �wiadcz¹cy o tym, ¿e sprawy moralno�ci powinny
byæ pozostawione do osobistego uznania i nie nale¿y siê w ogóle
wtr¹caæ w prywatne sprawy bli�nich.

Tak wiêc jedni nie reaguj¹ w ogóle na grzech, inni za� zamê-
czaj¹ nas swoimi wiecznymi pouczeniami. Ka¿da z tych skrajno-
�ci jest b³êdem. Grzech powinien spotkaæ siê z w³a�ciw¹ reakcj¹.
Musimy jednak zawsze zadaæ sobie pytanie, czy to w³a�nie ja i czy
w³a�nie teraz powinienem strofowaæ, aby osi¹gn¹æ po¿¹dany sku-
tek strofowania.

Co powinno byæ zatem skutkiem strofowania? Jak uczyniæ
nasze strofowanie skutecznym? Kiedy strofowaæ, a kiedy lepiej
zamilkn¹æ? Aby uzyskaæ odpowied� na te pytania siêgniemy do
nauki naszego Pana o strofowaniu, któr¹ zanotowa³ �w. Mateusz
(18:15-17).

1. �A je�liby zgrzeszy³1 brat twój, id�, strofuj go miêdzy tob¹
i onym samym: je�li ciê us³ucha, pozyska³e� brata twego.

2. Ale je�li ciê nie us³ucha, przybierz do siebie jeszcze jedne-
go albo dwóch, aby w u�ciech dwóch albo trzech �wiadków stanê-
³o ka¿de s³owo.

3. A je�liby ich nie us³ucha³, powiedz zborowi; a je�liby zbo-
ru nie us³ucha³, niech ci bêdzie jako poganin i celnik.�

Na podstawie tych wersetów bêdziemy chcieli przekonaæ siê,
jakie warunki nale¿y spe³niæ, aby nasze strofowanie mia³o szansê
byæ skuteczne.

Uwaga 1
Wed³ug regu³y Pana Jezusa celem strofowania jest pozyskanie

brata: �Je�li ciê us³ucha, pozyska³e� brata twego�. Wydaje siê to

oczywiste, ale jak¿e czêsto pobudki do udzielenia nagany bywaj¹
ca³kiem inne � zwyk³e i niskie. Najczê�ciej jest to chêæ �odegrania
siê�, odpowiedzenia z³em za z³e, zaspokojenia swej ¿¹dzy zado�æ-
uczynienia za wyrz¹dzon¹ nieprawo�æ. W innych razach usi³uje-
my zrzuciæ z siebie domnieman¹ odpowiedzialno�æ za cudze po-
stêpowanie. Ale to wszystko nie s¹ w³a�ciwe pobudki do strofo-
wania. Pan Jezus mówi: �Id�, strofuj go � je�li ciê us³ucha, pozy-
ska³e� brata twego�. Celem strofowania jest pozyskanie brata �
odzyskanie jego przyja�ni i zaufania.

Uwaga 2
Podstaw¹ do strofowania jest grzech: �Je�liby zgrzeszy³ brat

twój�. Nie chodzi zatem o ró¿nicê gustów, przyzwyczajeñ, czy
pogl¹dów, ale o obiektywne przest¹pienie Prawa Bo¿ego. Chc¹c
strofowaæ brata trzeba byæ przekonanym, ¿e naganne naszym zda-
nie postêpowanie jest grzechem. Trzeba tak¿e potrafiæ owo prze-
konanie w sposób biblijny uzasadniæ.

Uwaga 3
Warto siê zastanowiæ, czy to w³a�nie ja jestem najw³a�ciwsz¹

osob¹ do udzielenia napomnienia, czy czujê siê bratem grzesz¹ce-
go: �je�liby zgrzeszy³ brat twój�. A mo¿e nie jest to pierwszy kon-
flikt. Mo¿e poza chêci¹ naprawy czyjego� postêpowania wystêpu-
je jaki� inny powód naszego dzia³ania. Mo¿e ¿ywimy jak¹� za-
dawnion¹ niechêæ, mo¿e ju¿ kiedy� przemilczeli�my zatarg i teraz
my�limy sobie: �Tym razem nie popuszczê�. A mo¿e dzieli nas
mur rozmaitych uprzedzeñ spowodowanych innymi obyczajami
czy pogl¹dami brata.

Taka wszechstronna analiza wymaga naturalnie czasu i spo-
kojnej rozwagi. To od razu narzuca wniosek, ¿e z nagan¹ nie wol-
no siê spieszyæ. Nie powinna to byæ emocjonalna reakcja na kon-
fliktow¹ sytuacjê, ale przemy�lany akt czynnej mi³o�ci do b³¹dz¹-
cego brata.

Uwaga 4
Nieprzypadkowo nauka o strofowaniu poprzedzona jest na-

uk¹ o zgorszeniu:
�Kto by za� zgorszy³ jednego z tych ma³ych, którzy we mnie

wierz¹, po¿yteczniej by mu by³o, aby zawieszony by³ kamieñ m³yñ-
ski na szyi jego, a utopiony by³ w g³êboko�ci morskiej� � Mat.
18:6.

Je�li przez swoje nieumiejêtne strofowanie mia³bym zgorszyæ
s³abszego ode mnie brata, to lepiej by³oby mi natychmiast rzuciæ
siê w morze z kamieniem na szyi ni¿ i�æ strofowaæ. A zauwa¿my,
¿e brak mi³o�ci i umiaru przy strofowaniu bywa czêst¹ przyczyn¹
zgorszenia.

Powtórzmy: (1) celem strofowania jest pozyskanie brata; (2)
tylko grzech, czyli obiektywne przest¹pienie Prawa Bo¿ego, sta-
nowi upowa¿nienie do udzielenia nagany; (3) niezbêdn¹ kwalifi-
kacj¹ jest poczucie braterskiej wiêzi z grzesz¹cym; oraz (4) przy
strofowaniu zalecana jest niezwyk³a ostro¿no�æ, gdy¿ ryzykujemy
w³asnym odrzuceniem od ³aski Bo¿ej.

Maj¹c na uwadze te trzy spostrze¿enia post¹pimy dalej i spró-
bujemy okre�liæ warunki, jakie musi spe³niæ strofuj¹cy, aby mieæ
szansê na pozyskanie brata.

Cz³owiek, który pragnie, by jego nagana by³a skuteczna, po-
winien odpowiedzieæ sobie na trzy pytania:
1. Czy brat, którego zamierzam strofowaæ ma do mnie zaufanie?
2. Czy rozumiem jego problem?
3. Czy jestem gotów zapomnieæ jego grzech?

1 Stare rêkopisy pomijaj¹ s³owa �przeciwko tobie�. Fragmenty
opublikowanej wersji artyku³u, zawieraj¹ce wnioski p³yn¹ce z
tego dopisku, zosta³y poprawione.



Zastanówmy siê nad tre�ci¹ tych trzech pytañ.

Czy brat, którego zamierzam strofowaæ ma do mnie
zaufanie?

Czêsto my�limy, ¿e przy strofowaniu wystarcza, je�li strofuj¹-
cy kieruje siê mi³o�ci¹ do brata. Wydaje nam siê, ¿e mi³o�æ ze
strony strofuj¹cego jest wystarczaj¹c¹ kwalifikacj¹ do udzielenia
nagany. Je�liby celem strofowania mia³o byæ zrzucenie z siebie
odpowiedzialno�ci, to mo¿e nawet i taka kwalifikacja nie by³a
konieczna.

Je�li jednak mówimy o skuteczno�ci strofowania, to sama mi-
³o�æ do strofowanego ju¿ nie wystarcza. Dobrze by by³o, aby grze-
sz¹cy, a wiêc s³aby brat, mia³ zaufanie do tego, który przyjdzie go
strofowaæ. Przyjacielskie nastawienie mo¿e sprawiæ, ¿e grzesznik
wys³ucha uwag i nie �zamknie� swych uszu. Szacunek dla strofu-
j¹cego mo¿e spowodowaæ, ¿e strofowanie najpierw go zasmuci, a
potem sprawi pokutê i poprawê. Je�li grzesznik traktuje nas jak
wroga, który przychodzi wymierzyæ sprawiedliwo�æ, trudno bê-
dzie nam osi¹gn¹æ sukces.

Czy rozumiem problem b³¹dz¹cego brata?

Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e zrozumieæ, to znaczy przebaczyæ.
Zanim udamy siê do brata z nagan¹ powinni�my uklêkn¹æ do

modlitwy i prosiæ Boga o ³askê zrozumienia postêpowania brata,
który grzeszy. O ile rzetelna analiza w³asnych pobudek, które sk³a-
niaj¹ nas do strofowania, wydaje siê byæ zadaniem do�æ trudnym,
to zrozumienie motywów postêpowania cz³owieka grzesz¹cego, a
zw³aszcza przeciwko nam, graniczy z niemo¿liwo�ci¹.

Je�li nie potrafimy uciec od negatywnych emocji, które wzbu-
dza w nas grzech, stoimy na straconej pozycji. Nigdy do koñca nie
zrozumiemy grzesznika. Mo¿emy i�æ go strofowaæ, ale tylko cud
³aski Bo¿ej mo¿e sprawiæ, ¿e go pozyskamy.

By³oby jednak znacznie lepiej, by�my znale�li czas na to, aby
po pierwsze och³on¹æ z emocji, a potem spokojnie, z modlitw¹
zastanowiæ siê nad ca³ym zaj�ciem. Je¿eli tak post¹pimy, to czêsto
siê oka¿e, ¿e z ig³y zrobili�my wid³y, ¿e domniemany grzech brata
by³ jedynie niewielkim �d�b³em w oku, ma³ym nieporozumieniem,
za które ka¿dy z nas ponosi czê�ciow¹ odpowiedzialno�æ. Wtedy
te¿ najprawdopodobniej dojdziemy do wniosku, ¿e nie ma sensu
podejmowaæ szczególnego strofowania. Wystarczy poczekaæ na
dogodn¹ okazjê, ¿eby spokojnie porozmawiaæ, wyja�niæ sytuacjê,
a nastêpnie o niej zapomnieæ.

Mo¿e siê jednak okazaæ, nawet po g³êbszym zastanowieniu,
¿e sprawa jest powa¿niejsza i nasza reakcja wydaje siê potrzebna i
celowa. Wtedy nale¿y odpowiedzieæ sobie na jeszcze jedno pyta-
nie.

Czy jestem gotów zapomnieæ bratu jego grzech?

Na ogó³ wydaje nam siê, ¿e przebaczenie niekoniecznie musi
oznaczaæ zapomnienie grzechu i ca³ego zaj�cia. Mo¿e nawet czê-
�ciej powiedzieliby�my, ¿e grzechu nie wolno zapomnieæ, bo sta-
nowi on wa¿n¹ informacjê o sobie i drugim cz³owieku. Pomy�lmy
jednak, czy to podej�cie jest na pewno s³uszne. Czy magazynowa-
nie brudów mo¿e s³u¿yæ s³usznemu celowi? Przecie¿ �mi³o�æ nie
my�li nic z³ego � nie raduje siê z niesprawiedliwo�ci � wszyst-
ko okrywa�. Aposto³ Pawe³ stwierdza, ¿e ubieganie siê o cel na-
szego powo³ania wymaga tak wielkiej uwagi i koncentracji, ¿e nie
mamy czasu na ustawiczne ogl¹danie siê za siebie: �Ale jedno
czyniê, ¿e tego, co za mn¹ jest zapominaj¹c, a do tego co przede
mn¹ jest spiesz¹c, bie¿ê� � � pisze �w. Pawe³ w Li�cie do Fili-
pian 3:14.

Owszem powinni�my zapominaæ, to co za nami. £atwo jest
jednak powiedzieæ: zapominaæ! Ale czy da siê zapomnieæ ból, ³zy,
z³e s³owa, które jak kamienie g³êboko zapad³y w nasze serce. Za-
pominanie grzechu jest rzecz¹ niezwykle trudn¹, a mo¿e nawet

niemo¿liw¹. Jednak gotowo�æ usi³owania zapomnienia grzechu jest
warunkiem koniecznym skutecznego strofowania. Je�li grzesznik
nie ma przekonania, ¿e po przyznaniu nam racji ca³a sprawa bê-
dzie uznana za nieby³¹, nigdy nam nie uwierzy i nie przyzna siê do
b³êdu. Tylko bowiem zapomnienie stanowi gwarancjê dyskrecji.
A przecie¿ sam Pan Jezus podkre�li³ wagê dyskrecji w napomina-
niu: �Strofuj go miêdzy tob¹ i onym samym�.

Je�li wiêc t³umaczymy sobie, ¿e przecie¿ nie mogê zapomnieæ
takiego grzechu, ¿e wcale nie jest to konieczne, to pamiêtajmy, ¿e
szukamy w ten sposób usprawiedliwienia dla w³asnej niedosko-
na³o�ci. To ¿e wszyscy ulegamy s³abo�ciom jest oczywiste, ale nie
dorabiajmy do tego teorii. W ca³ej prostocie i wbrew naturze grze-
chu mylmy siê lepiej na w³asn¹ niekorzy�æ � zapominajmy, a przy-
najmniej starajmy siê zapominaæ.

Warto przy tej okazji wspomnieæ jeszcze o jednej sprawie. Je-
�li tak¹ trudno�æ sprawia nam pozyskanie brata � ponowne odzy-
skanie jego zaufania i przyja�ni, to go lepiej nie traæmy. Mêdrzec
Talmudu naucza³: �Nie staraj siê zobaczyæ twego przyjaciela, jak
grzeszy�. Je�li mo¿emy, starajmy siê unikaæ podgl¹dania bli�nich
w ich s³abo�ciach. Nie chodzi o to, by nie widzieæ rzeczy z³ych,
b³êdnych i szkodliwych, ale o to, by zamykaæ oczy na s³abo�ci
braci, bo wszyscy je mamy i ci¹g³e upatrywanie wad, za które umar³
przecie¿ Chrystus, mo¿e zniszczyæ ka¿d¹ przyja�ñ, ka¿d¹ spo³ecz-
no�æ i wszelkie dobro. Oddzielajmy rzeczy wielkie i szkodliwe od
ma³ych i b³ahych. Nie unikajmy zwracania uwagi na istotne grze-
chy, ale nie róbmy problemów z b³ahostek, które nie zas³uguj¹ na
uwagê.

A ju¿ za wszelk¹ cenê starajmy siê unikaæ sytuacji, w których
mogliby�my naraziæ bli�niego na pope³nienie grzechu. Nie pro-
wokujmy, nie szukajmy zaczepki i nieporozumienia, które wysta-
wi na pokusê s³abego brata. A gdy zgrzeszy, nie szczyæmy siê, nie
pokazujmy palcem. Raczej starajmy siê zakrywaæ grzech, bo tak
uczy Pismo �wiête w Li�cie �w. Jakóba (Jak. 5:20) � �Kto by od-
wróci³ grzesznika od b³êdnej drogi jego, zachowa duszê od �mier-
ci i zakryje mnóstwo grzechów.� Bo �mi³o�æ wszystko okrywa�.
Podsumujmy:
1. Strofowanie ma na celu pozyskanie brata;
2. Zastanawiajmy siê, czy strofowane postêpowanie na pewno jest
grzechem;
3. B¹d�my niezwykle ostro¿ni, by nie zgorszyæ brata. Nie pog³ê-
biajmy jego upadku nieumiejêtnym strofowaniem, które jest tylko
demonstrowniem w³asnej sprawiedliwo�ci;
4. Starajmy siê pozyskaæ zaufanie brata, którego chcemy strofo-
waæ;
5. Usi³ujmy zrozumieæ brata;
6. Okazujmy gotowo�æ przebaczania i zapominania cudzych upad-
ków.

Sztuka strofowania

Je�li jeste�my ju¿ �wiadomi zagro¿eñ towarzysz¹cych proce-
sowi strofowania, je¿eli staramy siê spe³niaæ wszystkie podane
wy¿ej warunki, mo¿emy przyst¹piæ do opanowania trudnej sztuki
strofowania.

Tak, strofowanie jest sztuk¹, która wymaga talentu i wielkiej
pracy. Nie poddawajmy siê jednak. Nie zak³adajmy z góry: Nie
mam do tego zdolno�ci, wiêc nie bêdê siê do tego bra³. Czêsto
usprawiedliwiamy jedynie w ten sposób w³asne wygodnictwo i
strach przed mówieniem trudnej prawdy.

Z drugiej jednak strony, dr¿yjmy, je�li strofowanie przychodzi
nam z ³atwo�ci¹ albo, co gorsza, sprawia nam skryt¹ przyjemno�æ.
Jest to nieomylny znak, ¿e nie spe³niamy warunków koniecznych
do wykonania skutecznego strofowania. W takim przypadku naj-
lepiej natychmiast zaniechaæ tej czynno�ci i w modlitwie poleciæ
siê Bogu, gdy¿ nasze duchowe istnienie jest wyra�nie zagro¿one.

W tej czê�ci naszej lekcji odwo³amy siê do kilku podanych w
historii Biblijnej przyk³adów strofowania. W celu lepszego zapa-



miêtania i wiêkszej przydatno�ci w ¿yciu codziennym okre�limy
te przyk³ady trzema has³ami:
1. Strofowanie króla
2. Strofowanie brata
3. Strofowanie przyjaciela

Natan i Dawid

Pierwszy przyk³ad pochodzi z historii Dawida. Dawid pope³-
ni³ w swym ¿yciu wiele b³êdów, ale jeden z nich jest szczególnie
s³ynny. Podobnie jak s³ynna jest nagana udzielona królowi przez
proroka Natana. Chodzi o historiê cudzo³óstwa Dawida z Betsze-
b¹ oraz zamordowania jej mê¿a, Uriasza. Zapisana jest ona w 2
Ksiêdze Samuelowej w rozdzia³ach 11 i 12. Nie wiemy, na ile
powszechna by³a �wiadomo�æ grzechu Dawida w�ród otaczaj¹-
cych go ludzi. Do�æ na tym, ¿e Pan Bóg, który wszystko widzi,
pos³a³ proroka Natana, aby strofowa³ króla.

Zadanie nie by³o proste. Trzeba by³o udzieliæ nagany urzêdu-
j¹cemu królowi. Natan nie móg³ byæ pewien, jak zareaguje cz³o-
wiek posiadaj¹cy pe³niê w³adzy i bêd¹cy gotów jej u¿yæ w celu
pozbycia siê niewygodnego cz³owieka, czego dowiód³ przecie¿
wysy³aj¹c na �mieræ swego wiernego towarzysza broni � Uriasza.
Tak wiêc i ¿ycie Natana by³o zapewne zagro¿one, gdy wkracza³ w
progi pa³acu królewskiego. Przypuszczalnie obawa przed gniewem
króla i m¹dro�æ ducha sk³oni³y Natana do wybrania szczególnego
sposobu strofowania. Nie wypomina on wprost grzechu Dawida,
ale opowiada historiê, jakby udaj¹c, ¿e chodzi o kogo� innego, a
¿e od króla oczekuje wydania wyroku w tej sprawie. Mog³o siê to
wydaæ zupe³nie normalne, gdy¿ król pe³ni³ wówczas rolê najwy¿-
szego sêdziego w Izraelu. W 2 Sam. 12:2-6 zapisana jest historia
dwóch ludzi, których Natan podda³ pod s¹d Dawida:

�Bogaty mia³ owiec i wo³ów bardzo wiele; A ubogi nie mia³,
jedno owieczkê, jednê ma³¹, któr¹ by³ kupi³ i chowa³ j¹, a¿ uros³a
przy nim, tak¿e i przy dziatkach jego; z bochna jego  jada³a i z
kubka jego pija³a, i na ³onie jego sypia³a, a by³a mu jako córka. A
gdy przyszed³ go�æ do onego mê¿a bogatego, ¿a³owa³ wzi¹æ z owiec
swoich albo z wo³ów swoich, aby nagotowa³ ucztê go�ciowi, któ-
ry by³ do  niego przyszed³: ale wzi¹³ owieczkê mê¿a onego ubo-
giego i nagotowa³ j¹  mê¿owi, który by³ do niego przyszed³.�

Reakcja sêdziego Dawida by³a natychmiastowa i nie pozosta-
wiaj¹ca ¿adnych w¹tpliwo�ci:

�Tedy zapaliwszy siê gniewem Dawid na onego¿ mê¿a bar-
dzo, rzek³ do Natana: Jako ¿ywy Pan, ¿e godzien �mierci jest m¹¿,
który to uczyni³; Owcê tê nagrodzi czworako, przeto i¿ to uczyni³,
a nie ¿a³owa³ go.�

I dopiero teraz, gdy Dawid nie�wiadomy, ¿e ¿¹daj¹c zado�æ-
uczynienia dla pokrzywdzonego i �mierci dla rabusia wydaje wy-
rok na samego siebie, prorok u�wiadamia mu, kto jest oskar¿o-
nym: �I rzek³ Natan do Dawida: Ty� jest tym mê¿em�.

Na gorzkie zarzuty Boga, Dawid nie odpowiada obron¹ ani
agresj¹, ale wyznaje swój grzech w dwóch krótkich s³owach:
�Zgrzeszy³em Panu�. Reakcja Dawida dowodzi nie tylko jego wiel-
kiej pokory, ale tak¿e s³usznego sposobu strofowania, obranego
przez proroka. Nie wiadomo, czy król zareagowa³by tak samo,
gdyby prorok przyszed³ do niego z  zarzutami skierowanymi wprost
i bezpo�rednio.

Natan odniós³ wspania³y sukces, sukces dla Boga, dla Dawi-
da, dla siebie i dla wszystkich, którzy ucz¹ siê ¿yæ wed³ug wska-
zówek S³owa Bo¿ego. Szczero�ci wyznania Dawida dowodzi pro-
sty fakt, ¿e  jeden z synów Betszeby, m³odszy brat Salomona zo-
sta³ nazwany imieniem proroka (1 Kron. 3:5). Dawid prawdopo-
dobnie do koñca ¿ycia zachowa³ wielki szacunek i wdziêczno�æ
dla proroka, który wyrwa³ go z mocy sprawiedliwo�ci Bo¿ej, a ta
za jego uczynek skazywa³a go na pewn¹ �mieræ. Wspania³y wyraz
tych uczuæ znajdujemy w Dawidowym Psalmie 51, napisanym po
tym, �gdy do niego przyszed³ Natan prorok�.

Ciekawe, ¿e król Dawid jeszcze dwukrotnie zosta³ zganiony
przez swych podw³adnych. Joab, chc¹c nak³oniæ Dawida do prze-

baczenia Absalomowi, u¿ywa podobnego sposobu, jak Natan.
Historia ta opisana jest w 2 Sam. 14 rozdzia³. Gdy jednak król
Dawid wymaga³ kolejnego strofowania po policzeniu  Izraela, przy-
chodzi do niego prorok Gad i nie opowiada ju¿ ¿adnej historii, ale
daje królowi do wyboru jeden z trzech rodzajów kary, która musi
spa�æ na naród grzesznego króla. W historii tych napomnieñ wi-
daæ wiêc pewne stopniowanie. Na pocz¹tku Bóg stosowa³ metody
³agodne, choæ nie pozbawione zdecydowania i kary, potem stop-
niowo zaostrza sposób przemawiania do swego przyjaciela, Da-
wida.

Aposto³ Pawe³ i Piotr

Drugi przyk³ad pochodzi z Nowego Testamentu.
�A gdy przyszed³ Piotr do Antyjochii, sprzeciwi³em siê mu w

twarz; i by³ godzien nagany. Albowiem przedtem, ni¿ przyszli nie-
którzy od Jakóba, wespó³ z poganami jada³; a gdy ci przyszli, schra-
nia³ siê i od³¹cza³, boj¹c siê tych, którzy byli z obrzezania. A we-
spó³ z nim ob³udnie siê obchodzili i drudzy ¯ydzi, tak ¿e i Barna-
basz uwiedziony by³ t¹ ich ob³ud¹. Ale gdym obaczy³, i¿ nie pro-
sto chodz¹ w prawdzie Ewangelii, rzek³em Piotrowi przed wszyst-
kimi: Poniewa¿ ty, bêd¹c ¯ydem, po pogañsku ¿yjesz a nie po
¿ydowsku, czemu¿ pogan przymuszasz po ¿ydowsku ¿yæ?� � Gal.
2:11�14

W pierwotnym Ko�ciele bardzo ¿ywa by³a kwestia, czy chrze-
�cijanie z pogan powinni wpierw stawaæ siê ¯ydami, prozelitami.
Innymi s³owy byli miêdzy pierwszymi ¿ydowskimi chrze�cijana-
mi tacy, którzy uwa¿ali, ¿e nauka Chrystusa stanowi jedn¹ z rabi-
nackich odmian judaizmu. Sprawa ta by³a doprawdy zasadnicza,
gdy¿ okre�la³a jednocze�nie stosunek chrze�cijan do �wi¹tyni i
kap³añstwa ¿ydowskiego. Aposto³ Pawe³ � by³y faryzeusz i naj-
gorliwszy propagator idei bezpo�redniego zwi¹zku pogan z Chry-
stusem bez po�rednictwa judaizmu � uwa¿a³, podobnie jak i my
obecnie, ¿e nauka judeo-chrystianizmu jest wielkim b³êdem, któ-
ry nale¿y aktywnie zwalczaæ, gdy¿ w rezultacie doprowadzi on do
wielkiego odstêpstwa. Jak bardzo mia³ racjê, dowodzi historia roz-
woju ko�cio³a katolickiego, który je�li chodzi o liturgiê odpusz-
czania grzechów i obrzêdowo�æ nale¿y w gruncie rzeczy do nurtu
judeo-chrze�cijañstwa.

To nie judeo-chrze�cijañstwo jest jednak tematem naszych
rozwa¿añ, ale reakcja �w. Paw³a na zachowanie braci, którzy
wstrzymywali siê od wspólnych posi³ków z pogañskimi chrze�ci-
janami. Z relacji �w. Paw³a wynika, jakoby dopiero przyst¹pienie
Barnaby do stronnictwa judejskiego spowodowa³o gwa³town¹ re-
akcjê z jego strony. Nagana skierowana jest jednak przeciwko Pio-
trowi, który ob³udnie zmieni³ swoje postêpowanie, aby zadowoliæ
judeo-chrze�cijan.

Bibli�ci nie s¹ ca³kowicie pewni, czy wspomniany w tym kon-
tek�cie Piotr to aposto³ Piotr. Przeciwko temu �wiadczy³oby to, ¿e
kilka wersetów wcze�niej �w. Pawe³ nazywa Aposto³a Piotra jego
hebrajskim imieniem � Kefas (Gal. 2:9). Gdyby jednak chodzi³o o
jedn¹ i tê sam¹ osobê, to by³by to wielki dowód taktu ze strony �w.
Paw³a, który u¿ywa³by dwóch imion �w. Piotra, aby t¹ relacj¹ nie
skalaæ imienia aposto³a i nie nara¿aæ na szwank jego autorytetu.

Sposób nagany udzielonej przez �w. Paw³a jest do�æ charakte-
rystyczny. Nie mamy wspomniane, ¿eby rozmawia³ on wcze�niej
z Piotrem prywatnie. Wydaje siê, jakby pomin¹³ dwa pierwsze etapy
strofowania, o których naucza³ Pan Jezus, a od razu przyst¹pi³ do
przedstawienia sprawy zborowi.

Nagana dla Piotra by³a publiczna, gdy¿ publiczne by³y skutki
jego ob³udnego postêpowania. Nagana mia³a na celu przekonanie
nie tylko jego, ale i innych braci, ¿e postawa judeo-chrze�cijan
jest b³êdna i szkodliwa. W tym przypadku celem by³o nie tyle po-
zyskanie brata, co udzielenie ogólnej lekcji wszystkim braciom. Z
drugiej jednak strony aposto³ Pawe³ na pewno nie pomin¹³ kwestii
osobistych przy strofowania Piotra. Jego dobro te¿ mia³ na uwa-
dze, choæ zaniecha³, jak siê wydaje, pocz¹tkowych etapów strofo-
wania. Je�li rzeczywi�cie chodzi tu o postaæ �w. Piotra aposto³a, to



metoda postêpowania Paw³a by³a skuteczna. �w. Pawe³ pozyska³
brata, skoro aposto³ Piotr napisa³ w swym li�cie tak wspania³e
�wiadectwo o �w. Pawle: �A nieskwapliwo�æ Pana naszego miej-
cie za zbawienie wasze, jako wam i mi³y brat nasz Pawe³ wed³ug
danej sobie m¹dro�ci pisa³� � 2 Piotra 3:15.

�Mi³y brat Pawe³� nie straci³ brata Piotra, ale wrêcz przeciw-
nie � pozyska³ go i to mo¿e bardziej ni¿ wtedy, gdy podawali so-
bie d³onie na znak zgody w Jerozolimie.

Pan Jezus i Piotr

Najwspanialsze przyk³ady strofowania pozostawi³ nam oczy-
wi�cie Pan Jezus. Byæ mo¿e jest to kwestia osobista, ale spo�ród
wielu sytuacji strofowania, jedna przemawia do mnie najmocniej.
Jest to rozmowa Pana Jezusa z Piotrem nad jeziorem Genezaret po
zmartwychwstaniu. Historiê tê zanotowa³ �w. Jan:

�A gdy obiad odprawili, rzek³ Jezus Szymonowi Piotrowi:
Szymonie Jonaszowy, mi³ujesz miê wiêcej ni¿eli ci? Rzek³ mu:
Tak jest, Panie! ty wiesz, ¿e ciê mi³ujê. Rzek³ mu: Pa�¿e baranki
moje. Rzek³ mu zasiê po wtóre: Szymonie Jonaszowy! mi³ujesz
miê? Rzek³ mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, ¿e ciê mi³ujê. Rzek³ mu:
Pa�¿e owce moje. Rzek³ mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy!
mi³ujesz miê? I zasmuci³ siê Piotr, ¿e mu po trzecie rzek³: Mi³u-
jesz miê? I odpowiedzia³ mu: Panie! ty wszystko wiesz, ty znasz,
¿e ciê mi³ujê. Rzek³ mu Jezus: Pa�¿e owce moje.� � Jan 21:15�17

Po pierwszym przeczytaniu tej historii móg³by kto� w zasa-
dzie zapytaæ: I gdzie tu jest strofowanie. Jezus pyta tylko Piotra,
czy ten go mi³uje. Ale dlaczego powtarza to pytanie a¿ trzy razy?
Dlaczego przy trzecim razie Piotr siê zasmuci³?

Pamiêtamy �w. Piotra: �Choæby siê wszyscy zgorszyli z cie-
bie, ja siê nigdy nie zgorszê.� �Choæbym z tob¹ mia³ i umrzeæ, nie
zaprê siê ciebie� (Mat. 26:33�35). Potrzeba by³o zaledwie kilku
godzin, by Piotr przekona³ siê, ile by³y warte jego s³owa. Wiemy,
¿e po zmartwychwstaniu Pan ukaza³ siê Piotrowi osobi�cie (£uk.
24:34; 1 Kor. 15:5). O czym wtedy rozmawiali, nie jest napisane.
Czy Pan Jezus wypomnia³ przyjacielowi chwilê s³abo�ci na dzie-
dziñcu arcykap³ana?

Gdy potem zgodnie z zaleceniem Pana udali siê do Galilei,
Piotr pierwszy, jak zwykle, zaproponowa³: �Idê ryby ³owiæ�. Po-
zwolimy sobie co� dodaæ: �Pana nie ma, kiedy przyjdzie króle-
stwo, nie wiemy. Lepiej zajmijmy siê tym, co umieli�my dobrze
robiæ, powróæmy do codzienno�ci, któr¹ porzucili�my trzy lata
temu�. I wtedy Pan pokazuje im, ¿e odt¹d bez Jego wsparcia na-
wet w ziemskich sprawach nie zaznaj¹ powodzenia. A gdy ju¿
wszystko minê³o, gdy zjedli z³owione ryby Pan pyta Piotra: �Szy-
monie Jonaszowy, mi³ujesz miê wiêcej ni¿eli ci?� Ale¿ tak, Panie,
jak¿e mog³oby byæ inaczej. Oczywi�cie, ¿e mi³ujê Ciê najwiêcej
ze wszystkich ludzi na ziemi. Zawsze Ciê mi³owa³em, i to jeszcze
jak Ciê mi³owa³em, o ile wiêcej ni¿ inni. Jaka¿ ulga zapanowa³a w
sercu Piotra. A wiêc Pan nie ma mi ju¿ za z³e, ¿e siê go zapar³em.
Nie utraci³em Jego wyró¿nienia � �wiêcej ni¿ inni�. Ale có¿ to
znaczy, ¿e mam pa�æ owce? Jestem rybakiem i umiem ³owiæ ryby.
Lubiê szum wiatru na jeziorze i zmaganie siê z ciê¿arem sieci.
Owiec pa�æ nie potrafiê, to nudne zajêcie. Mia³em przecie¿ ³owiæ
ludzi dla Jego Ewangelii, a nie pa�æ owce. Po kilku chwilach Pan
zapyta³ raz jeszcze: �Szymonie Jonaszowy! mi³ujesz miê?�. Ale¿
tak, Panie, ty wiesz, ¿e Ciê mi³ujê. Dlaczego pyta po raz drugi,
dlaczego mnie nie porównuje do innych? Gdy pytanie pad³o po
raz trzeci, oczy Piotra zab³ysnê³y ³zami. W jego uszach jeszcze raz
zabrzmia³y przenikliwe pytania s³ug kap³añskich; �nie znam tego
cz³owieka�, �nie wiem o czym mówicie� � przypomnia³ sobie s³o-
wa zaklêæ i przysi¹g, ¿e z Nazarejczykiem nie ma nic wspólnego.
Jego serce przeszy³o trzykrotne pianie koguta � �Panie, ty wszyst-
ko wiesz�.

Pan Jezus wszystko wiedzia³. Wiedzia³, co dzia³o siê w sercu
Piotra i dlatego nie grozi³ palcem, nie wypêdza³ z niego szatana,
ale pyta³ czy mi³o�æ Piotra jest rzeczywi�cie tak silna jak jego s³o-
wa. Ka¿de z tych trzech pytañ jest nieco inne. Po raz pierwszy Pan

Jezus ka¿e mu porównaæ swoj¹ mi³o�æ z innymi. Mo¿e gdyby Piotr
od razu powiedzia³, �Panie, ty wszystko wiesz�, nie by³oby ju¿
nastêpnych pytañ, które stopniowo obni¿aj¹ wymagania wzglê-
dem Piotra. Po raz drugi Pan pyta ju¿ tylko o mi³o�æ, bez porów-
nywania jej z innymi aposto³ami. Za trzecim razem Pan w swym
pytaniu u¿ywa s³owa, które Piotr powtarza zawsze w odpowiedzi.
Jezus dwa razy pyta: Piotrze mi³ujesz mnie bezinteresown¹, naj-
wy¿sz¹ mi³o�ci¹ �agape�, a Piotr odpowiada: mi³ujê Ciê mi³o�ci¹
przyjacielsk¹ �filia�. Za trzecim razem Pan jakby rezygnuj¹c pyta:
czy rzeczywi�cie mi³ujesz mnie tylko mi³o�ci¹ �filia�. St¹d byæ
mo¿e wynika³ smutek Piotra i �wiadomo�æ, ¿e Pan nawi¹zuje do
jego trzykrotnego zaparcia siê.

D³ugo mo¿na by jeszcze zastanawiaæ siê nad tym wspania³ym
przyk³adem strofowania, które nie pozbawia³o nadziei, nie zabija-
³o uczuæ, ale stopniowo prowadzi³o grzesznika do u�wiadomienia
sobie swej s³abo�ci. To jest strofowanie, któremu nigdy nie do-
równamy, ale warto go dobrze znaæ, aby ono o�wietla³o nam per-
spektywy dzia³añ, których celem ma byæ pomoc, a nie wymierza-
nie sprawiedliwo�ci.

Strofowanie króla

Na podstawie tych trzech przyk³adów mo¿na stwierdziæ, ¿e
sposób strofowania uzale¿niony jest nie tylko od tego, kim jest
grzesznik, ale te¿ od rodzaju grzechu i stanu grzesznika w danym
momencie.

Pierwsz¹ grupê ludzi, strofowaniu których powinna towarzy-
szyæ szczególna ostro¿no�æ, okre�lili�my mianem �króla�. S¹ to
ludzie, którzy stoj¹ od nas wy¿ej, maj¹ nad nami przewagê, zas³u-
guj¹ na nasz szacunek. W naszym �rodowisku nale¿¹ do tej grupy
przede wszystkim osoby starsze wiekiem i starsi zborowi. Co do
obu tych grup mamy wyra�ne pouczenia, jak nale¿y strofowaæ:

�Starszemu nie ³aj, ale jako ojca napominaj, m³odszych jako
braci, starsze niewiasty jako matki, m³odsze jako siostry, ze wsze-
lak¹ czysto�ci¹.�

�Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba za dwoma
albo trzema �wiadkami.� � 1 Tym. 5:1�2,19

Te wa¿ne uwagi �w. Paw³a odnosz¹ siê do sposobu strofowa-
nia. Pokora jest w tym przypadku niezwykle wa¿na, ale i m¹dro�æ,
która pomog³a Natanowi znale�æ w³a�ciwy sposób strofowania.
Czasami oddanie komu� nale¿nego szacunku, odwo³anie siê do
jego urzêdu mo¿e prze³amaæ lody i pokonaæ opór w przyjêciu uwagi
ze strony m³odszego albo ni¿ej stoj¹cego brata czy siostry. Czasa-
mi mo¿e pomóc przedstawienie problemu, który dostrzegamy u
brata, jako swego w³asnego. Tak uczyni³a kobieta pos³ana do Da-
wida przez Joaba. Powiedzia³a, ¿e to jej synowie siê pok³ócili i
jeden zabi³ drugiego, a teraz tego, który jest zabójc¹ chc¹ stawiæ
przed s¹dem i skazaæ na �mieræ, a tak zgin¹ obaj jej synowie. Król
Dawid wyda³ wyrok u³askawiaj¹cy zabójcê i nie �mia³ potem od-
mówiæ przywrócenia do ³ask swego syna Absaloma, zabójcy Amo-
na.

Na pierwszy rzut oka mog³oby nam siê wydawaæ, ¿e pój�cie
do starszego brata i zapytanie go o radê, podaj¹c jego problem
jako swój w³asny, jest ob³ud¹ i brakiem szczero�ci. Ale pamiêtaj-
my, ¿e brutalna dos³owno�æ w wielu przypadkach te¿ do niczego
nie prowadzi. Mo¿e wiêc, je�li w ogóle mamy co� zrobiæ, lepiej
skorzystaæ z wypróbowanych wzorów biblijnych. Mo¿e jak Natan
warto przedstawiæ grzech jako problem innego cz³owieka, a dziê-
ki temu starszy brat nie poczuje siê nagi i obna¿ony przed m³od-
szym. Mo¿e za kilka dni spotkamy siê z nim jeszcze raz i us³yszy-
my takie s³owa: �A wiesz, gdy przyszed³e� do mnie ze swoim pro-
blemem, to sobie u�wiadomi³em, ¿e ja robiê dok³adnie to, co sam
przed tob¹ os¹dzi³em za z³o. Chyba Pan ciê do mnie pos³a³, ¿eby
mi u�wiadomiæ mój grzech�.

Oddanie grzesznikowi choæby czê�ci udzia³u w os¹dzeniu
w³asnego grzechu pozbawia strofowanie charakteru wymierzania
sprawiedliwo�ci. Wspó³udzia³ grzesznika w swoim w³asnym s¹-
dzie jest Bo¿¹ zasad¹: �Bo gdyby�my siê sami rozs¹dzali, nie by-



liby�my s¹dzeni� (1 Kor. 11:31). Jak¿e czêsto czujemy siê os¹dze-
ni przez komentarz Manny, któr¹ czytamy nazajutrz po przykrym
zaj�ciu. Strofowaniem mo¿e byæ wypowied� w wyk³adzie czy py-
tanie w badaniu: �A co, bracia, s¹dzicie o takim to a takim postê-
powaniu�. Zauwa¿cie jednak, ¿e je�li tylko poczujemy, ¿e kto�
mówi to w wyra�nym odniesieniu do nas, to natychmiast przyj-
mujemy postawê obronn¹. Zaczynamy podejrzewaæ brata o knu-
cie przeciwko nam, o nieczyste intencje i zak³amanie. W tym spo-
sobie strofowania wa¿ne jest, aby w ¿adnym przypadku nie nasu-
waæ skojarzeñ z konkretn¹ osob¹, aby pozwoliæ jej samej wspó³-
pracowaæ w dziele os¹dzenia w³asnego grzechu.

Strofowanie brata

Zupe³nie inaczej wygl¹da sprawa, gdy grzech zaczyna zata-
czaæ coraz szersze krêgi i zagro¿ony jest nie tylko grzesz¹cy brat,
ale i wszyscy, którzy go s³uchaj¹ i mu ulegaj¹. Wtedy trzeba zgod-
nie z dorad¹ aposto³a zgromiæ niebezpieczne grzechy publicznie:
�A tych, którzy grzesz¹, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy
boja�ñ mieli.� � 1 Tym. 5:20

W takim jednak przypadku trzeba byæ bardzo ostro¿nym i kon-
kretnym. Nie wolno zostawiaæ niedomówieñ. Trzeba mieæ odwa-
gê powiedzieæ wszystko do koñca. Przyk³ad aposto³a Paw³a do-
wodzi, ¿e celowe jest niekiedy nawet podanie imienia osoby, o
któr¹ chodzi. W takiej sytuacji nie wolno wypowiadaæ siê ogólni-
kowo, ka¿¹c braciom domy�laæ siê o co i o kogo chodzi.

Przepraszam, ale skorzystam z tej okazji, ¿eby podaæ pewien
konkretny przyk³ad i tym samym zastosowaæ siê do regu³y pu-
blicznego strofowania, o czym te¿ w³a�nie mówimy. Na ostatniej
konwencji miêdzynarodowej, w ostatnim zeznaniu �wiadectw
wyst¹pi³ brat, nie zapamiêta³em jego nazwiska, który d³ugo wypo-
wiada³ siê na temat jakiego� grzesznego uczynku m³odej osoby,
którym urazi³a ona inn¹. Do dzisiaj nie wiem, o co mu chodzi³o.
My�lê, ¿e nikt poza bezpo�rednio zainteresowanymi osobami nie
wiedzia³, na czym polega³ ten grzech, a jednak wszyscy mieli�my
siê czuæ winni i zawstydzeni postêpowaniem naszej m³odzie¿y.
Takie strofowanie do niczego nie prowadzi, gdy¿ nie daje nie-

zbêdnych informacji i dociera tylko do zainteresowanej osoby, a
jej mo¿na przecie¿ zwróciæ uwagê osobi�cie, nie anga¿uj¹c do tego
uczuæ tysi¹ca braci. To nie jest w³a�ciwe zastosowanie regu³y stro-
fowania publicznego, ostrzegania przed grzechem i grzesznikiem.
Musimy bowiem wiedzieæ konkretnie, kogo albo czego mamy siê
strzec.

Strofowanie przyjaciela

To, co wynika z regu³y strofowania podanej przez naszego
Pana (18 rozdzia³ Mateusza), dotyczy w³a�ciwie jedynie trzeciego
rodzaju strofowania � strofowania przyjaciela. Tutaj te¿ mamy
najwiêksze pole do popisu. Nasze kontakty z braæmi, przyjació³mi
w Panu nie s¹ bynajmniej idyll¹. Czêsto zdarzaj¹ siê miêdzy nami
nieporozumienia i konflikty. Celowo albo nie�wiadomie wyrz¹-
dzamy sobie krzywdê, a wtedy bardzo potrzebna jest nam umie-
jêtno�æ strofowania taka, jak¹ pokaza³ Pan Jezus. Umiejêtno�æ
oceny grzechu i stanu serca b³¹dz¹cego przyjaciela. Czy trzeba na
niego krzyczeæ: Id� precz szatanie, czy te¿ po kilku dniach ³agod-
nie pytaæ: Mi³ujesz ty mnie, bracie? Miêdzy tymi dwoma sposo-
bami rozpo�ciera siê ca³a gama mo¿liwo�ci rozmowy, spojrzeñ,
gestów, wymownego milczenia. To sprawa osobistej oceny i umie-
jêtno�ci. Niech nam siê nie wydaje, ¿e strofowanie musi polegaæ
na tym, ¿e przychodzimy do brata, chrz¹kamy dwa razy i mówi-
my: S³uchaj, bracie, pope³ni³e� grzech i ja tu przyszed³em ci na to
zwróciæ uwagê. Ale mo¿e byæ i taki sposób. W tej kwestii mo¿e-
my udzieliæ tylko jednej rady: Patrzmy na Jezusa, bo On zastawi³
nam wiele wspania³ych przyk³adów. B¹d�my czuli, aby w³a�ciwie
oceniæ stan serca brata i nade wszystko: nie dajmy siê ponosiæ
emocjom. One s¹ bardzo z³ym doradc¹. I b¹d�my bardzo ostro¿ni
i to nie tylko ze wzglêdu na dobro brata ale i swoje w³asne. Na
koniec przeczytajmy s³owa aposto³a Paw³a z Listu do Galacjan
6:1: �Bracia! je�liby te¿ cz³owiek zachwycony by³ w jakim upad-
ku, wy duchowni: naprawiajcie takiego w duchu cicho�ci, upatru-
j¹c ka¿dy samego siebie, aby� i ty nie by³ kuszony.�

Nie ku�my i nie dajmy siê kusiæ, ale mi³o�ci¹ zakrywajmy grze-
chy jedni drugich.

Na Stra¿y 5/97


