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„Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała (...). Tak więc,
jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 List do Koryntian 5,16-17).
Próba charakteru. „Widziałam, że dzięki Bożej Opatrzności,
w bliskiej łączności z Jego Zborem znajdują się wdowy, sieroty,
ślepi, głusi, chromi oraz ludzie na różny sposób nieszczęśliwi.
Służy to wypróbowaniu Jego dzieci oraz rozwojowi ich charakterów. Aniołowie obserwują, w jaki sposób odnosimy się do ludzi
potrzebujących naszego współczucia, miłości i bezinteresownej
życzliwości. To jest Boży sprawdzian naszych charakterów” (Ellen
G. White, Posłannictwo chrześcijan, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 161).
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Nieskończone możliwości. „W każdej ludzkiej istocie Jezus odkrywał nieograniczone możliwości. Widział ludzi takimi, jakimi
mogli się stać pod wpływem przeobrażeń zachodzących dzięki
Jego łasce — «piękności Pana Boga naszego». Spoglądając na nich
z nadzieją Sam wzbudzał nadzieję. Obdarzając ich ufnością Sam
wzbudzał zaufanie. Objawiał w Sobie prawdziwy ideał człowieka
i dla osiągnięcia tego ideału wzbudzał On i pragnienie, i wiarę”
(Ellen G. White, Ewangelizacja, Warszawa 1967, s. 307-308).
Bez żalu — widzieć możliwości. „Chrystus potrafi patrzeć
na nędzę świata bez cienia żalu, że stworzył człowieka. W sercu
człowieka widzi coś więcej niż grzech i nędzę. W swojej nieskończonej mądrości i miłości widzi ludzkie możliwości — szczyty,
które człowiek może osiągnąć” (Ellen G. White, Testimonies for
the Church, t. 7, s. 269).

„Otwórz swoje usta w obronie niemego
i w sprawie wszystkich opuszczonych!” (Prz 31,8).
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OSIEM
rodzajów
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SŁUŻBY
współczucia,
celu i nadziei
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W żałobie po stracie
współmałżonka
Kiedy umiera współmałżonek,
świat zmienia się dla osoby, która
pozostaje sama. Taka strata wpływa na człowieka pod względem
emocjonalnym, umysłowym i fizycznym. Ból żałoby jest realny,
a wsparcie potrzebne, choć rzadko spotyka się z uznaniem i zachętą.

Niewidomi
i niedowidzący
Utrata wzroku jest wielkim wyzwaniem, ale często towarzyszy
jej dodatkowo poczucie wyizolowania, trudności ze znalezieniem
pracy i problemy w codziennym
życiu.

Wsparcie dla opiekunów
Opiekunowie zapewniają fizyczną opiekę i emocjonalne wsparcie dla osób niezdolnych samodzielnie zadbać o siebie z powodu choroby, urazu czy niepełnosprawności. Dzień po dniu opiekunowie pomagają rodzinom
w funkcjonowaniu, umożliwiając pozostałym członkom rodziny
wykonywanie ich obowiązków.
Codzienne napięcia związane
z opiekowaniem się innymi mogą
powodować fizyczne, emocjonalne i umysłowe wyczerpanie.
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Ograniczenie mobilności

Niesłyszący
i niedosłyszący
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Osoba o dobrym zdrowiu psychicznym należycie ocenia swoje możliwości, jest w stanie radzić sobie z normalnymi stresami życia i może pracować produktywnie dla dobra społeczeństwa. Choroba umysłowa może
się objawiać na wiele sposobów.
Stygmatyzacja jest znaczącym
wyzwaniem stojącym na przeszkodzie przyjęciu uzdrowienia.

Sieroctwo
i problematyczne
dzieciństwo
Zarówno sieroty, jak i dzieci z trudnych środowisk są narażone na zagrożenia wskutek braku środków
do życia, niestabilności psychologicznej i społecznej, ryzyka przemocy oraz braku dostępu do opieki zdrowotnej. Istnieje wiele sposobów wspierania takich dzieci.

Fizyczna niepełnosprawność
może występować wskutek wad
wrodzonych, urazów i chorób.
To ograniczenie nie zawsze pozbawia samodzielności i zdolności przemieszczania się.

Choć głuchota jest czasami nazywana „niewidzialną” niepełnosprawnością, trudności wynikające z niej można sobie wyobrazić, gdy pomyślimy o niesłyszących jako ludziach z egzotycznej
kultury. Kultura niesłyszących
składa się z historii, wartości, zachowań, sztuki i znaków językowych jako środków komunikacji.
Niedosłyszący żyją pomiędzy
dwoma „światami” — słyszących
i niesłyszących — więc także są
narażeni na izolację.

Zdrowie umysłowe
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Matki samotnie
wychowujące dzieci
Muszą każdego dnia mierzyć się
z wieloma problemami. Najczęściej
mówią o przeładowaniu obowiązkami, problemami finansowymi,
zmęczeniu i braku wsparcia ze strony państwa. W dziewięciu przypadkach na dziesięć to kobieta samotnie mierzy się z wychowywaniem
dziecka. W co trzecim domu prowadzonym przez samotnych rodziców mieszka dziecko z przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością.

