
Bądź
zaangażowany

Afrykańskie przysłowie mówi: "Jedną ręką nigdy nie
zbudujesz domu".

Francuskie przysłowie glosi: "W jedności sila".
Angielskie przysłowie utrzymuje: "Co dwie głowy to

niejedna".
W Biblii czytamy: ".'lzmlT'potrojny nie rak szybko się

zerwie" (Kaznodziei Sal. 4: 12)
Te przysłowia są prawdziwe. Wiele rąk jest potrzeb-

nych, aby zbudować dom, bo murarz nie wykona całej
roboty sam.

Chrystus powiedział: "Zbuduję kośció/mój". Ale jed-
nocześnie polecił nam, abyśmy razem z Nim pracowali
przy realizacji tego wielkiego zadania. Każdy z nas powi-
nienmieć udział w tcj służbie.

W lekcji 2 uświadomiliśmy sobie koniecmość przygo-
towania do służby. Teraz zrozumiesz, że powinieneś oso-
biście zaangażować się do tej służby, ponieważ w Swoim
wielkim dziele Chrystus ma pewien odcinek pracy, który



jest przeznaczony do wykonania przez ciebie! Niech Bóg
błogosławi cię podczas nauki!

W tej lekcji będziesz uczyć się o tym, jak:

Być posłusznym
Być solą
Być odpowiedzialnym
Być zaangażowanym

Ta lekcja pozwoli ci:

• Opisać, w jaki sposób możesz być zaangażowany w in-
dywidualnej ewangelizacji.

• Zrozumieć.jak ważnejest posłuszeństwo i odpowie-
dzialność w indywidualnej ewangelizacji.



42 Ewangelizacja

RYC POSŁUSZNYM

Cel I. Wyjaśnij ważność posłuszeństwa przy składa-
niu świadectwa.

Zapewne pamiętasz, gdy mówiliśmy o uroczystości
weselnej, podczas której Jezus przemienił wodę w wino.
Wierzę, że rada, którą dała sługom Maria, matka Jezusa,
może być mottem życia każdego chrześcijanina. Powie-
działa ona: "Co walii powie, czyńcie!" (Jan 2:5).

Dopóki nie będziesz posłusznym i nie zaangażujesz
się osobiście, nie osiągniesz sukcesu w indywidualnej
ewangelizacji. Jest prawdą, że zostaliśmy posłani na cały
świat. Rozkazem Chrystusa dla ciebie i dla mnie jest gło-
szenie dobrej nowiny. Jaka będzie twoja odpowiedź na to
wezwanie?

Dlaczego Filip opuścił Samarię, miejsce wielkiego
przebudzenia i poszedł na odludną pustynię? Ponieważ
tak kazał mu Pan. Bóg żądał, a on był Mu posłuszny
(Dzieje Ap. 8:26).

Dlaczego Abraham opuścił swój kraj, swoich przyjaciół
i swoją ziemię idąc do nieznanego miejsca? Zrobi! to,
ponieważ tak kazał mu Pan (I Mojżeszowa 12:I). Dlaczego
zabrał swojego jedynego syna, którego tak bardzo kochał,
aby złożyć go na ofiarę całopalenia Bogu? Być może wtedy
nie rozumiał jeszcze przyczyny, dla której otrzymał to
polecenie. Ale ponieważ Bóg mu kazał, był Bogu posłusz-
ny (I Mojżeszowa 22:9-1 O).
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Przez wieki wielu ludzi znosiło cierpienia, ponieważ
byli posłuszni Chrystusowi. Wielu z nich wybrało raczej
śmierć, a nie wyparli się Chrystusa. Ich zasadą było cał-
kowite posłuszeństwo Bogu.

Biblia porównuje nas do żołnierzy (2Tymoteusz 2:3).
Chrystus jest naszym wodzem. Jako żolnierze Chrystusa
winniśmy być całkowicie posłuszni swojemu Panu. Jeśli
żołnierz nie jest posłuszny swojemu dowódcy, bitwa zos-
tanie przegrana. Posłuszeństwo jest kluczem do zwycięs-
twa każdej armii'

ZADANIE DLA CIEBIE

1Jaką zasadę postępowania powinien przestrzegać
każdy chrześcijanin prowadzący indywidualną ewan-
gelizację? (Wybierz jedną odpowiedź).
a) Postępować tak. jak wydaje się najrozsądniej.
b) Postępować tak, jak nam mówi Chrystus.
c) Postępować tak, aby dotrzeć do większości ludzi.

2 Chrześcijanin jest jak żołnierz, gdy:
a) jest calkowicie posłuszny.
b)jest posłuszny rozkazom, które są dla niego zrozu-

miałc.
c) unika dróg związanych z cierpieniem.
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3 Czego możemy się spodziewać, gdy jesteśmy posłusz-
'?ni .

BYC SOLĄ

Cel 2. Wska::postępowanie. przez które charakter chrześ-
cijanina jest podobny do działania soli.

Zanim możemy coś naprawdę zrobić dla Chrystusa,
musimy być tacy, jakimi On chce, abyśmy byli. Mamy
być świadkami. Takie świadectwo uzyskujemy nie tylko
przez czynienie, ale przede wszystkim przez bycie.
Świadczenie to nie tylko nasza praca, ale to postępowanie
wynikające z charakteru. Oto dlaczego Jezus powiedział
do swoich uczniów: .. Wyjestescie solą ziemi" (Mateusz
5: 13).

Dlaczego Jezus porównał ich do soli? Otóż jak wiesz.
sól ma różne zastosowania. Chciałbym ci powiedzieć
o niektórych z nich w naszym kraju.

Sól jednoczy, W moim kraju, w Górnej Wolcie
w Afryce, sól jest używana jako symbol zjednoczenia
dwóch ludzi, dwóch rodzin, czy nawet dwóch plemion.
Zanim młody mężczyzna ożeni się, daje rodzicom swojej
narzeczonej symboliczny podarunek - sól. W ten sposób
ich związek zostaje przypieczętowany. Jezus uczynił nas
solą, abyśmy w ten sam sposób mogli łączyć ludzi z Bo-
gIem.
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Sól Morz)' przyjain. Sól była jednym z pierwszych
prezentów ofiarowanych przez białych odkrywców, w ce-
lu pozyskania przyjaźni afrykańskich wodzów. Grzech
zmienia wszystkich ludzi w nieprzyjaciół Boga. My jesteś-
my Jego solą, która ma doprowadzić ich z powrotem do
Boga.

Sól czyni pokój. Mój dziadek miał agresywnego byka.
Byk tak bódł ostrymi rogami, że nikt nie mógł nawet przejść
obok niego. Ale mój dziadek znał sekret. Gdy chciał po-
dejść blisko byka, trzymał bryłkę soli w swoim ręku. Byk
widząc sól podchodził do mojego dziadka jak jagnię.

Jezus posłał nas na ziemię, abyśmy czynili pokój. Jeśli
ludzie zauważą, że troszczymy się o ich potrzeby, wówczas
będziemy mogli nieść im pokój Boży.
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Sól zabezpiecza. Na całym świecie, a zwłaszcza w kra-
jach rozwijających się, sól jest stosowana do zabezpie-
czania mięsa przed psuciem się. Gdyby Bóg nie dodał
soli do morza, ludzie nie mogliby żyć na ziemi. W wodzie
byłoby zbyt wiele zanieczyszczeń. Nasza obecność.jako
soli Bożej, ma zabezpieczać ludzi przed grzechem poprzez
głoszenie o Jezusie Chrystusie i zwycięskiej mocy w Nim.

Sól dodaje smaku. Gdy Jezus porównuje nas do soli,
to daje do zrozumienia, że świat bez nas jest jak jedzenie
bez smaku. Jest to prawda, ponieważ życie bez Chrystusa,
bez Boga, jest życiem bez nadziei. Nie ma prawdziwej
radości w życiu tych, którzy nie znają Chrystusa. Będąc
solą dla ludzi z twojego otoczenia, ty ija pomożemy znaleźć
im nowy sens ich życia.

Sól sama w sobie nie jest jedzeniem. Chociaż sól
nie jest głównym składnikiem dania, to jednak wiesz, że
ona się w nim znajduje. Jeśli żyjeszjak chrześcijanin, twoje
życie sprawia, że inni ludzie dowiadują się o Chrystusie.
Twoja obecność może stanowić ważniejszą nowinę niż
ta, którą mógłbyś opowiedzieć.

A skąd pochodzi sól? Zwykle jest wydobywana
z ziemi. W Afryce mamy kopalnie soli. Czy z ziemi mogą
pochodzić dobre rzcczy? Mogą. Bóg stworzył nas z ziemi.
Jesteśmy owocami ziemi, bo Chrystus takimi nas uczynił.
Nas, którzy by liśmy Jego wrogami, żyliśmy z dala od Niego,
wybrał, abyśmy byli solą ziemi. Czy z grobu może po-
chodzić dobra rzecz? Może. Chrystus powstał z grobu!
Jakaż zdumiewająca moc!
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Sól jest wszędzie. Nie ma kraju, domu czy rodziny,
gdzie nie byłoby soli. Podobnie sól Chrystusa dociera do
wszystkich zakątków na świecie.

Chrystus chciałby uczynić cię solą w twojej rodzinie
i w miejscu pracy, tak aby poprzez twoje życie ludzie mogli
zobaczyć cudowne dzieło Chrystusa w tobie i chwalić
Boga.

t:------ ZADANIE DLA CIEBIE

4 Opisz cztery sposoby, dzięki którym możesz w twoim
środowisku być jak sól.

5 Zakreśl literę odpowiadającą zdaniu, które wskazuje,
czego możemy nauczyć się od działania soli.
a Chrześcijanin stwarza wrogów.
b Chrześcijanin pomaga ludziom znależć Boga.
c Naszym pragnieniem jest, abyśmy bylijak Jezus.
d Nasze słowa są ważniejsze od tego, jacy jesteśmy.
e Moje życie powinno zachęcać ludzi, aby chcieli poz-

nać Jezusa.
f Życie bez Chrystusa - to jak jedzenie bez soli.
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RYC ODPOWIEDZIALNYM

Cel 3. Okresl odpowiedzialność chrześcijanina w poma-
ganiu innym ludziom. aby poznali Chrystusa.

Załóżmy, że widziałeś wypadek samochodowy, w któ-
rym zostali ranni ludzie. Jęczą i wzywają pomocy. Co zro-
bisz? Mógłbyś zabrać ich do najbliższego szpitala lub wez-
wać pogotowie. Ale zamiast tego odchodzisz. Co się wtedy
stanie?

I chociaż ich nie znasz i nie ty spowodowałeś wypadek,
będziesz pociągnięty do odpowiedzialności. Możesz nawet
pójść do więzienia za odmówienie pomocy ludziom, którzy
jej potrzebowali.

Przeczytaj, co Bóg powiedzial:
"Ciebie więc. synu człowieczy, ustanowiłem stróżem

domu izraelskiego: gdy usłyszysz słowo z ust moich, prze-
strzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego:
Bezbożniku. na pewno umrzesz - a ty nic nie powiesz.
aby odwiesć bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten
bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi
zażądam od ciebie. Lecz g(~Vostrzeżesz bezbożnego. aby
się odwrócil od swojego postępowania. a on się nie od-
wroci od swojego postępowania, lo umrze z powodu swo-
iej winy, lecz ty uratujesz swoją dUI'Zę"(Ezechiel 33:7-9).

Jest mi smutno, że tak wielu chrześcijan nie zdaje sobie
sprawy ze swojej odpowiedzialności, ze swojej powinności
wobec innych ludzi. Zarówno na tobie jak i na mnie ciąży
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określona odpowiedzialność. Nie wolno nam jej lekcewa-
żyć. Pomyśl tylko o ludziach, którzy są wokół ciebie:
w twojej rodzinie, w miejscu pracy, w miejscach pub-
licznych. Ilu z nich zmaga się z życiem bez Chrystusa.
Będziesz siedzieć i pozwolisz im umrzeć? Nie, po tysiąc-
kroć nie! Czemu nie powiesz jak Izajasz: "Olojeslem,
poslij mnie" (Izajasz 6:8).

Pewnego dnia Jezus nzdrowił i uwolnil człowieka opę-
tanego przez diabla. Czlowiek ten nie nosil odzienia i żył
w grobowcach. Po uzdrowieniu Jezus powiedział mu:
" rVróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rze-
czy uczynil ci Bóg" (Lukasz 8:39). Mogę wyobrazić sobie
tego człowieka idącego od domu do domu, niosącego dobrą
nowinę o cudownej mocy Jezusa! Ludzie, nasi przyjaciele,
społeczeństwo nie usłyszą wspaniałej wieści o Chrystusie,
dopóki my im o tym nic powiemy.
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Apostoł Paweł miał świadomość tej odpowiedzialności.
Nawet, gdy Bóg wybrał go, aby niósł posłanie do niewier-
nych, którzy nie byli jego narodem, on nie pominął nikogo.
Wszędzie gdzie poszedł, niósł posłanie: najpierw swojemu
narodowi, a następnie niewiernym. Wierzę, że to nam mó-
wi Jezus w Dziejach Apostolskich (I :8), abyśmy byli
świadkami najpierw w Jerozolimie (naszym domu), potem
w Judei (naszym kraju), następnie w Samarii (w sąsiadu-
jących państwach) i w końcu po krańce zicmi (na całym
świecie). Chrystus chce przemawiać do swojego ludu.
Chce go zbawić. Chce zapisać imiona jcgo członków
w swojej Księdze Żywota. Ale nie przychodzi On tylko
sam, ponieważ chce pracować z tobą i poprzez ciebie.

Paweł przemawiając do starszyzny gminy w Efczic
powiedział te słowa:

..Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam
całej 1I'0liBożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o colą
trzodę, wsrod ktore] lI'as Duch Święty IISlW10\I'il bisku-
pl/mi" (Dzieje 20: 27-28).

t-·------ ZADANIE DLA CIEBIE

6 Co jest twoim najważnicjszym obowiązkicmjako stró-
ża wyznaczonego przez Boga?
a) Studiowanie Biblii.
b) Ostrzeganic nicwierzących o ich sytuacj i.
c) Zbawienie ludzi.
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7 Najpierw powinienem powiedzieć .
o Bogu.

8 Potem powinienem powiedzieć .
o Bogu.

9 Następnie powinienem powiedzieć .
i o Bogu.

10 Załóżmy. że Bóg dal ci okazję do powiedzenia komuś
o Chrystusie. a ty tcgo nic uczyniłeś. Tcn człowiek
zmarł nic wiedząc nic () Bogu. Jak będziesz się czuł?

11 Załóżmy. że powiedziałeś komuś o Chrystusie, a on
cię tylko wysłuchał. Potem ten człowiek zmarł.
Jak będziesz się czuł?

BYC ZAANGAZOW ANYM

Ccl 4. Poda] P(}\I'O(~V,d/a których powinnismy być za-
angażowani w głoszeniu dobrej nowiny.

I chociaż zadanie jest ogromne. Bogu sprawia przy-
jemność posługiwanie się człowiekiem jako swoim na-
rzędziern i świadkiem przeznaczonym do głoszenia dobrej
nowiny wszystkim. Wiedząc. że Bóg chcc użyć mnie czy



52 Ewangelizacja

ciebie, powinniśmy tym chętniej zaangażować się w świad-
czenie o Jezusie.

Bóg ma niemało pracowników. Gdyby chciał, mógłby
przysłać wielu aniołów, aby mówili o Chrystusie. A oni
mogliby to wykonać w ciągu jcdnej nocy. Wiadomo. żc
już kiedyś przysłał aniołów. aby obwieścili pasterzom dobrą
nowinę o narodzinach Chrystusa. Prawdą też jest, że to
aniołowie w Wielkanocny poranek obwieścili Jego Zmar-
twychwstanie. Nadal może wysyłać aniołów, aby służyli
Jego ludowi. Ale Bóg nie wybrał ich do niesienia świa-
dectwa o Krzyżu. On wybrał ciebie i mnie, prostych. sła-
bych ludzi, abyśmy głosili wszędzie tę dobrą nowinę!

Czyż to nie cudowne, że Wszechmocny Bóg właśnie
nam zaufał i powierzył dzieło głoszenia ludziom Chrys-
tusa? On nic chce. aby niewierzący umierali w grzechu.
Już to stwierdzenie jest dobrą nowiną, wartą tego. aby
o niej mówić. Ale On potrzebuje więcej nóg. więcej rąk.
więcej ust, więcej ludzi do niesienia Słowa Życia tym.
którzy jeszcze nie odnaleźli do Niego drogi.

Chrześcijanie często mówią, że oczekują dnia. w któ-
rym Chrystus przyjdzie znowu. Napisano wiele hymnów
i pieśni o Jego powtórnym przyjściu. Napisano również
wiele książek na ten temat. Modlimy się nawet tak, jak
apostoł Jan: "Amen. przyjdź Panie Jezu!"

Często zapominamy jednak o warunku. jaki Chrystus
postawił. W ewangelii Mateusza 24: 14 powiedział: .Jbę-
dzie g/OSZOIUJ ta ewangelia o Krotestwie po calej ziemi IUJ

swiodectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec".
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l /-

Czy chcesz więc. aby szybko nadszedł? Czy chcesz
być z Nim na zawsze? A zatem nie trać czasu. hądź ak-
tywny w głoszeniu dobrej nowiny. Postaraj się osobiście
zaangażować i uczestniczyć w tym dziele!

Paweł pisząc o tym do Rzymian. powiedział: "IV::y-
wam was tedy bracia, przez mi/osierdzie Boże, abyście
składali ciala swoje jako ofiarę ;Jwą swiętą; liii/q Bogu.
bo taka winna być duchowa służba w<t<za"(Rzymian ł2: Il.
Słowo składali znaczy to samo. co byli zaangażowani.
poświęcał i się czemuś całkowicie. Oddaj więc całego
siebie sprawie rozpowszechniania dobrej nowiny o Jezusie
Chrystusie!
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~------ZADANIE DLA CIEBIE

12 Wskaż dwie przyczyny, dlaczego mamy być zaanga-
żowani w niesieniu dobrej nowiny o Jezusie.

13 Czy chcesz poświęcić się całkowicie sprawie rozpow-
szechniania dobrej nowiny o Jezusie? Pomódl
się od razu w tej sprawie .

.4
l~"~L.-- SPRAwoź SWOJEODPOWIEDZI

I b) Postępować tak, jak nam Chrystus mówi.

2 a) jest całkowicie posłuszny.

3 Sukcesu, zwycięstwa.

4 Prawdopodobnie odpowiedziałeś: Mogę przyprowadzić
ludzi do Boga. Mogę pomóc ludziom być przyjaciółmi.
Swoim przykładem mogę czynić pokój. Swoim przykła-
dem mogę zwalczać grzech. Mogę przekazywać, jak
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cudownie jest być chrześcijaninem. Mogę być naśladow-
cą Jezusa.

S a Nieprawda.

b Prawda.

c Prawda.

d Nieprawda.

c Prawda.

f Prawda.

6 b) Ostrzegania niewierzących o ich sytuacji.

7 mojej własnej rodzinic

8 moim przyjaciołom i sąsiadom

9 sąsiadującym krajom. calemu światu

10 Będę bardzo smutny. ponieważ ten człowiek zmarł
bez szansy poznania Chrystusa. aja nie wywiązał cm
się z zadania.

11 Będę smutny. ponieważ ten człowiek nic przyjął ostrze-
żcnia. Ale będę zadowolony. że zrobiłem wszystko. aby
go pozyskać dla Chrystusa.

12 Ponieważ Bóg wybrał nas. abyśmy wykonali to zada-
nic. Ponieważ chcemy, aby Jezus szybko przyszedł.

13 Mam nadzieję. że twoja odpowiedź brzmi .,tak". Parnię-
taj. że Bóg chce się tobą posłużyć.




