
Zrozumienie
zadania

Oto jedna z opowieści z mojego kraju. Kończył się
właśnie trzymiesięczny okres ciężkiej pracy w połu. Tego
roku deszczu było dużo i zbiory były dobre. Wódz zwolał
wszystkich na wielką uroczystość. Mężczyźni i kobiety,
chłopcy i dziewczęta wypełnili cały plac targowy. przy-
byli ze wszystkich stron.

Występowało wiele grup tanecznych. Ludzie chodziłi
tam i z powrotem. Wydawało się. że cala wioska przyszła
na plac. Nagle. koło południa, usłyszano z tłumu głośny
krzyk. Ktoś krzyczał tak.jakby był w niebezpieczeństwie.
Uwaga wszystkich zwróciła się na niego,

"Co się stało?" To pytanie przechodziło z ust do ust.
Niektórzy myśleli, że ten człowiek jest obłąkany. Ale nie,
człowiek tcn wyjawił powód swojego krzyku. Powiedział:
"Kiedy patrzę na ten tłum, myślę, że niedługo nadejdzie
dzieli, w którym wszyscy, którzy teraz chodzą po ziemi,
znajdą się pod nią". Poczucie strachu i przerażenie było
tak wielkie. że musiałem krzyczeć. Chciałem krzyczeć
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wewnętrznie. ale nie mogłem się opanować. Zacząlem
krzyczeć głośno.

Ta historia przypomniała mi ostatni dzień świąt
w Jerozolimie. Ludzie wszystkich narodowości mieli już
opuścić miasto i to hez prawdziwego spotkania z Bogiem.
Chrystus czując. że straci tę wielką szansę. nie mógł się
powstrzymać i krzyknął: "Jeśli kto pragnie. niech przyjdzie
do mnie i pije "(J an 7:37).

Krzyk Jezusa wyniknął z pragnienia niesienia pomo-
cy. Podobna sytuacja jest wokół nas. Ludzie umierają bez
Chrystusa. Wielka to strata. Jeśli nie zdamy sobie z tego
sprawy. nie będziemy mogli uczynić wszystkiego, co
w naszej mocy, aby opowiadać o naszych przeżyciach
z Bogiem. Może ta lekcja otworzy ci oczy na wielką po-
trzebę cwangelizacj i indywidualnej. to jest głoszenia dob-
rej nowiny!
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W lej lekcji będziesz się uczyć o 1)'111, żc:

Potrzebni są robotnicy
Potrzebna jest wizja
Potrzebne jest poświęcenie
Potrzebna jest modlitwa
Potrzebna jest pokora
Potrzebne jest zrozum ienie

Poznanie pola pracy
Poznanie Biblii

Ta lekcja pozwoli cL.

• Wyjaśnić, czego potrzebują robotnicy, aby prowadzenie
ewangelizacji indywidualnej było efektywne.

• Zrozumieć.jak pilne i ważne jest głoszenie dobrej nowi-
ny.

POTRZEBNI SĄ ROBOTNICY

Cel I. Podaj pr.yCZY"Y. dlaczego każdy znal' /I11"i być Z{/{/I1-
g(COWW(V w ewangelizacji indywidualnej.

Jeśli rozejrzymy się wokół. zobaczymy miliony ludzi
żyjących bez Chrystusa. Gdy pójdziemy do szpitali, zo-
baczymy, że dużo ludzi umiera bez Chrystusa. Pójdź na
wybrzeże morza, pójdź na stadiony. a zobaczysz znacznie
więcej ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie i Jego
dobrej nowinie.
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Mówiąc do Swych uczniów o rozmiarze ewangeli-
zacji. Jezus porównuje ją do bardzo dużego pola gotowe-
go do zbioru. Ale dodaje. że robotników jest mało (Mate-
usz 9:37).

Wielu chrześcijan nic zdaje sobie sprawy z tej potrze-
by. Niektórzy mówią nawet. że pozyskiwanie dusz. to
nie ich zadanie. Innych powstrzymuje strach lub nie wie-
dzajak zbliżyć się do ludzi. Teraz. bardziej niż kiedykol-
wiek w historii Kościoła, Pan żniwa ma mało robotników.
On woła i prosi każdego dnia: ..Kto pójdzie za Moim wez-
waniem? Kto powie niewierzącemu o Moim poświęceniu
dla niego? Kto będzie Moimi nogami do chodzenia. a kto
Moimi listami do mówienia?"

Aniołowie mogliby wykonać tę pracę. ale to nie ich
wybrał Bóg . .Jego wolą jest posłużenie się do tego celu
człowiekiem. Gdyby każdy chrześcijanin był zaangażo-
wany w indywidualnej ewangelizacji. jestem pewien. że
wielu ludzi nie umarłoby w grzechu i na świecie byłoby
dużo więcej chrześcijan.

Rozkaz Jezusa dotyczył n ie tylko jednego narodu.
Odnosi się do całego świata. do wszystkich narodów. aż
po krańce ziemi. Zadanie, które dał nam Jezus.jest z pcvv'-
nością nie małe. Jest nawet większe. niż możemy sobie
wyobrazić. Robotnicy potrzebni są wszędzie.

Jest prawdą. że wielu ludzi przychodzi dzisiaj do
Chrystusa. Miliony ludzi chwali Go na całym świecie.
Dziękujemy Mu za tę cudowną pracę. Ale liczba ludności
na świecie wzrasta bardzo szybko. a to oznacza. że pole
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do zbioru również rozszerza się. Jeśli zobaczymy, ile zos-
tało jeszcze do zrobienia, nie możemy powstrzymać się,
aby nie krzyczeć w smutku, ponieważ nadal miliony ludzi
żyją w grzechu.

...........
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Może ci się wydawać, że nasza praca przy tym zbiorze
jest jak rzucanie kamieni na górę. lub wlewanie wiadra
wody do morza. Ale gdy każdy z nas włączy się wewan-
gelizację indywidualną, całkowicie świadomy swojej
odpowicdzialności w stosunku do zagubionych ludzi wo-
kół nas, wyniki tcgo będą widoczne.

Módlmy się do Pana żniwa, by wysłał robotników,
którzy zebraliby Jego zbiory. Ijeśli modlisz się, powiedz:
.Panie.jestem tutaj, poślij mnie". Jeśli to uczynisz, poz.-
nasz. radość ze współpracy z.Chrystusem.

Jest prawdą, Że pewne funkcje w Kościcle z.ostały
powierzone wybranym ludziom (Efezjan4: II). Ale cwan-
gelizacja indywidualnajest zadaniem dla każdego chrz.eś-
cijanina, pracą dla Kościoła, na całym świecie. Narodzi-
liśmy się na nowo. Nic należymy już tylko do siebie.
Służymy całkowicie naszemu nowemu Panu i Mistrzowi.
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t:------- ZADANIE DLA CIEBIE

1 Kto jest Panem żniwa? .

2 Kim są robotnicy przy zbiorze? .

3 Co ma być zbierane? - .

4 Zakreśl litery odpowiadające prawdziwym przyczy-
nom niedostatku robotników w indywidualnej ewan-
gclizacji,
a Chrześcijanie nie wiedzą, co robić.
b Jest zbyt mało chrześcijan do wykonywania tej pra-

cy.
c Wielu chrześcijan nic zdaje sobie sprawy. ilu ludzi

umiera bez Chrystusa.
li Czasami chrześcijanie boją się świadczyć.
e Z każdego obszaru Bóg wybrał tylko paru robotni-

ków.

5 Jakajest odpowiedź Boga na niedostatek robotników
na Jego polu do żniwa?
a) Chce, abyśmy się mod Iili o to. żeby zostal i powoła-

ni robotnicy.
b) Pośle aniołów do wykonania lej pracy.
c) Chce, aby Duch Święty wykonał tę pracę.
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6 Wymień trzy przyczyny. dla których każdy z nas musi
być zaangażowany w indywidualnej ewangelizacji
a .

b .

c .

POTRZEBNA JEST WIZJA

Ce12. Wyjaśnij, dlaczego w indywidualnej ewangelizacji
potrzebna jest wizja tego, co należy robić.

Żyjemy w trudnych czasach. Niektórzy ludzie porzu-
cają swoją wiarę w Boga. Inni stają się posłuszni fałszy-
wym duchom i naśladują ich bezbożne nauczanie, Wydaj c
się, że cały świat idzie od złego do gorszego. Zmieniają
się wartości moralne. Łamany jest ład społeczny, Radio.
telewizja i gazety donoszą nam o morderstwach. wojnach.
ludziach cierpiących głód. Wszędzie słychać głos bez-
bronnych ludzi proszących o pomoc.

Ale dopóki Bóg nic da nam wizji. nie będziemy mogli
zobaczyć i usłyszeć wołali. Jako naśladowcy Chrystusa.
ty ija musimy mieć jasną wizję i zrozumienie warunków
życia niezbawionych ludzi. Ta wizja da nam silne prag-
nicnic udzielania pon~ocy potrzebującym ludziom.

Apostoł Pawcł mając wizję Macedończyka proszą-
cego o pomoc (Dzieje Apostolskie J 6:9) nie tracił czasu.
On i jego współpracownicy zaraz wyruszyli w drogę
i w wyniku tego w tej części Europy zaczęło się szerzyć
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chrześcijaństwo i wiele setek tysięcy ludzi przyszło do
Chrystusa.

Gdy Jezus spojrzał na sytuację w jakiej znajdują się
ludzie w Jerozolimie. zapłakał z litości. Wiedział. że gdy-
by tylko zrozumieli Jego miłość i przyjęliby Go. to On
zgromadziłby ich .,jak kokosz zgromadza pisklęta swoje
pod skrzydla" (Łukasz 13:34).

Wizja da nam silę i odwagę w naszej codziennej walce
z grzechem. Wizja pozwoli nam mieć oczy otwarte na
najbliższy "zbiór" i widzieć ludzi tak. jak widzi ich Bóg.
Wi7Ja pozwoli nam ratować ludzi od śmierci.

Ale dopóki nie będziemy mieli wizji. ludzie wokół
nas będą umierali w grzechu. Nie ma czasu do stracenia.
Proś Pana żniwa. aby dał ci wizję. abyś mógł spełniać
Jego wolę.

t~_·_--ZADANIE DLA CIEBIE

7 Mieć \Vilją to znaczy widzieć:
a) Wszystkie rzeczy. które są złe w dzisiejszym świe-

cie.

b) Zgubionych ludzi. tak jak widzi ich Bóg.



82 Ewangelizacja

8 Potrzebujemy wizji ponieważ ..

9 Sprawdź swoją wizję, Bądź uczciwy stawiając literę
X w odpowiedniej rubryce.

MOJA WIZJA Przeważnie Zawsze Zbyt
nie często

Czuję potrzeby innych

Przejmuję się tym. co
zdarzy się ludziom

Mam odwagę świadczyć
o Jezusie

Chcę mówić innym
o Jezusie

Chcę pomóc innym
znaleźć Chrystusa

000
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POTRZEBNE JEST POSWIĘCENIE

Ce13. Wyjaśnij.jakijest sekret prawdziwego poswięcenia.

Indywidualna ewangel izacja,jak już powiedzieliśmy,
jest formągłoszenia,jakąpowinni podjąć wszyscy chrześ-
cijanie. Ale dopóki nie poświęcimy się całkowicie tej pra-
cy, dopóki nie zdamy sobie sprawy, że jest ona częścią
naszego życia, dopóty nie zobaczymy dobrych wyników.
Jezus tak bardzo poświęcał się, że powiedział nawet do
Swoich uczniów: ..Moim pokarmemjest pełnić wolę Tego,
który mnie poslal idokonać Jego dzieła" (Jan 4:34). Jezus,
największy ewangelista, jaki kiedykolwiek żył, jadł ten
"pokarm" aż do dnia, kiedy zawołał: .. Wykonało się ". Tak
zakończył pracę, dla której został posłany.

Również apostoł Paweł poświęcał się ewangelizacji
indywidualnej. Duch powiedział mu, że w Jerozolimie
przejdzie przez wiele doświadczeń. Jego współtowarzy-
sze z ludzkich pobudek próbowali powstrzymać go od
pójścia do Jerozolimy. Ale Paweł odpowiedział im:

"Co czynicie, placzqc i rozdzierając serce moje? .Ja
przecież gotow jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć
w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa .. (Dzieje 21: 13-14).

Paweł uważał tę sprawę za ważniejszą od swojego
życia. Nie mialo dla niego znaczenia, czy umrze, czy bę-
dzie żyć. Wykonywał zadanie, dla którego został powo-
łany.
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ZADANIE DLA CI Elli E

Wybierz właściwe słowo w nawiasach i wpiszje
w puste miejsce.

10 Apostoł Paweł widział swoją .
(pracę. jedzenie)

jako rzecz ważniejszą niż jego .
(zdrowie. życic)

11 Możemy zatem powiedzieć, że .
(praca. robotri ik)

jest ważniejsza niż .
( praca. robotnik)
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12 Sekret prawdziwego poświęcenia się w wykonywa-
niu pracy dla Boga polega na tym, że
a) Przedkładam wolę Bożą ponad moje własne prag-

ruerua.
b)Wykonuję to, co uważam za najlepsze dla siebie.

POTRZEBNA JEST MODLITWA

Cel 4. Przedstaw rew/laty modlitwy chrzescijan dotyczące
potrzeb robotnikow.

Jak myślisz, co powinien zrobić Jezus. gdy pokazał
Swoim uczniom wielkość żniwa" Mogłoby się wydawać,
że powinienjak najszybciej wysłać ich na pole do zbioru.
Ale On tego nie zrobił. Powiedział: ..Proście więc Pana
żniw. aby wyslal robotnikaw na żniwa swoje .. (Łukasz 10:2).

Gdy modlimy się do Pana żniwa. okazujemy swoje
wielkie zainteresowanie tymi, którzy nie są zbawieni. Kie-
dy modlimy się o zgubionych. Duch Święty wskaże nam
ich potrzeby i będziemy mogli zaangażować się. aby
pomóc w ich rozwiązaniu.

Pewnego dnia, na górze zwanej Synaj. Pan powiedział
Mojżeszowi. że zamierza zniszczyć całkowicie lud Izraela
z powodu jego grzechów i nieposluszeństwa. Powiedział.
że powala nowy naród, a ten weźmie początek od Mojże-
sza. Mojżesz nie przyjąltej propozycji. chociaż przynio-
słaby mu chwalę. Kochal swój lud. zaczął więc natych-
miast modlić się i blagać Boga o łaskę i przebaczenie.



86 Ewangelizacja

Bóg usłyszał jego modlitwę i prośba została wysłuchana
(2Mojżeszowa 32:32).

Wierzę, że to Bóg napełnił w Dniu Zielonych Świąt
120 swoich uczniów Duchem, widząc ich wielkie zaniepo-
kojenie o zagubionych (Dzieje 2: 1-4). Wielu uczniów
widziało Jezusa wstępującego do Ojca w Niebie. Słyszeli
oni, jak prosił wszystkich, by czekali w Jerozolimie na
przyjście Ducha Świętego (Dzieje I: l-S). Ale tylko 120
z nich zebrało się, aby czekać w modlitwie na spełnienie
obietnicy. I oni byli tymi, kórych Pan posłał na Swoje
żniwo.

~--~ - ZADANIE DLA CIEBIE

13 Chrześcijanie, którzy naprawdę niepokoją się o zgu-
bione dusze, powinni:
a) modlić się.
b) martwić się.

14 Wierzący, którzy modlili się w Dniu Zielonych Świąt:
a) byli tymi, których Bóg wybrał, aby posłać ich na

Swoje żniwa.
b) byli tymi, którzy nie poświęcili się pracy dla Boga.

15 Kiedy modlimy się, aby Bóg posłał robotników, mu-
simy zdawać sobie sprawę, że
a) może nie odpowiedzieć na naszą modlitwę.
b) może posłać nas.
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POTRZEBNA JEST POKORA

Cel 5. Określ, czymjesl pokora oraz wyjaśnij. dlaczego
potrzebująjej chrześcijańscy wspólpracownicy.

Jednym z największych niebezpieczeństw pojawiają-
cych się w ewangelizacj i indywidualnej jest patrzenie na
swój sukces jako na coś. co jest dziełem nas samych. Ty
i ja zostaliśmy posłani przez Boga. W całej naszej pracy
świadczenia posługujemy się imieniem Pana. Jeśli Pan
żniwa pobłogosławi naszą pracę i wyda ona owoc. bądź-
my bardzo ostrożni i nie przypisujmy sobie zasług, nie
bądźmy z tego dumni. Raczej powinniśmy się weselić
w naszym Panu, który nas posłał. Pan Jezus. gdyby chciał,
mógłby się wynosić. był jednak pokorny i oddał całą
chwałę Ojcu.

Dawid sam chciał walczyć z Goliatem (I Samuela
17:34-37). Jaki był jego cel? Posłuchaj, co powiedział
do Goliata:

.. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem
i z wlocznią, a ja wyszedlem do ciebie w imieniu Pana
Zastępow. Boga szeregów izraelskich 1../ Dzisiaj Pan wy-
da cię w moją rękę izabiję cię, i odetnę ci glowę 1../ ido-
wie się cala ziemia. że Izrael ma Boga. I dowie się cale lo
zgromadzenie. że nie mieczem i włćcznią wspomaga Pan"
(I Samuela 17:45-47).

Dawid nie powiedział, że cały świat dowie się, że to
on, Dawid,jest mężny i odważny. Jego pragnieniem było,
aby ludzie dowiedzieli się, że to Bógjest wszechmocny
i może ocalić w każdych warunkach.
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Jako robotnicy na poili żniwa musimy także być po-
korni. Nigdy nie wolno nam przyjmować chwały za to.
co zrobiliśmy musimy oddać całą chwałę Panu żniwa.
Powinniśmy pozwolić. aby On posłużył się nami. tak aby
inni widzieli Jego chwałę. Jest to właściwy sens pracy
\V ewangelizacji indywidualnej.

t--..------- ZADANIE DLA CIEBIE

16 Słowo pokora jest przeciwieństwem słowa:
al bezinteresowność.
b) durna.

Chrześcijański współpracownik powinien być po-
korny i oddać całą chwałę Bogu. ponieważ:
al bez Boga nie mógłby nic uczynić.
bl część jego chwały jest większa niż Boga.

17

I'OTRZEBNE .lEST ZROZUMIENIE

Cel 6. Opisz dwie sprawy. 11(1 ktore należv zwrocić uwagę
przy podejmowaniu ewangelizacji indywidualne].

Poznanie pola pracy

Jest rzeczą naprawdę smutną oglądanie ewangelisty
próbującego wykonać nie swoją pracę. Jesteśmy współ-
pracownikami Boga (I Koryntian 3:9). Pracujemy ściśle
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dla Boga. W ewangelizacji indywidualnej, tak jak w każ-
dym innym posłannictwie dla Kościoła, mamy do ode-
grania swoją rolę, a Bóg swoją. Jeśli te role będą reali-
zowane w ich właściwych ramach, uzyskamy dobre wy-
niki.

Jesteśmy posłani, aby siać ziarno, orać. a nawet podle-
wać. Niesiemy dobrą nowinę o tym. co Chrystus uczynił
dla nas i wykorzystujemy każdą okazję jaka się pojawi,
aby to zrobić. Reszta należy do Boga, Jego Syna i Ducha
Świętego.

Miło jest widzieć ludzi zbawionych. Dobrze jest wi-
dzieć,jak zwracają się do Boga dzięki naszemu świadec-
twu. Ale pamiętajmy, że poprzez nasze mówienie nie mo-
żemy udowodnić ludziom grzechu. To Duch Boży uświa-
damia im to, kiedy my mówimy. Nie możemy też ocalić
ludzi od grzechu. ale może to zrobić poprzez nas Chrystus.

A więc, bez względu na to, czy widzisz wiele rezul-
tatów czy też ich nie widzisz, pamiętaj, że nasze zadanie
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i naszli praca polega na głoszen iu dobrej nowiny, na os-
trzeganiu ludzi o niebezpieczeństwie umierania bez
Chrystusa. Ten, który nas przysłał, powiedział nam, że
Jego Słowo zawsze osiąga swój cel (Izajasz 55: II l. A za-
tem nie próbujmy zamieniać się odpowiedzialnością
z Bogiem.

Poznanie Biblii

Współpracownik angażujący się w indywidualną
ewangelizację nie może oczekiwać, że będzie efektywny
bez poznania przynajmniej ogólnej wiedzy o Biblii, Sło-
wie Bożym. Powinniśmy znać jej treść, wiedzieć, gdzie
znaleźć kluczowe wersety, które pomagają nam w roz-
mowie z ludźmi o Chrystusie. Powinniśmy też umieć in-
terpretować i zastosować te wersety. Każdy zdobywca
dusz, każdy chrześcijanin powinien mieć podstawową
znajomość Biblii.

Jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać o tym, że
Słowo daje nam wiarę. Słowo przynosi przekonanie. Ono
zmienia życie. Uczy nas świętości. Powstrzymuje nas od
upadku w grzech. Jeśli znamy Słowo. ono pomoże nam
wypowiadać właściwe słowa w odpowiednim czasie.

000
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ZADANIE DLA CIEBIE

18 Zakreśl literę, po której jest prawdziwe stwierdze-
me.
a Nasza praca dla Boga polega na przekonywaniu

ludzi. że są grzesznikami.
b Jako współpracownicy wypełniamy naszą część

pracy. a Bóg swoją.
c Aby zaangażować się w indywidualną cwangel i-

zację musimy znakomicie znać Biblię.
d Jeśli nie widzimy wyników naszej pracy, to znaczy,

że nie wykonujemy jej prawidłowo.
c Podstawowyrn zadaniem chrześcijanina jest roz-

powszechnianie dobrej nowiny o Jezusie Chrystu-
sIe.

f Wiemy, że Słowo Boże zawsze osiąga swój cel
w przyprowadzeniu ludzi do Chrystusa.

19 Napisz własnymi słowami jedno zdanie wyjaśniają-
ce, co znaczą te stwierdzenia:

a Poznanie pola pracy ..

b Poznanie Biblii ..



92 Ewangelizacja

l~ _! SPRA WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

I Bóg.

2 Wierzący w Chrystusa.

3 Dusze ludzkie.

4 a Prawda.
b Nieprawda.
c Prawda.

d Prawda.
e Nieprawda.

5 a) Chce, abyśmy się modlili o to, żeby zostali powolani
robotnicy.

6 a Ludzie umierają bez Chrystusa.
b Wzrasta liczba ludności.
c Bóg wybrał nas, aby użyć jako swoich współpracow-

ników.

7 b) zgubionych ludzi tak,jak widzi ich Bóg.

8 jest to jedyna droga, aby uświadomić sobie wielką pot-
rzebę tych, którzy żyją bez Chrystusa.

9 Pomyśl o ludziach, o których wiesz. że są zgubieni
i umierają. Proś teraz Boga, aby dal ci większą wizję,
abyś poszedł do nich z dobrą nowiną.

\0 pracę, życie.
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II praca, robotnik.

12 a) przedkładam wolę Bożą ponad moje własne prag-
nienia.

13 a) modlić się.

14 a) byli tymi. których Bóg wybrał. aby posłać ich na
swoje żniwa.

15 b) może posłać nas.

16 b) duma.

17 a) bez Boga nie mógłby nic uczynić.

18 a Prawda. d Nieprawda.

b Prawda. e Prawda.

c Nieprawda. f Prawda.

19 Twoja odpowiedź: Powiedziałbym coś takiego jak:

a My niesiemy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.
a Bóg wykonuje resztę pracy.

b Aby być efektywnymi świadkami, musimy ogólnie
poznać Biblię i zapamiętać ważne wersety.




