
Stosunek
do

ludzi

Przysłowie z mojego kraju mówi: "Mając Ikij możesz
pilnować 100 owiec, ale mając 100 ludzi musisz mieć
100 kijów".

Ludzie różnią się między sobą. Nawet w obrębie
jednego narodu, jednego plemienia czy jednej rodziny,
nie możesz wszystkich traktować jednakowo. Metoda,
która jest skuteczna w moim kraju, może nie zadziałać
w twoim kraju. A co zdaje egzamin u ciebie, u mnie może
nie być skuteczne. Bardzo często musimy zastosować
kilka różnych sposobów podejścia do jednej osoby. Gdy
mówimyo sposobach podejścia w indywidualnej ewange-
lizacji, myślimy o krokach, jakie musisz zrobić, aby po-
zyskać kogoś dla Chrystusa.

Zatem możesz zapytać: "Skąd mam wiedzieć, że dana
metoda może być zastosowana do konkretnej osoby?"
Mówiąc prawdę, to sam nie wiem. Musisz próbować,
dopóki nie znajdziesz właściwego podejścia. Musisz li-
czyć się ze zmianą metody, gdy będzie to potrzebne
i wtedy pozwól, aby Duch Święty cię prowadził.
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Dowiedziałeś się jak pokonywać pewne ważne bariery
kulturowe. Pamiętaj także o tym, kiedy będziesz szukał
właściwego podejścia do ludzi.

W tej lekeji będziesz się uczył:

Bądź naturalnym
Nie potępiaj
Okazuj poważanie
Okazuj zainteresowanie

Ta lekcja pozwoli ci:

• Zrozumieć, że właściwe podejście pomoże ci zdobywać
ludzi dla Chrystusa.

• Zastosować w praktyce właściwe podejście przy dzie-
leniu się dobrą nowiną z innymi.



112 Ewangelizacja

BĄDZ NATURALNYM

Cel I. Podaj przykladwlaściwego. naturalnego podejścia
do ludzi przy dzieleniu się dobrą nowiną.

Jeśli mamy zdobywać dusze, musimy zrozumieć,jakie
podejście pomoże nam nieść dobrą nowinę. Po pierwsze
musimy pozwolić, aby nasze słowa i czyny były żywym
przykładem. Następnie musimy być naturalni i szukać
dróg niesienia dobrej nowiny ludziom tak, aby mogli oni
to zrozumieć.

Jezus przybliżył się do Samarytanki jako podróżny
potrzebujący pomocy. Nawet ta grzeszna kobieta mogła
być pomocna Jezusowi. Nie myślał o sobie, że jest zbyt
święty. aby ona mogła Mu pomóc. Przeciwnie, powie-
dział: "Daj mi pić" (Jan 4:77). W moim kraju ten rodzaj
podejścia nazywany jest "podejściem obcego lub podróż-
nika".



Stosunek do ludzi 1/3

Poprzez zastosowanie takiego naturalnego podejścia
Jezus był w stanie wyjść naprzeciw najskrytszej potrzebie
tej kobiety. Mógł dać jej wodę żywą. W Starym Testa-
mencie czytamy o tym, że służący Abrahama zastosował
takie samo podejście mówiąc do Rebeki: "Daj mi,proszę,
napić się trochę wody z twojego dzbana" (lMojżeszowa
24:17).

W krajach, w których dotychczas byłem, zauważyłem,
że ludzie lubią pomagać tym, którzy są w potrzebie. Jeśli
stworzysz komuś okazję, aby ci pomógł, wtedy chętniej
będzie cię słuchał, gdy będziesz dzielić się dobrąnowiną.

Apostoł Paweł w swoim dziele ewangelizacji stoso-
wał naturalne podejścia. Gdy przybył do Aten. zmartwił
się, gdy ujrzał całe miasto pełne bożków. Ale gdy prze-
mawiał do ludzi, używał swej mądrości. Mógł mówić do
nich z ich punktu widzenia. Powiedział:

"Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi
nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem ioglądając
wasze świętości znalazłem też ołtarz. na którym napisano:
Nieznanemu Bogu. Otóż to. co czynicie nie znajqc.ja wam
zwiastuję" (Dzieje Ap. 17:22,23).

W ten prosty sposób, mówiąc o czymś z życia, Paweł
mógł wzbudzić ich zainteresowanie. I mimo że czcili swo-
je bóstwa, poprzez wykorzystanie danej przez nich możli-
wości. mógł przejść do wiadomości o dobrej nowinie.
W efekcie kilku z nich przyłączyło się do niego i uwie-
rzyło (Dzieje Ap. 17:34).
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Załóżmy, że apostoł Paweł powiedziałby: "Jesteście
grzesznikami, pójdziecie do piekła. Ci, którzy czczą bożki,
nigdy nie ujrzą Boga". Wierzę, że gdyby tak postąpił, re-
zultatjego działania byłby zupełnie inny. Prawdopodob-
nie nikt by tego dnia nie uwierzył.

Pomyśl, jak ktoś tobie powiedział o Jezusie? Czy zas-
tosował naturalny sposób podejścia?Nie musimy zdoby-
wać ludzi przez groźby i surowość. Musimy utożsamiać
się z nimi będąc naturalnymi i nastawionymi pozytywnie
do nich.

Pewnego dnia, wiele lat temu, prowadziłem do wioski
mojego niewidomego wuja, pastora. Ciągle pamiętam
sposób, w jaki nawiązywał on kontakty z ludźmi. Ludzie
w tej wiosce poświęcali swoje zwierzęta, mając nadzieję,
że ich bogowie będą im przychylni. Mój wuj powiedział
im, że ofiarowywanie zwierząt nie jest nową rzeczą. Po-
wiedział im też, że Bóg kiedyś był zadowolony z ofiar
i nawet pewnego razu powiedział swojemu ludowi, aby
je składał.

Cała wioska pochłaniała jego słowa. Nigdy przedtem
nie słyszeli czegoś takiego. Byli przyzwyczajeni do
innego, surowego podejścia. Wtedy mój wuj wyjaśnił im,
że gdy nadszedł czas, Bóg posłał Swego Syna Jezusajako
ofiarę. Powiedział im też, że Jezus umarł na krzyżu, aby
zbawić całą ludzkość. I od tej pory Bóg nie chciał ofiary
ze zwierząt. To Jezus stał się doskonałą ofiarą. Teraz mo-
żemy przyjść do Niego, mówić do Niego, a On nas słyszy.
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Mój niewidomy wuj zastosował właściwe podejście
nawiązując do interesującego wszystkich ludzi tematu
i był w stanie przyciągnąć wielu z nich do Chrystusa. Te-
raz z kolei ci ludzie roznoszą dobrą nowinę o Chrystusie.

ZADANIE DLA CIEBIE

1Jakijest najlepszy sposób pomocy człowiekowi żyją-
cemu w grzechu?
a) Powiedzenie mu, że pójdzie do piekła, jeśli się nie

zmieni.
b) Przyłączenie się do pracy, którą wykonuje, gdyż

tak możemy mu bardziej pomóc.
c) Pokazanie mu, jak nasze grzeszne życie zmieniło

się pod wpływem miłości Chrystusa.
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2 Napisz l w zakropkowanym miejscu przed każdym
właściwym podejściem i 2,jeśli sposób podejścia jest
niewłaściwy.
..•. a Bądź krytyczny
•.•. b Bądź naturalny
•.•. c Bądź pomocny

.... d Przyjmuj pomoc

.... e Osądzaj

..•.f Okazuj miłość

NIE POTĘPIAJ

Cel 2. Przedstaw dwa przykłady z Biblii prezentujące pos-
tawę Boga wobec grzesznych ludzi.

Bóg nie potępia nas. Gdy Adam i Ewa popełnili
grzech, Bóg mógł od razu ich zniszczyć. Ale nie zrobił
tego. Przyszedł do nich i współczującym głosem zawołał:
"Adamie, gdzie jesteś? "( IMojżeszowa 3:9).

W czasach króla Dawida cały świat był pełen grzechu.
Ludzie różnych narodowości wielbili bożki. Niektórzy
z nich składali swoim bożkom ofiarę ze swoich dzieci
przez rzucanie ich w ogień (3Mojżeszowa 18:21). Nawet
lud Izraela porzucił swojego Boga. Był jak inne narody.
Faktycznie król Dawid napisał:

"Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma
nikogo, kto by dobrze czynił ... Wszyscy odstąpili, wespół
się splugawili. Nie ma. kto by dobrze czynił, nie ma ani
jednego" (Psalm 14:1,3).
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Wydawałoby się, że gdy Bóg spogląda na świat i wi-
dzi jego grzech, mógł go potępić i zesłać Swój gniew.
Ale posłuchaj, co powiedział:

..Chodźcie więc. a będziemy się prawować ... Choć
wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat. jak śnieg
zbieleją; choć będą czerwone jak purpura. staną się białe
jak we/na" (Izajasz I: 18).

Bóg zbawia ludzi. Nienawidzi grzechu, ale kocha
grzesznika. Patrząc z nieba nie widzi tylko grzesznych
ludzi. Widzi ludzi będących w ciemności, nie wiedzących,
gdzie iść i co robić. Widzi, jak sąniszczeni przez grzech.
Naturalnie, że nie może powiedzieć, że wszystko jest
w porządku. Czytamy jednak, że umiłował świat tak bar-
dzo, że dał nam swego Jedynego Syna. Nie chciał sądzić
świata, chciał go zbawić (Jan 3: 16-17).

Jezus nie potępia nas. To nie jest częścią Jego misji.
Rozmawiając z Samarytanką wiedział, że żyje ona w grze-
chu. Wiedział, że zgodnie z prawem powinna umrzeć
przez ukamienowanie. Ale zlitował się i zaproponował
jej nieśmierteiną wodę żywą. Wiedział, że ta żywa woda
odciągnie ją daleko od grzechu, do Boga (Jan 4: I O).

Czytamy też w Biblii o innej kobiecie przyłapanej na
cudzołóstwie. Znalazło się więcej niż dwóch świadków
przeciwko niej. Nikt, nawet jej mąż czy krzyk jej dzieci,
nie mógł jej uratować od śmierci przez kamienowanie.
Ale był tam Jezus, który powiedział: ..Kto z was jest bez
grzechu. niech pierwszy rzuci na nią kamieniem" (Jan 8:7).
I nie znalazł się nikt, kto by był bez grzechu, aby jako
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pierwszy. rzucić kamieniem. Jezus był jedynym, który
mógł to zrobić. Ale On powiedział:

"Nikt cię nie potępił? "
A ona odpowiedziała: "Nikt Panie ".
Wtedy rzekł Jezus: ..IJa cię nie potępiam. Idź iodtąd

nie grzesz" (Jan 8: IO-II).

Wyobraź sobie tę kobietę wracającą do swojego domu
uradowaną, gdyż została uwolniona! Jezus nie został przy-
słany, aby potępiać, ale by dawać życie wszystkim tym,
którzy w Niego wierzą.

Naśladujmy przykład Pana. Naszą misjąjest przeka-
zywanie posłannictwa nadziei tym, którzy przez grzechy
zostali potępieni. Musimy iść do nich z Jego miłością,
widzieć ich Jego oczami.
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~------- ZADANIE DLA CIEBIE

3 Jaki był stosunek Jezusa do dwu grzesznych kobiet?
a) Ukarał je.
b) Przebaczył im.

4 Jaki był stosunek Boga do Izraelitów, którzy zgrze-
szyli?
a) Chciał ich ukarać.
b) Chciał ich uczynić białymi jak wełna.

S Jaka była odpowiedź Boga na grzechy ludzi?

6 Dlaczego Bóg posłał Jezusa, aby umarł za nasze grze-
chy?
a) Ponieważ tak bardzo nienawidził grzeszników.
b) Ponieważ tak bardzo nas umiłował.

7 Jaki powinien być nasz stosunek do grzesznych ludzi?
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OKAZUJ POWAŻANIE

Ce13. Podaj przykład, jakie wyniki może przynieść sza-
cunek do łudzi w indywiduałnej ewangelizacji.

Mówiliśmy już o tym, jakie to ważne, aby wiedzieć.
jak przybliżyć się do tych ludzi, których wiek i pozycja
różnią się od naszcj. Wiele takich przykładów widzimy
w Biblii.

Popatrzmy, w jaki sposób mała Izraelitka podchodzi
do swojej pani mówiąc: "Ach, gdyby /O mój Pan zetknął
się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, /O by go
wnet ułeczył z trądu" (2Królewska 5:3). Jakaż wielka
mądrość w tym podejściu. Będąc młodą służącą, miesz-
kając w obcym kraju, dziewczyna ta mogła tylko zapropo-
nować to, co jej zdaniem byłoby pomocne, Pozytywnym
wynikiem jej działania było pójście jej pana Naamana
do proroka.

Następnie, gdy prorok kazał Naamanowi pójść i za-
nurzyć się w Jordanie, ten mógł podjąć niewłaściwą
decyzję. Ze względu na swoją pozycję nie chciał zanurzyć
się w mętnej wodzie. Zamierzał wrócić do domu bez wy-
konania tego. co zalecił mu prorok. Ale jego słudzy przys-
tąpili do niego i powiedzieli: "Ojcze! Gdyby prorok na-
kazał ci coś trudnego. czy nie uczyni/byś tego' Tym bar-
dziej więc powinieneś to ucznić. gdy ci powiedział: Obmyj
się, a będziesz czysty!" (2Królewska 5: 13).
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Takie uprzejme. właściwe podejście slug do ich pana
uczyniło go pokornym. zszedł więc do mętnego Jordanu.
A w wyniku tego został całkowicie wyleczony!

W moim kraju wiele wiosek, w wyniku właściwego
podejścia ewangelisty, było otwartych na Ewangelię. Inne
są nadal zamknięte w wyniku złego podejścia, mimo że
chrześcijańscy pracownicy mająjak naj lepsze chęci.

Pewnego dnia, do siedzącego na tronie króla Dawida.
ktoś powiedział: "Do domu Pana pójdziemy". A król Da-
wid odpowiedział z radością: "Uradowałem się. gdy mi
powiedziano: Do domu Pana pójdziemy" (Psalm 122: I).
To również było dobre podejście zwykłego, prostego czło-
wieka do króla Izraela.

Czasami bywa, że właściwe podejście jest trudne. Ale
musimy miec pewność, że cały czas prowadzi nas Duch
Święty.
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t:------ ZADANIE DLA CIEBIE

8 Czy możesz podać przykład, jak okazanie komuś
poważania może pomóc ci w świadczeniu?

9 Historia małej izraelskiej dziewczynki uczy nas, że
możemy okazać szacunek przez:
a) pokazanie zainteresowania.
b) nie mówienie tego, co myślimy.

10 Jak myślisz, co by się stało z Naamanern, gdyby jego
służący obawiali się powiedzieć mu prawdę?

OKAZUJ ZAINTERESOWANIE

Ce14. Wyjaśnij, dlaczego powinniśmy okazywać ludziom
zainteresowanie.

Prowadząc indywidualną ewangelizację, bardziej niż
gdziekolwiek indziej, powinniśmy okazywać zaintereso-
wanie potrzebom ludzi. My, których powołał Chrystus,
powinniśmy nauczyć się chodzić tam, gdzie On chodził
i pomagać potrzebującym.
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Potrzeby ludzkie mogą być różne, w zależności od
miejsca. Ale te główne są takie same. Jezus był zaproszony
na uroczystość weselną i tam się zetknął z problemem
tych ludzi. Co stałoby się wtedy, gdyby nie przyjął za-
proszenia? Po pierwsze radość weselna przemieniłaby się
w smutek. Po drugie. Jezus straciłby okazję do uczynienia
cudu, a Jego uczniowie tak szybko nie uwierzyliby w Nie-
go. Zaś my nigdy nie dowiedzielibyśmy się o Jego zain-
teresowaniu problemami ludzi i trosce o nich (Jan 2: 11).

Gdy kobieta z Sydonu prosiła Jezusa w imieniu swojej
córki, która była opętana przez demona. On przejął się
jej problemem. I chociażjego posłannictwo ziemskie było
ograniczone do granic Izraela, nie pozostał obojętny na
jej prośbę. Jezus płakał z tymi. którzy płakali i radował
się z tymi, którzy byli szczęśliwi. Taka sama misja przy-
pada tobie i mnie.

W roku 1974, podczas jednej z naszych ewangeli-
zacyjnych wypraw, diakon i ja szliśmy od wioski do
wioski. Zapraszaliśmy ludzi na nasze wieczorne spotkanie
i przekazywaliśmy im dobrą nowinę o Chrystusie.

Wjednej z wiosek spotkaliśmy kobietę. której umarło
dziecko. Było tam wielu ludzi. którzy ją pocieszali. Nas-
tępnie i my rozmawialiśmy z tą kobietą i jej mężem.
Opowiedzieliśmy jej,jak cierpiała Ewa po stracie swojego
syna i jak Bóg ją pocieszał dając jej drugiego syna
(I Mojżeszowa 4:25). Mówiliśmy im o królu Dawidzie,
który również był zasmucony i jak Bóg go pocieszył.
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Serca tych rodziców otworzyły się. Oboje poprosili
o nasze modlitwy. Prosiliśmy Boga. aby pocieszył ich
tak, jak pocieszył Ewę i innych.

Rok później ta sama kobieta urodziła śliczną dziew-
czynkę. Osobiście doświadczyła pocieszenia Bożego.
Rodzice żałowali tylko tego, że wcześniej nie spotkali
Chrystusa.

Ponieważ zainteresowaliśmy się ich smutkiem, Bóg
mógł dokonać tak wspaniałej rzeczy w ich życiu. Poprzez
ich świadectwo inni ludzie w wiosce przyjęli Chrystusa.
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t:------ ZADANIE DLA CIEBIE

11 Innym słowem na określenie zainteresowania jest

(uwaga/zaufanie)

12 Jeśli okazujemy komuś zainteresowanie, ten czło-
wiek wie, że go .

(potrzebujemy /kochamy)

13 Uprzednio poznaliśmy werset z Pisma Świętego
o tym, jak bardzo Bóg nas kocha. Czy pamiętasz
go? Napisz go i zapamiętaj.

14 Nadszedł czas. aby praktycznie wykorzystać to, cze-
go się uczysz. We wcześniejszej lekcji napisałeś
nazwisko osoby, której chciałbyś przekazać dobrą
nowinę. Modliłeś się za tą osobę. Zacznij już teraz
dzielić się z nią twoim chrześcijańskim doświadcze-
niem. Napisz poniżej jej nazwisko idatę pierwszego
spotkania. Następnie dodaj inne daty i nazwiska lu-
dzi, z którymi dzielisz się dobrą nowiną.
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A
l~~--- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

l c) Pokazanie mu.jak nasze grzeszne życie zmieniło się
pod wpływem miłości Chrystusa.

2 a 2) niewłaściwy.
b I) właściwy.
c I) właściwy.
d I) właściwy.

e 2) ~iewłaściwy.
f I) właściwy.

3 b) Przebaczył im.

4 b) Chciał ich uczynić białymi jak wełna.

S Dał nam Swego Syna, Jezusa, jako ofiarę za nasze grze-
chy.

6 b) Ponieważ tak bardzo nas umiłował.

7 Powinniśmy naśladować przykład Jezusa i kochać ich,
a nie potępiać.

8 Twoja odpowiedź. Mam nadzieję, że jesteś zawsze pełen
szacunku. Parniętaj. że możesz być prawdomównym
mówiąc ludziom o ich potrzebach duchowych, wtedy
gdy mówisz z miłością.

9 a) pokazanie zainteresowania.
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10 Prawdopodobnie nigdy by nie był wyleczony.

11 uwaga.

12 kochamy.

13 Jestto werset z Ewangelii Jana 3: 16. Zajrzyj do swojej
Biblii i zapamiętaj go.

14 Pamiętaj, że masz siać ziarno i pielęgnować go. Bóg
zrobi resztę!




