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Najpierw. .porozmawiaj my

Słowo od autora podręcznika

Teraz, gdy przyjąłeś Jezusa do swojego serca i stal
się On twoim osobistym, żyjącym Zbawicielem, masz za-
pcwne wiele pytań, Co to w ogóle znaczy życie chrzcś-
cijańskie? Co powinieneś robić?

Cóż, nie jesteś sam. Wielu ludzi przed tobą zadawalo
sobie te same pytania. Jeden z nich, spotkawszy pewnego
razu Jezusa, zapytał Go: "Czegó: /IIi jeszcze nie dosta-
ie?" (Ew. Św. Mateusza 19:20). A Jezus odpowicdzial:
.. Przyjdź i nasładuj mnie",

Jezusjest dla nas przykładem w gloszcniu dobrej no-
winy wszystkim ludziom. On chce, abyśmy i my dziclili
się dobrą nowiną, gdziekolwiek jesteśmy. Bez względu
na to kim jesteś.jesteś wybrany przez Boga, abyś opowie-
dział innym o swoim przeżyciu spotkania z Jezusem
Chrystusem i Jego zbawczą mocą. To wlaśnie jest indy-
widualna ewangelizacja!

Książka ta pomoże ci zrozumieć prawdziwe jej zna-
czerue.

Ona umożliwi ci dzielenie się Chrystusem z ludźmi
wokół ciebie w bardziej przckonywujący, przystępny
sposób. Ona pomoże ci też dzielić się swoim przeżyciem
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z ludźmi, których poglądy różnią się od twoich. Zastoso-
wana w książce metoda uczenia się pomoże ci łatwo
nauczyć się podstaw i sposobu wprowadzan ia ich do
praktyki.

Przewodnik do studiowania

"Ewangelizacja" jest książką, którą możesz mieć
stale przy sobie i studiować, gdy tylko znajdziesz wolną
chwilę. Spróbuj więc znaleźć chociaż trochę czasu każ-
dego dnia. Uważnie czytaj pierwsze dwie strony każdej
lekcji. To ułatwi ci zrozumienie dalszej części. Następnie
czytaj każdy rozdział lekcji oraz wykonaj ćwiczenie pl.
"Zadanie dla ciebie".

Jeżeli w książce masz za mało miejsca na twoje
odpowiedzi, zapiszje w notatniku, tak abyś mógł do nich
wracać, gdy będziesz powtarzać lekcję.

Sprawozdanie studenta

Jeśli pragniesz uzyskać świadectwo, przeczytaj Spra-
wozdanie studenta zamieszczone na końcu książki. Znaj-
dują się tam dwie części. We wskazówkach dowiesz się,
kiedy wypełniać każdą część.

Zgodnie z instrukcjami podanymi w sprawozdaniu
studenta prześlij go do biura ICI. Adres powinien być
wstęplowany na drugiej stronie tego podręcznika lub na
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odwrocie sprawozdania studenta. Jeżeli go tam nie ma,
prześlij pracę na adres leI podany w podręczniku. Po
wypełnieniu arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo
lub potwierdzenie ukończenia tej części kursu.

o autorze

Jean-Baptiste Sawadogo jest wykładowcą Zborów
Bożych w Szkole Biblijnej w Nagabagre, w Górnej Wol-
cie, miejscu jego urodzenia. Pełnił funkcję pastora w Zbo-
rach Bożych, jak również prowadził religijną działalność
radiową oraz był nauczycielem w seminariach w Zachod-
niej Afryce. Ukończył Szkołę Zborów Bożych w Górnej
Wolcie, uczył się w International Bibie Training lnstitute
wAnglii.

Terazjesteś już przygotowany do lekcji \. Niech Bóg
błogosławi twoją naukę!



Naśladuj
wzór

Gdybyś chciał wybudować dom, jaki byłby twój
pierwszy krok? Zanim zaczniesz pracę, musisz mieć plan
działania. Powinieneś zdecydować, ile chcesz mieć pokoi
i gdzie mają być drzwi i okna. Musisz mieć wzór, który
pomoże ci budować. Wtedy będziesz zadowolony z wy-
ników,

W Starym Testamencie czytamy, że Bóg powiedział
swojemu ludowi, aby wybudował miejsce do czczenia
Go. On dał mu plan. W rzeczywistości powtórzył go sied-
miokrotnie, by być pewnym, że Jego plan będzie dokład-
nie zrealizowany. Gdy realizatorzy posłuchali Boga, bu-
dowa została zakończona szczęśliwie i Bóg był zado-
wolony.

Jeśli chcemy pozyskać ludzi dla Jezusa Chrystusa,
musimy także mieć wzór postępowania lub plan. Bóg dal
nam plan w Swoim Słowie. Widzimy ten plan w pos-
lannictwie i życiu Jezusa, a również w przykładzie pierw-
szych chrześcijan. Gdy poznasz plan Boga, będziesz mógł
uczestniczyć w twoim własnym posłannictwie dzielenia
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się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Na tym wlaśnie
polega indywidualna ewangelizacja.

W tej lekcji będziesz się uczył o:

Planie Boga
Życiu Chrystusa
Przykładzie pierwszych chrześcijan

Ta lekcja pomoże ci:

* Zrozumieć prawdziwy charakter planu Boga dla indy-
widualnej ewangelizacji.

* Zastosować przykłady Chrystusa i pierwszych chrześ-
cijan w twoim codziennym życiu.
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PLAN BOGA

Cel I. Wyjasnij, eo oznacza w:ór Boga dla indyv..i-
dualnej ewangelizacji.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego Bóg
stworzył Wszechświat: niebo i ziemię, gwiazdy i morza,
góry idoliny, człowieka? Wielu ludzi zadawało to pytanie.
Ale odpowiedź jest prosta. Bóg ma określony cel, plan
dla wszystkiego. Nic nie zostało stworzone bez celu.

Na początku, jeszcze przed stworzeniem człowieka,
celem Boga było dzielenie się tym wszystkim, co Sam
posiadał. I to jest prawdziwy wzór dla indywidualnej
ewangelizacji - dzielenie tego, co mamy.

Potem rzekł Bóg: .. Uczynmy czlowieka 110obraz IIOSZ"

(I Mojżeszowa I: 26). Bóg dał człowiekowi byt, Jemu
zawdzięcza człowiek swoje istnienie. To była cudowna
sprawa, że Bóg dał byt człowiekowi.

Bóg dał też człowiekowi wszystko, co wcześniej
stworzył na ziemi. Później, w pięknym ogrodzie - Raju,
Bóg przechadzał się z człowiekiem - Adamem. Rozma-
wial z nim tak, jak ojciec rozmawiałby ze swoim synem.
Rozmawiając z sobą rozumieli się znakomicie.

To zadziwiające, ale dzielenie miłości przez Boga nie
kończy się na Adamie. Gdy człowiek zgrzeszył, Bóg zas-
mucił się, ale Jego postawa nie zmieniła się. Nadal przy-
chodził i dzielił się z człowiekiem dobrą nowiną o nad-
chodzącym Zbawicielu. W IMojżeszowej 3: 15 po raz
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pierwszy odnajdujemy zapowiedź dobrej nowiny. Bóg
mówi tam do węźa - szatana: "Jej potomstwo zdepcze ci
glowę ". Myśli tu o swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Prze-
widuje także: "Wąż, szatan, zniszczy Adama, gdy przy-
wiedzie go do grzechu. Ale Ja wyślę Swego Syna, Jezusa
Chrystusa, aby zdeptal szatana ".

Tak więc, dzielenie miłości przez Boga nie zna granic.
W Ewangelii Jana 3: 16 czytamy: "Albowiem tak Bóg
Ulllil~wal świat, że Syna Swego jednorodzonego dal, aby
każdy kto well wierzy, nie zginą], ale mial żywot wieczny".
Ten dobrze znany werset jest własnym wzorem Boga dla
indywidualnej ewangelizacji. Jego miłość jest miłością
osobistą, dawaniem i dzieleniem się miłością ze wszyst-
kimi ludźmi, także z tobą.

-
Mil,," "go ~ '::-_
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t~-------ZADANIE DLA CIEBIE

W każdej części Zadanie dla ciebie pytania lub ćwi-
czenia pomogą ci powtórzyć i zastosować przerobiony
materiał. W dwóch pierwszych ćwiczeniach wybierz
przez zakreślenie odpowiedniej litery odpowiedź, która
najlepiej uzupełnia zdanie.

1 Bóg odkrył swój plan indywidualnej ewangelizacji po-
przez
a) spacerowanie z Adamem.
b) umieszczenie Adama w pięknym ogrodzie.
c) dzielenie Swojej miłości z Adamem.

2 Gdy Adam zgrzeszył. Bóg nadal okazywałmilość czło-
wiekowi poprzez
a) danie nam Swego Syna Jezusa.
b) ukaranie Wę7.1.
c) bycie smutnym.

3 Dlaczego Bóg chce dzielić Siebie Samego i Swego Sy-
na ze wszystkimi mężczyznami i kobietami?

Odpowiedź do tych pytań znajdziesz na ostatniej
stronie tej lekcji. Teraz sprawdź swoje odpowiedzi.
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ZYCIE CHRYSTUSA

Cel 2. Przedstaw drogi. w ktorych Jezus pokazuje nalll
plan Boga dla indlwidualnej ewangelizacji.

Człowiek zgrzeszył. Wynikiem tego był ból. smutek.
wojny. a nawet śmierć. Chociaż Bóg nic mógł już space-
rować z człowiekiem. tak jak czynił lo poprzednio. to
miał nadal plan dzielenia się Swoją miłością z człowie-
kiem. Dlatego posłał nam Jezusa.

Mówiąc o swojej pracy i misji Jezus powiedział:
"Duch Panski nade milą. przeto namascił mnie, abym
zwiastował ubogim dobrąnowinę. poslal mnie. abym oglosil
iencmnwyzwolenie, a .Ii/ejJ}'lI1 przejrzenie. abym ucisnionych
wvpuscił na wolnosć. abym zwiastowal milosciwv rok I'GlW"

(Łukasz 4: 18-19).

Ostatnio w moim kraju. w Górnej Wolcie w Afryce
Zachodniej. nauczałem w zgromadzeniu liczącym około
600 chrześcijan. Powtarzali oni słowa pieśni:

..Czyż lo nic było dla twojego uzdrowienia

i zbawiennej mocy. o Panic,
Wzgórza były moim mieszkaniem,

a pieklo moim udziałem!"

Jezus uczy nas własnym przykładem wzoru indy-
widualnej ewangelizacji. On nic wyróżnia ludzi: przyjął
wykształconych. takich jak Nikodem i greccy uczniowie.
Przebywał także i jadł z grzesznikami. Przychodzili do
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Niego trędowaci, a On uzdrawiał ich wszystkich. Przy-
chodzili do Niego ludzie opętani, a On ich wyzwolił. Gdy
chciał odpocząć, spędzał czas z dziećmi. Znaleźli u Niego
pomoc źołnierze i wdowy. Czy ktoś może Go oskarżyć
o to, że kiedykolwiek był obojętny, gdy ludzie potrze-
bowali Jego pomocy?

Jezus miał jeden cel: spełnić posłannictwo i wolę
Tego, który Go posłał. Apostoł Piotr powiedział o życiu
i służbie Jezusa: ..Chodzil czyniąc dobrze i uzdrawiając
wszystkich opętanych przez demony. bo Bóg by/ Z nim"
(Dzieje l0:38). Bóg działał w Chrystusie, przebaczał grze-
chy i zmieniał życie ludzi. Chrystus miał wolę poś-
więcenia się, aby spełnić plan Ojca. Zostawił swój dom
w niebiosach, Swój tron, Swoją chwałę, aby przyjść do
nas. Urodził się w żłobie, ponieważ ci, do których przybył,
aby im pomóc, nie przyjęli Go. Ale Jego największą ofiarą
było oddanie życia na krzyżu. Jezus powiedział: "Wyko-
na/o się!" (Jana I9:30). Był to okrzyk zadowolenia. Jego
misja została spełniona. Wzór dla indywidualnej ewan-
gelizacji - niesienie dobrej nowiny - stal się odtąd jasny.
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"Wykonało się"

Chrystus umarł, abyśmy mogli żyć. On spłacił Bogu
nasz dług. Chrystus, Pan Panów, Król Królów przyszedł
na tą ziemię jako sługa, nie mając gdzie położyć Swojej
głowy. Zrobił to. ponieważ kochał nas. Czy jest jakaś
lepsza nowina od tej?

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

4 Poniżej znajdują się niektóre stwierdzenia o Jezusie.
Zakreśl te, które odpowiadają prawdzie.
a Był posłany przez Boga.
b Opiekował się ludźmi.
c Nie pomóglnikomu, kto się do niego zwrócił.
II Jego moc była ograniczona.
e Jego celem było wypełnienie woli Boga.
f Chciał się poświęcić.
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5 Dlaczego Jezus złożył ofiarę za nasze grzechy?

Sprawdź swoje odpowiedzi.

PRZYKŁAD PIERWSZYCH CHRZESCI.JAN

Cel 3. Wvjosnij. dlaczego pierwsi chrzescijanie magą
być dla nas przykładem w niesieniu dobrej no-
winy o Chrystusie.

Chrystus przyszedł na świat, aby powiedzieć nam
o Bogu i Jego miłości. Niegodziwy człowiek ukrzyżował
Go. Ale On nie pozostał w grobie, lecz powrócił do życia,
zmartwychwstał i siedzi teraz w niebie po prawicy Swo-
jego Ojca. Dziękuję Bogu. że Jego plan dzielenia się dobrą
nowiną z człowiekiem nie zakończył się wraz z pobytem
Chrystusa na ziemi. Chrystus przekazał dobrą nowinę
apostołom i Swoim uczniom mówiąc: .. Idąc na calyswiat
głoscle Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Marek 16:15).
To polecenie nie dotyczy tylko grupy wybranych ludzi.
takich jak apostołowie. ewangel iści, diakon i. pastorzy czy
nauczyciele. To polecenie odnosi się do nas wszystkich.

Jak Jezus posłał Swoich uczniów? W modlitwie do
Swojego Ojca Chrystus mówi: "Jak mnie poslałes na swiat,
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tak iJaposyłam ich na świat" (Jan 17:18).Ajak Bóg posłał
Jezusa? Posłał Go z misją. Dał Mu moc i władzę. Wysłał
Go do wszystkich ludzi. Wysłał Go nie po to, aby ich po-
tępić lub sądzić, lecz by ich wyzwolić. Tojest misja, którą
przekazał nam Chrystus. Było tak, jak powiedział: "Ojcze,
lakjak Typosłales Mnie, tak Ja posyłam ich. ChrOlIich lak,
jak chroniles Mnie. Bądź z nimi lak, jak byleś ze Milą ".
Czyż nie jest to cudowne, że jesteśmy Bożymi posłań-
cami!

A teraz przyjrzyjmy sie Piotrowi, gdy w dniu Zesłania
Ducha Świętego opowiada o Jezusie. Ta opowieść jest
zapisana w Dziejach Apostolskich 2: 14-39. Starajmy się
zobaczyć Piotra stojącego przed tłumem i dzielącego się
Chrystusem z innymi. Sluchajmy go przemawiającego
do swoich sędziów: ..Jakże JJ101Nnie mówić o tym, co
widzialem i słysealem? ".

A teraz idźmy za nim do domu rzymskiego setnika
Korneliusza. człowieka. który poszukiwał Boga. Zoba-
czymy go znowu przekazującego innym ludziom świa-
dectwo o Chrystusie (Dzieje 10:34-43 l.

Dzieje Apostolskie podają nam wiele szczególów
dotyczących apostola Pawła. jego podróży. Podążajmy
za Pawłem w jego podróżach i sluchajmy go. Mówi nie
tylko o Chrystusie. ale i o Jego ukrzyżowaniu. Pozys-
kiwanie ludzi dla Chrystusa oraz dzielenie się swoim
osobistym chrześcijańskim doświadczeniem z innymi
było nie wygasającym pragnieniem apostoła Pawła.
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Paweł chciał znosić cierpienia z powodu niesienia
dobrej nowiny. Został wtrącony do więzienia, był bity,
skuty łańcuchami, głodny i osamotniony, zapomniany
przez własnych współtowarzyszy. Nic jednak nie pows-
trzymało go od niesienia dobrej nowiny. Gdy nie mógł
mówić, zapisywał swoje posłannictwo, lub robił to dla
niego ktoś inny. Tak czynił aż do dnia, w którym mógł
powiedzieć: "Czas rozstania mego z życiem nadszedł.
biegu dokonałem" (2 Tymoteusz 4:6,7).

W dawnych czasach w Afryce, gdy myśliwy zabił
slonia, wracał do wioski i ogłaszał wszystkim dobrą no-
winę. Gdy Amerykanie po raz pierwszy wylądowali na
księżycu, ta dobra nowina była rozpowszechniana wszę-
dzie przez wszystkie mass-media: radio, telewizję, gazety
- do wszystkich ludzi. Jest to w naturze człowieka, że
chce się dzielić dobrymi nowinami z innymi. Czy my: ty,
ja, którzy znamy najwspanialszą nowinę, nie powinniśmy
rozsiewać jej wokół?
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Gdy Jezus objawil się Samarytance, ona również, tak
jak afrykańscy myśliwi, pobiegła do ludzi. Opowiedziała
imo tym wszystkim, co Chrystus jej powiedział (Jan 4:5-29).

t:------ ZADANIE DLA CIEBIE

6 Co wspólnego mieli apostoł Piotr, apostoł Paweł i Sa-
marytanka?
a) Byli wykształconymi ludźmi.
b) Chcieli dzielić Chrystusa z innymi.
c) Chcieli mieć poważanie u ludzi.

7 Dlaczego pierwsi chrześcijanie tak bardzo pragnęli
nieść innym ludziom dobrą nowinę o Chrystusie?

8 Poniżej znajduje się tabelka przedstawiająca, dlacze-
go Jezus został posIany na ziemię przez Boga. Zaznacz
literką X w pustych miejscach,jeżeli uczniowie i my
zostaliśmy posłani w ten sam sposób.

Uezniowie My
Jezus został posiany zostali posłani
Z misją
Z mocą
Aby cierpieć
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Do wszystkich ludzi

Aby ludzi wyzwolić
Aby nieść dobrą nowinę
Aby być przykładem
miłości Boga

Przez swoje świadectwo pierwsi chrześcijanie mogli
nieść dobrą nowinę o Jezusie wszystkim w Jeruzalem,
Judei, Samarii i w całym Cesarstwie Rzymskim. Ludzie
wierzący byli wszędzie. Modlili się i przekazywali swoje
chrześcijańskie doświadczenie innym ludziom. Wszędzie
tam byli również niewierzący, którzy widzieli ich mówią-
cych, żyjących i postępujących jak Chrystus. I to oni naz-
wali ich chrześcijanami. Ta nazwa znaczy .jak Chrystus"
lub "następca Chrystusa".

Pierwsi chrześcijanie tak bardzo kochali Chrystusa,
tak bardzo byli wdzięczni za to, co dla nich zrobił, że nie
mogli powstrzymać się od niesienia dobrej nowiny. My
chcemy przekazać innym to, co Chrystus zrobił dla nas,
z tych samych powodów: ponieważ kochamy Go ichcemy
dać Jego miłość innym.
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~iliff'
l; ,:1., --- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

I c) dzielenie swojej miłości z Adamem.

2 a) danie nam Swego Syna Jezusa.

3 Ponieważ On tak bardzo nas kocha.

4 a Prawda.
b Prawda.
c Nieprawda.
d Nieprawda.
c Prawda.
f Prawda.

5 Ponieważ On nas kocha.

6 b) chcieli dzielić Chrystusa z innymi.

7 Z powodu ich miłości do Chrystusa i innych ludzi.

8 Powinieneś napisać literkę X we wszystkich wolnych
miejscach.



Bądź
przygotowany

Czy pamiętasz ten dzień, w którym zacząłeś uczyć
się czytać? Na pewno początkowo sprawiało ci to wiele
trudności? Potem powoli nauczyłeś się czytać pierwsze
litery alfabetu. Wkrótce mogłeś przeczytać słowo, potem
zdanie. Krok po kroku nauczyłeś się czytać, a teraz jest
to dla ciebie rzecz zupełnie łatwa.

Być może pamiętasz również czas, w którym uczyłeś
się wykonywania zawodu. Nie nauczyłeś się wszystkiego
od razu. Nauczyłeś się trochę i próbowałeś zastosować
to w praktyce i znowu uczyłeś się, aby ostatecznie być
dobrze przygotowanym do wykonywania swojej pracy.

Tak samo jest z twoim świadczeniem. Musisz się
uczyć, zanim zaczniesz opowiadać o Chrystusie innym
ludziom. W lekcji I dowiedziałeś się o Bożym planie gło-
szenia dobrej nowiny. Teraz dowiesz się, jak musimy być
przygotowani, aby pozyskiwać dusze dla Chrystusa.



W tej lekcji będziesz się uezyć o tym:

Jak poznawać Chrystusa
Jak być napełniony Duchem Świętym

Potrzebujesz mocy
Potrzebujesz przewodnictwa

Jak wykorzystać narzędzia duchowej walki
M iecz Ducha
Im ię J ezusa

Ta lekcja pomoże ci:

• Zrozumieć podstawowe wymagania w przygotowywa-
niu siebie do indywidualnej ewangelizacji.
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JAK POZNA WAC CHRYSTUSA

Cel I. Jak mażemy lepiej poznać Chrystusa?

Ty ija zostaliśmy zbawieni dla określonego celu. Zos-
taliśmy powołani do świadczenia i przekazywania tego,
co Pan uczynił w naszym życiu. Ale zanim możemy wy-
dawać świadectwo o Chrystusie, musimy nauczyć się
osobiście poznawać Go. Aby Go zaś poznawać, musimy
koniecznic spędzać z Nim czas. Jak możemy mówić
o kimś, kogo nie znamy? Czy jakikolwiek sąd powołałby
cię na świadka, jeśli nie wiedziałbyś nic o rozpatrywanej
sprawie?

Jezus posłał swoich uczniów. aby głosili dobrą nowinę
na całym świecie. On jednak powiedział im także. aby
oczekiwali. aż zostaną całkowicie przygotowani. A takie
przygotowanie wymagało czasu.

Zapamiętanie niektórych wersetów z Biblii i poznanie
sposobów podejścia do ludzi nie zabiera dużo czasu. Ob-
serwowanie innych, nawracających się ludzi, tcż nie za-
bicra tak wiele czasu. Ale nauczenie się, jak poznawać
Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Jego wielką miłość.
wymaga poświęcenia czasu, Gdy służymy Mu, zawsze
pragniemy Go lepiej poznać.

Apostoł Paweł napisał o tym do Koryntian: .. Uznalem
za właściwe nic innego nie umiel' między wami. jak tylko
Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego" (I Koryntian 2:2).
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Uczniowic mieli też swój czas nauki. Ich nauka była
sekretnym kluczem do ich sukcesu w rozpowszechnianiu
dobrej nowiny o Chrystusie, ich Panu. Nie ma wątpliwoś-
ci, że w dniu. kiedy Chrystus nazwal ich swoimi uczniami,
on ijuż wierzyl i w Niego. Wystarczy chwi la, aby uwierzyć
w Jezusa i przyjąć Go. Ale tak, jak niemowlę nie może
urosnąć i chodzić w ciągu jednego dnia, tak i uczniowie
uczyli się poznawać Jezusa przez dlugi okres czasu. Uczyli
się przez cale swoje życie'
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Czytamy w Biblii,jak w czasie wesela Jezus przemie-
nił wodę w wino. Gdy Jego uczniowie ujrzeli ten fakt,
uwierzyli w Niego. A gdy przemówił do wiatru oraz do
wzburzonego morza i wiatr ustał a morze uspokoiło się,
uczniowie Jego zdumieli się i pytali wzajemnie: ..Kim
jest więc Ten?' (Marek 4:41). W tej sytuacji poznali Go
lepiej, zobaczyli jak wielkajestjego moc. Ta świadomość
o nieograniczonej mocy ich Pana uspokajała ich.

Dalej Pismo Święte mówi o tym, jak wielu uczniów
opuściło Jezusa, gdy zakończyło się Jego posłannictwo
na zicmi. Nie uczynił tego jednak żaden zdwunastu. któ-
rzy poznali Go najlepiej. To w ich imicniu Piotr powie-
dział do Jezusa te słowa: ..Panie! Do kogo pójdziemy? Ty
masz słowa żywota wiecznego" (Jan 6:68). Ta świadomość
zatrzymywała ich przy Panu.

Tomasz, jeden z uczniów, był całkowicie załamany
wiadomością o śmierci Jezusa. w którego wierzył. W cią-
gu nocy zwątpił. Nie wierzył, że Chrystus zmartwych-
wstał. Dopiero gdy Chrystus ukazał mu się osobiście,
upadł na kolana ipowiedział: ..PaJ1t11ój i Bóg moj" (Jan 20:28).
To osobiste spotkanie Chrystusa związało go mocniej
z Panem.

Piotr zobaczył całą świetność Jezusa na górze prze-
mienicnia (Łukasz 9:29). Bóg objawił mu prawdziwą
naturę Swego Syna, Jezusa. Jezus dawał Piotrowi szansę,
aby pomagał innym wierzącym. Pior mówił o mocy i au-
torytecie związanym z imieniem Jezusa, chociaż nie znał
w pełni wielkości i zasięgu miłości Boga. Nie wiedział,
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że miłość Boga jest przeznaczona dla wszystkich ludzi,
bez względu na rasę i kolor skóry. Bóg doświadczył Piotra
posyłając go do domu poganina Korneliusza. Tak było
do czasu, aż Piotr zrozumiał, że Bóg traktuje wszystkich
jednakowo (Dzieje Ap. 10:34).

Te przykłady ukazują, że uczniowie naprawdę poznali
Jezusa poprzez przebywanie z Nim, słuchanie i rozmawia-
nie z Nim. Musimy nauczyć się poznawać Jezusa, zanim
będziemy opowiadali o Nim innym.

~- ZADANIE DLA CIEBIE

1 Zaznacz prawidłową odpowiedź na pytanie: Jak mo-
żemy najlepiej nauczyć się poznawać Chrystusa?
a Spędzać z Nim czas.
b Uczyć się na pamięć Jego słów.
c Patrzeć, jak On zmienia życie człowieka.
d Słuchać Go.
e Mówić do Niego.
f Nauczyć się sposobów rozmawiania z ludźmi.

2 Wybierz dwie cechy Jezusa, które uczniowie dostrze-
gali, gdy lepiej poznali Chrystusa.
Oni dowiedzieli się o Jego .
iJego .
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3 Ile czasu potrzeba, aby naprawdę poznać Chrystusa?

Sprawdź swoje odpowiedzi.

JAK HYC NAPEł~NIONYM
DUCHEM ŚWIĘTYM

Cel 2. Wyjaśnij, wjaki sposób Duch Święty maże cipomóc
w indywidualnej ewangelizacji.

Potrzeba mocy

Aby uzyskać efekty w naszej osobistej, chrześcijańs-
kiej służbie dla Chrystusa, ty i ja potrzebujemy mocy.
Zanim Chrystus mógł rozpocząć swoje posłannictwo,
został napełniony mocą Ducha Świętego (Łukasz 4: 18).
Chrystus wiedział, że Jego uczniowie spotkają się z trud-
nościami i będą potrzebowali pomocy. I zanim ich opuścił,
wracając do Ojca, powiedział: "Ale weźmiecie fllOC Dl/cha
Świętego, kiedy z.\'((UJ;na was, j będziecie mi świadkami"
(Dzieje Ap. 1:8).

Duch Święty został zesłany, aby dać nam odwagę
i moc. On pomaga nam w naszym codziennym, osobistym
świadczeniu o Chrystusie.

W 1965 roku, gdy byłem studentem, mój kraj przeży-
wał wielkie przebudzenie. W czasie weekendów mogliś-
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my być tcgo świadkami. Widzieliśmy wiele nowo rozpo-
czynanych i zbudowanych kościołów. To, co się zdarzyło,
zostało spowodowane przcz moc Ducha Świętego,

Ale możesz zapytać: "Jak mogę zostać napełniony
Duchem Świętym?" Otwórz swoje serce przed Panem,
powiedz Mu o swoich słabościach i o tym, że pragniesz
głosić dobrą nowinę innym. On napełni cię Swoim Du-
chem i mocą, i poznasz. co to jest radość posiadania do-
brego przygotowania do wykonania zadania. Ta obietnica
zostala dana wszystkim, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa
(Dzieje Ap. 2: 1-4,39).

, .

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

Wybierz prawidłową odpowiedź spośród dwóch po-
danych w nawiasach wyrazów i napiszją w wykrop-
kowanym miejscu.

4 Wynikiem napełnienia Duchem Świętym jest otrzy-
manie (mocy/dobrej nowiny) i stanie
się (apostołem/świadkiem Chrystusa).

5 Chrystus powiedział swoim uczniom, aby zaczekali
dopóki nie zostaną napełnieni Duchem. Zrobił to, po-
nieważ wiedział, że będą (musieli
się wiele nauczyć/mieli problemy) i będąpotrzebowa-
li (książek/pomocy).

Sprawdź swoje odpowiedzi.

Potrzeba przewodnictwa

Polecenie Jezusa brzmi: "Idźcie na cały swiat". Pole
pracy jest więc ogromne. Aby uniknąć straty czasu, ty
ija potrzebujemy przewodnictwa Ducha. Jezus zapewnił
swoich uczniów, że Duch, gdy przyjdzie, wprowadzi ich
we wszelką prawdę (Jan 16: J 3).

Gdziekolwiek żyją ludzie, poszukują prowadzenia.
Niektórzy zwracają się o to do swoich przodków. Inni
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próbują znaleźć wskazówki w gwiazdach, słońcu czy księ-
życu. Ale jeśli pragniemy służyć Bogu, On pośle nam
przewodnika. Dokądkolwiek On nas prowadzi, to wiemy,
że będzie to właściwa droga, ponieważ Jezus jest drogą.
I tak,jak samolot może być prowadzony w ciemnościach
i chmurach, aż do chwili lądowania, tak On nas popro-
wadzi do ludzi w odpowiednim czasie.

Filip był posłany przez Ducha do spragnionego, po-
szukującego prawdy człowieka na pustyni (Dzieje 8:29).
;\ postoł Paweł był prowadzony przez Ducha tak, że mógł
usłyszeć wołanie o pomoc człowieka z Macedonii i nas-
tępnie mu pomóc (Dzieje 16:9).

W 1921 roku Bóg przez Ducha Świętego poprowadził
pierwszych misjonarzy ze Zborów Bożych do kraju
w Zachodniej Afryce, do Sierra Leone. A stamtąd, posu-
wając się przez francuskojęzyczną Gwineę, przez Mali,
do serca Afryki Zachodniej, do mojego kraju - Górnej
Wolty.

Gdyby Duch Święty nie prowadził tych misjonarzy,
pozostaliby oni w którymś z krajów. przez które przecho-
dzi Ii.Ale pon ieważ oni poszl i za przewodnictwem Ducha
Świętego. wielu ludzi w Górnej Wolcie uwierzyło i przy-
jęło Jezusa. I ja bylem wśród tych chrześcijan, którzy
dobrą nowinę o Jezusie rozpowszechnili prawie we
wszystkich sąsiednich krajach.

Poproś Ducha Świętego, aby poprowadził cię do tych.
którzy będą słuchać dobrej nowiny o Jezusie. Cieszę się,
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że Bóg przyprowadził do mnie ludzi, przez których mo-
głem poznać Jezusa.

t-o. _ ZADANIE DLA CIEBIE

6 Odpowiedz na te pytania słowami TAK lub NIE.
a Czy nasi przodkowie mogą nam objawić, co mamy

robić w życiu?
b Czy, gdy chcemy podjąć decyzję, mamy szukać wska-

zówek w gwiazdach?
c Czy Duch Święty zawsze nas poprowadzi, jeśli Go

o to poprosimy?

7 Mówiliśmyo trzech różnych zdarzeniach, gdy ludzie
pozwolili. aby za każdym razem prowadził ich Duch
Święty. Jaki był wynik?

Sprawdź swoje odpowiedzi.
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JAK WYKORZYSTAC
NARZĘDZIA DUCHOWEJ WALKI

Cel 3. Wyjaśnij, jakich narzędzi potrzebujemy, aby prze-
ciwstawić się diabłu igłosić dobrą nowinę o Jezusie.

Miecz Ducha

Wielu ludzi zna przysłowie, które mówi: "Gołymi
rękami nie zabijesz węża". Jezus nie posłał nas w świat
z pustymi rękami. Dał nam narzędzia potrzebne do służby.
Zadanie jest ogromne i nie możemy wykonać go tylko
własnymi siłami.

Istnieje ktoś, kto próbuje powstrzymać nas od gło-
szenia dobrej nowiny o Chrystusie. To jest diabeł. Na
początku powstrzymał Adama, pierwszego człowieka, od
wypełnienia woli Boga. To on spowodował, że ludzie
Izraela nie byli posłuszni Bogu. Próbował nawet pows-
trzymać Chrystusa od przekazywania ludziom miłości
Boga. Jezus walczył z nim i odniósł zwycięstwo. Ajakiej
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broni używał Jezus w walce z szatanem? Używał Słowa
Bożego, które nazwane jest "mieczem Ducha". Jeśli uży-
jemy miecza Ducha, również odniesiemy zwycięstwo nad
szatanem. W Liście do Hebrajczyków 4: J 2 czytamy:

"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha. stawów i szpiku. zdolne osądzić zamiary
imyśli serca ",

Sam Jezus użył miecza, gdy był kuszony na pustyni
(Mateusz 4:4).

Szczepan użył tego samego miecza, Spowodowało
to wściekłość i zmieszanie jego oskarżycieli (Dzieje 7:54).

Paweł pisał do Efezjan i pouczał ich,jak mają przyw-
dziać zbroję Bożą. Walka z szatanem jest ogromna. Nie
walczymy z ludzką istotą, Iccz ze skalanymi, duchowymi
siłami. Paweł dał nam opis żołnierza wkładającego na
sicbie zbroję, która chroni przed wrogiem. W Liście do
Efezjan 6: 14-17 majdujemy opis zbroi. Chcemy tu wysz-
czególnić części tej zbroi:

Prawda • Pas
Sprawiedliwość • Pancerz
Chęć niesienia pomocy __ -ł.~Buty
Wiara ., Tarcza
Zbawienie • Przyłbica
Słowo Boga • Miecz Ducha



Pancerz
Sprawiedliwości

Przyłbica
--- Zbawienia

Pas
Prawdy

Miecz
tu_- Ducha

Gotowość
do głoszenia
Ewangelii
Pokoju

35
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Gdy przyjmiesz Jezusa !jako twojego Zbawiciela,
otrzymasz przyłbicę zbawienia. Twoja wiara jest tarczą.
Gdy mówisz prawdę, wkładasz na siebie pas. Twoje nowe
życie jest czyste. To jest twój pancerz sprawiedliwości.
Twoje buty to pragnienie głoszenia dobrej nowiny o Chrys-
tusie. Bibliajest twoim mieczem Ducha. Gdy przywdzie-
jesz całą tę zbroję, na pewno zwyciężysz w walce'

Imię Jezusa

Nie zapominaj, że dano ci zaszczyt głoszenia dobrej
nowiny o Jezusie. Mówisz w Jego Imieniu, a nie w swoim
własnym, tak jak ambasador nie reprezentuje siebie, ale
przemawia on w imieniu swojego kraju.

Imię Jezus przynosi zbawienie. Poza tym imieniem
nie ma zbawienia. Gdy modlimy się do Boga poprzez to
cudowne Imię, On nas słyszy i odpowie na nasze mod-
litwy. Chrystus nie zostawi I nam srebra i złota, ale zosta-
wił nam coś, czego nie kupisz za żadne pieniądze. On
pozostawił nam Swoje cudowne Imię! Bez wątpienia ty-
siące ludzi na całym świecie śpiewają o Imieniu Jezusa.

A Jego Imię będzie nazwane: "Cudowny Doradca. Bóg
Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksiqżę Pokoju" (Izajasz 9:5).
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ZADANIE DLA CIEBIE

8 Jakiego narzędzia użył Jezus, aby uniemożliwić dia-
błu przerwanie Swojej działalności?

9 Jakie szczególne narzędzie zostawił Jezus dla nas?

10 Załóżmy, że nie włożysz zbroi Bożej. Co się może
wtedy z tobą stać?
a) Diabłu będzie łatwo sprawić, że nie będziesz po-

słuszny Bogu.
b) Diabeł nie będzie mógł sprawić, że nie będziesz

posłuszny Bogu.

11 Wstaw literę X w puste miejsca, aby pokazać,jakie
części zbroi musisz jeszcze w/ożyć.

Tak Nie
Pas .
Pancerz .
Buty .
Tarcza .
Przyłbica .
Miecz .



38 Ewangelizacja

Mam nadzieję, że lekcja 2 zainteresowała cię. Zanim
będziesz dalej studiować tę książkę chciałbym, abyś po-
myślał o kimś, komu mógłbyś pomóc znaleźć Chrystusa.
Módl się, aby Bóg pomógł ci głosić dobrą nowinę tej
osobie i mówić jej, wjaki sposób może przyjąć Chrystusa
jako swojego Zbawiciela. Napisz poniżej nazwisko tej
osoby i módl się za nią.

l~ _I· SPRA WOŹ SWOJE ODPOWIEDZI

I a Prawda
b Fałsz
c Prawda
d Prawda
e Prawda
f Fałsz

2 moc, miłość.

3 Całe życie.

4 mocy, świadkiem.

5 problemy, pomocy.
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6a Nie.
b Nie.
e Tak.

7 Przyprowadzili innych ludzi do Chrystusa.

8 Słowo Boże.

9 Swoje łmię.

10 a) Diabłu będzie łatwo sprawić, że nie będziesz po-
słuszny Bogu.

II Jeśli nie mogłeś postawić litery X w rubryce Tak dla
każdej części zbroi, proś Boga, aby pomógł ci teraz wło-
żyć całą zbroję.



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.
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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
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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.



Mów innym
o twoim przeżyciu

z Bogiem

W roku 1968, gdy byłem młodym katechetą, Pan
zaprowadził mnie do starszego człowieka. Opowiedziałem
mu, jak poznałem Jezusa Chrystusa oraz jak On stał się
moim osobistym Zbawiciełem.

Po tygodniu ten człowiek pragnął spotkać się ze mną.
Gdy wszedłem do jego domu, przypomniał mi się dom
Kornełiusza z Bibłii. Znajdowała się tam jego najbliższa
rodzina. Starszy człowiek i cały jego dom byli przygotowa-
ni na moją wizytę. Tego wieczoru 16 ludzi zafrykar\skiej
rodziny poświęciło swoje życie Jezusowi. Od tamtej pory
łiczba ich ciągłe rośnie, a teraz spotykają sięjużjako cała
społeczność, aby chwalić Boga.

Czy wiesz, dlaczego spotkałem Chrystusary Właśnie
dlatego. że któregoś dnia ktoś opowiedział mi o swoim
przeżyciu z Bogiem. A czy wiesz dlaczego nadal jestem
chrześcijaninem? Ponieważ przeżyłem w swoim życiu
osobiste spotkanie z Jezusem. W poprzednim rozdziałe
zastanawiałiśmy się nad potrzebą zaangażowania się. Te-
raz zastanówmy się, jak zaangażować się do przekazy-
wania innym świadectwa o tym. co Chrystus uczynił



w naszym życiu. Czy moglibyśmy zatrzymać wyłącznie
dla siebie tak dobrą nowinę" Musimy mówić o niej innym.

W tej lekcji będziesz się uczyć o tym:

Jak nieustannie świadczyć
Jak świadczyć bez wstydu
Jak świadczyć, aby ludzie zmienili się
Jak świadczyć bez względu na cenę

Ta lekcja pozwoli ci:

• Zrozumieć, jak ważne jest, abyś był zawsze gotowy do
wydawania chrześcijańskiego świadectwa.

• Być zaangażowanym w świadczeniu o Jezusie, bezwzglę-
du na konsekwencje.
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JAK NIEUSTANNIE ŚWIADCZYĆ

Cel I. Przedstaw przyczyny, dlaczego musimy być goto-
wi do nieustannego manifestowania nllszego
świadectwa.

Nic nie daje lepszych wyników w ewangelizacji in-
dywidualnej, jak świadczenie o swoich własnych prze-
życiach. Tojest naj ważniejsza część ewangelizowania.

Możesz poznać Chrystusa i Jego zbawienną moc
w swoim życiu. Możesz otrzymać moc Ducha Świętego.
Chrystus może dokonać dla ciebie wielkich i wspaniałych
rzeczy. Ale dopóki nie opowiesz tego innym ludziom, skąd
będą oni o tym wiedzieli? A dopóki nie będą wiedzieć,jak
mogą uwierzyć i być zbawionymi?

A teraz załóżmy, że Jezus nie przyniósłby nam dobrej
nowiny o Bogu. Skąd więc kiedykolwiek moglibyśmy się
dowiedzieć o miłości Boga?

Gdyby Samarytanka nie opowiadała o swoim spot-
kaniu z Jezusem, w jaki sposób ludzie zjej rodzinnego
miasteczka mogl iby się dowiedzieć o Chrystusie?

Sam Jezus przemawial do ludzi wszędzie, gdzie prze-
bywaJ. Mówił do ludzi w ich domach, przyjmował ich
wszędzie, gdzie się zatrzymaJ. Gdy czytasz Ewangelię,
możesz zobaczyć Go przechadzającego się brzegiem mo-
rza, czy przemawiającego do ludzi na ulicach. Pewnego
razu powiedział do swych uczn iów: .Pojdźmy do poblis-
kich osiedli i miast, gdyż Moją misją jest opowiadanie
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o Bożej miloset wszystkim ludziom" (Marek 1:38 - para-
fraza), On posłał swoich uczniów by głosili Ewangelię na
cały świat, aż po jego krańce,

W ubiegłym roku mnie i moją żonę spotkała wielka
radość, gdyż pozyskaliśmy ośmiu ludzi dla Chrystusa mó-
wiąc im tylko to, co Pan uczynił dla nas, Jakże moglibyśmy
milczeć, mając tak dobrą nowinę do przekazania?

Musimy w każdych warunkach głosić dobrą nowinę
o Chrystusie, W Liście do Tymoteusza apostoł Paweł
pIsze:

"Zaklinam cię, gloś Słowo. bądź w pogotowiu w każ-
dy czas, dogodny czy niedogodny " (2Tymoteusz 4: l ,2),

Chrystus wykorzystywał każdą sposobność, jaka
pojawi la się, aby głosić kazania i dzielić się dobrą nowiną.
Nawet umierając na krzyżu dzielił się dobrą nowiną ze
złoczyńcami, którzy umierali obok Niego. Do jednego
z nich powiedział: "Zapr<nl'dępowiadam ci, dzis będziesz
ze mną w raju" (Lukasz 23:43).

Apostoł Paweł nigdy nie ominął żadnej możliwości,
aby głosić dobrą nowinę o swoim Panu. Nawet z łańcu-
chami na swoich rękach i stopach pełnił tę powinność.
Stojąc skuty przed królem Agryppą opowiadał mu o Chrys-
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tusie (Dzieje 26:29). W więzieniu wołał do stróża wię-
ziennego. który chciał pozbawić się życia. Chciał mu
przekazać dobrą nowinę o Chrystusie (Dzieje 16:27.28).

Wierzę, że są okazje. które tylko raz pojawiają się
w naszym życiu. Możesz nigdy więclej nie mieć takiej
sposobności. Gdyby Paweł nieco później odezwał się do
stróża więziennego. ten mógłby umrzeć w grzechu. Musi-
my być zawsze gotowi, aby każdemu. kto tego potrzebuje.
nieść dobrą nowinę o Chrystusie,

t:------ ZADANIE DLA CIEBIE

1 Zakrdl dwie najlepsze odpowiedzi.
Jeśli nie wykorzystam możliwości powiedzenia przyja-
cielowi o Chrystusie
a) mogę nie mieć następnej szansy, aby mu to powie-

dzieć.
b) prawdopodobnie ktoś inny mu powie.
c) Bóg mnie ukarze.
d) mój przyjaciel może nigdy nie znaleźć Pana.

2 Wybierz najlepszą odpowiedź. W jaki sposób Jezus
głosił dobrą nowinę ludziom?
a) Głosił tylko tym, którzy do Niego przyszl i.
b) Poszedł do nich i stwarzał okazje. aby móc im głosić

Ewangelię.
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3 Gdziejest najlepsze miejsce do przekazywania innym
posłannictwa Chrystusa?

JAK ŚWIADCZYC BEZ WSTYDU

Cel 2. Wyjasnij, dlaczego nie powinnismy się wstydzić
swiadczenia () zbawieniu.

Wydaje się, że wielu ludzi jest zawstydzonych mówiąc
o obecności Chrystusa w ich życiu codziennym. Prawdą
jest. że kiedy przekazujemy świadectwo o wierze w Boga
ludziom wokół nas, możemy być niezrozumiani. Niektórzy
ludzie mogą się nawet z nas śmiać. Ale kiedy pomyślimy.
jak wiele prób przeszedł bez wstydu Chrystus. nie możemy
zawrócić. lecz musimy iść Jego śladami. On jest dla nas
najlepszym przykładem.

Zastanówmy się przez chwilę nad sytuacją umierają-
cego na krzyżu Jezusa. Ludzie przechodzili wtedy śmiejąc
się z Niego. Ci sami ludzie. których kann ił. uzdrowił. na-
uczał. teraz wyszydzali Go. On zgodził się umrzeć hanieb-
ną śmiercią, ponieważ tylko w ten sposób ludzie mogli
zostać zbawieni. Ty ija nie musimy się wstydzić opowia-
dania o naszych przeżyciach. ponieważjest to droga. którą
wybrał Bóg. aby przyprowadzić ludzi do Siebie.
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Apostoł Paweł nie wstydził się Krzyża. Był bity, zaku-
ty w łańcuchy i wtrącony do więzienia. Tam nawet nie
wstydził się przekazywania dobrej nowiny innym więźniom
(Dzieje 16:25).

Uwięziony w Rzymie i zapomniany przez swoich
przyjaciół nie odczuwał wstydu.

W Afryce spotkałem ludzi mówiących o Chrystusie
na targowiskach i wędrujących od wioski do wioski, roz-
powszechniających dobrą nowinę o ich Zbawicielu i Panu.
Jezus nie wstydził się przyjść do mnie, nie wstydził się
nazwać mnie swoim przyjacielem, nie wstydził się też wys-
tępowania w mojej sprawie u Boga. Czyżja mogę wstydzić
się mówić o takiej Osobie?
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~. ---~ - ZADANIE DLA CIEBIE

4 Robert chciał opowiedzieć swojemu nowemu przyja-
cielowi Janowi o Jezusie i Jego miłości. Ale bal się, że
Jan będzie się z niego wyśmiewal. O jakich dwóch
sprawach powinien Robert pamiętać?
a .

b .

5 Naucz się na pamięć poniższego wersetu z Pisma Świę-
tego i przypominaj go sobie zawsze wtedy, gdy chcąc
świadczyć o Chrystusie będziesz czul się zmieszany.
"Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej.
iest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego.
kto wierzy" (Rzymian I: 16).

JAK SWIADCZYC, ABY
LUDZIE ZMIENILI SIĘ

Cel 3. Wykaż, jak mogą się zmieniać losy ludzkie. gdy
przyjmą oni świadectwo o Chrystusie.

Afrykańskie przysłowie mówi: ..Jeśli chcesz, aby pies
porzucił swą kość, daj mu dobry kawałek mięsa".
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Ta mądrość jest prawdziwa również wtedy, gdy głosisz
ludziom o Chrystusie. Jeśli chcesz, aby odwrócili się oni
od swoich bożków i grzechów, nie głoś im innej religii.
Nie dawaj im swojej kultury. Nie próbuj im dawać nowych
systemów wartości lub filozofii. Oni już przekonali się, że
te zawodzą. Nieś im tylko Jezusa Chrystusa, tak jak Filip
niósł Go Samarytanom, gdyż Jezus jest Żywą Wodą dla
spragnionych, Żywym Chlebem dla głodnych, Uzdrowie-
niem dla chorych, Światłem dla będących w ciemnościach,
Ojcem dla osieroconych, początkiem i końceru dla wszyst-
kich, którzy Mu ufają. Jest wszystkim, czego człowiek
potrzebuje!

Apostoł Paweł był bardzo wykształconym człowie-
kiem, stał na czele swojej wspólnoty. Był bardzo zaangażo-
wany w obronie religii swoich ojców. Nikt nie mógł przy-
puszczać, że kiedykolwiek odwróci się od religii swoich
ojców. Ajednak tak się stalo. Gdy tylko osobiście spotkał
Jezusa Chrystusa, natychmiast porzucił swoją .kość". Oto
co powiedział:

..Chociaż ja móglbym pokladać ufnosć w ciele. Jeśli
ktos inny sądzi, że może pokladać ufność w ciele. lo tym
bardziej ja: obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego,
z pukolenia Beniaminowego. Hebrajczyk z Hebrajczy-
ków ... Co do żarliwoset. prześladowca Kościola, co do
sprawiedliwoset opartej na zakonie, człowiek bez na-
gany. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze
względu /la Chrystusa za szkodę" (Filipian 3:4-7).
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Paweł po spotkaniu Chrystusa był w stanie uznać
wszystko dotychczasowe za bezwartościowe. Czy ktoś
mógłby zrozumieć taki cud? Wymagało to długiego czasu.
zanim inni uczniowie i apostołowie zdali sobie sprawę
z wielkiej zmiany w życiu Pawła. To jego własne przeży-
cie z Chrystusem zmieniło go. Był szczęśliwy. że porzuca
kości ,.dla mięsa".

Zacheusz był przełożonym celników i bogatym czło-
wiekiem. Ale był także many jako złodziej. Nikt nie przy-
puszczał, że pewnego dnia przestanie kraść. Ale po spot-
kaniu z Jezusem. przeżyciu osobistej przemiany. stał się
zupełnie innym człowiekiem (Łukasz 19: I-I O).

Mojżesz został wychowany w pałacu królewskim.
Nauczono go mądrości. Był silny w słowach i czynach.
Mógł zostać jednym z największych przywódców egips-
kich.jacy kiedykolwiek żyli. Miał wszystko. czego pragnął.
Czegóż więcej mógł chcieć? Ale w Starym Testamencie
czytamy o tym. że gdy poznał osobiście. poprzez wiarę,
chwałę Chrystusa. na wiele tysięcy lat zanim On przyszedł
na tę ziemię. zapragnął zmiany. To dotknięcie mocy woso-
bistym przeżyciu nadaje naszemu życiu nowe znaczenie.
Jakaż mogłaby być inna przyczyna. dla której Mojżesz
zostawił swoje bogactwo. popularność. pozycję. w zamian
za życie w nędzy i samotności na pustyni?

Nie tak dawno czytałem o interesującym świadectwie
młodego człowieka, który po spotkaniu z Chrystusem
porzucił dobrze płatną pracę. Zdał sobie sprawę, że ta
praca nie była miła Bogu. Jego życie zmieniło się po
spotkaniu z Jezusem, porzucił on swoją "kość" dla "mięsa",
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Biblia mówi: .. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie.
nowym jest stworzeniem: stare przeminę/o. oto wszystko
stało się nowe" (2Koryntian 5: I7).

Jest to rzeczywiście prawda. Osobiste spotkanie z Chrys-
tusem przynosi zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne
zmiany w ludziach.

Gdy byłem wykładowcą w szkole, zmarł pastor z mo-
jego rodzinnego miasta. Był człowiekiem w pełni oddanym
Bogu. W dniu jego pogrzebu zdarzyło się coś zdumie-
wającego. Przyszło wielu ludzi, zarówno chrześcijan jak
i niewierzących. I przyszli dwaj ludzie, którzy byli sobie
wrogami. Nigdy nie rozmawiali ze sobą, nie podawali sobie
ręki. A tego dnia, po raz pierwszy od dwudziestu lat nad
grobem tego Bożego człowieka podali sobie ręce. Zoba-
czyłem wtedy cudowną rzecz. Przypomniała mi się znacz-
nie większa przemiana, która zaszła po śmierci Chrystusa
na krzyżu, było nią pojednanie Boga z człowiekiem. Żywi
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czy umarli, poprzez nasze świadectwo możemy wpływać
na zmianę ludzkiego życia.

~- ZADANIE DLA CIEBIE

6 Jaki jest najlepszy sposób przekonania kogoś, aby po-
rzucił swoje dotychczasowe wierzenia i przyjął Chrys-
tusa?
a) Wytłumaczenie, że jego wierzenia nie są dobre.
b) Powiedzenie, że jego życie jest pełne grzechu.
c) Pokazanie wszystkich duchowych wartości. które

Chrystus uczynił dla niego.

7 Wybierz z poniższej listy trzy wartości, które zapewnia
nam Chrystus. a których nic spełniają całkowicie inne
wierzenia i religie.
a) Prawdziwa radość
b) Sukces
c) Sens życ ia
d) Lepsze wykształcenie
e) Mądrość
f) Życie pozagrobowe

8 Co to oznacza, gdy mówimy, że Chrystus jest "Chlebem
Życia" dla głodnych?
a) On nigdy nie pozwoli, abyśmy byli głodni.
b) On zaspokaja głód i pragnienie poznania Boga, które

istnieją głęboko w nas.
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c)Jeśli nie mamy żywności. On nam jej dostarczy po-
przez cud.

9 Wymień przynajmniej trzy sposoby. jak może zmienić
się twoje życie po poznaniu Chrystusa.
a .

b .

c .

.JAK ŚWIADCZYĆ BEZ WZGLĘDU NA CENĘ

Cel 4. Podaj przyklady osób. które glosiły dobrą no-
winę, mimo że ponosi/y z tego powodu koszty.

Czasami opowiadanie o swoich przeżyciach powoduje
przykre konsekwencje. Słyszałem. jak cierpieli pierwsi
chrześcijanie w moim kraju. Niektórzy z nich nadal jeszcze
żyją i wierzą w Chrystusa. Wielu zostało wyklętych i wy-
kluczonych z ich rodzin. Dla Afrykańczykajest to bardzo
ciężkie przeżycie. ponieważ uważa się ich wtedy za
umarłych. Nikt z rodziny czy z wioski nie pozdrowi ich.
ani nic od nich nie weźmie. Niektórym, którzy właśnie
mieli się żenić. zabrano narzeczone i oddano innym męż-
czyznom. Dla wielu chodzenie w niedzielę do kościola
łączy się z koniecznością poszczenia. Jeśli pójdą do koś-
cioła. nie dostaną w domu posiłków.
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Mógłbym jeszcze dalej wymieniać cierpienia, jakie
znoszą chrześcijanie w moim kraju. Dziękuję Bogu. że
pomimo tych ciężkich prób, oni nadal wierzą w Chrystusa.
Z ich powodu ja również przeżyłem w moim życiu spot-
kanie z Chrystusem.

Zastanówmy się nad przypadkiem trzech młodych
Hebrajczyków przedstawionym w Starym Testamencie.
Przeczytaj Księgę Daniela 3 :8-25. Ci trzej mężczyźni byli
ludźmi Boga. Postanowili służyć Mu bez względu na to,
co się stanie. Ponieważ nie ulegli królowi i nadal nieśli
swoje świadectwo. zostali wrzuceni do rozpalonego pieca.
Wybrali raczej śmierć, niż wyparcie się swojej wiary
w Boga. Ich przykład może natchnąć nas do głoszenia
dobrej nowiny o życiu \V społeczności z Chrystusem.
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Ceną objawienia się mi/ości Boga jest Jego Syn. Aby
przekazać swoją wielką miłość człowiekowi, Bóg posłał
do nas Swojego jedynego Syna. Człowiek był grzeszny
i Bóg wybrał taką drogę, aby doprowadzić do pojednania
z człowiekiem. Bóg bardzo cierpiał patrząc jak człowiek
traktuje Jego Syna. Ale ponieważ bardzo nas kochał, poz-
wolił, aby Jego Syn zstąpił na ziemię.

Ceną dzialalności Jezusa by/o Jego życie. Jezus doś-
wiadczał wielu prób. Miał rację prorok Izajasz, gdy nazwał
Jezusa Mężem Boleści (Izajasz 53:3). Z powodu swojego
posłannictwa otoczony był zawsze przez ludzi, którzy
chcieli go zabić. Nie było jednak innego sposobu, aby zba-
wić człowieka. Chrystus wziął na siebie nasz grzech. Wie-
dział,jakajest cena smaku śmierci, oddzielenia od Boga.
Ale ponieważ nas kochał, chciał zapłacić taką cenę za
nasze zbawienie.

Czyż to nie Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeś-
li kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie
iweźmie krzyż swój i niech idzie za mną" (Mateusz 16:24).

Musisz zapłacić pewną cenę, jeśli naprawdę chcesz
dzielić się twoimi chrześcijańskimi przeżyciami z innymi
ludźmi. Możesz stracić przyjaciół, twoi rodzice mogą cię
nie zrozumieć. Możesz się innym wydawać dziwakiem.

Nie pozwól, aby jakiekolwiek trudności, które mogą
się pojawić, powstrzymały cię od głoszenia dobrej nowiny.
Pamiętaj, co Chrystus zrobił dla ciebie. To pomoże ci
opowiadać innym ludziom o Chrystusie, bez względu na
konsekwencje.
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~- ZADANIE DLA CIEBIE

10 Jak myślisz. czy Bóg cierpiał. gdy Jezus był ukrzy-
żowany?

11 Dlaczego Bóg chciał cierpieć i dlaczego Jezus chciał
cierpieć?

12 Czy znasz kogokolwiek. kto cierpiał. bowiem chciał
zostać chrześcijan inem?

W jaki sposób cierpiał ten człowiek?

13 W jaki sposób te przykłady mogą pomóc ci w gło-
szeniu dobrej nowiny o Jezusie?



72 Ewangelizacja

SPRA WDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

I a) mogę nie mieć następnej szansy, aby mu to powie-
dzieć

d) mój przyjaciel może nigdy nie znaleźć Pana.

2 b) Poszedł do nich i stwarzał okazje, aby móc im głosić
ewangelię.

3 Każde miejsce jest dobre. Wszędzie możesz o Nim mó-
wić.

4 a Jezus nie wstydził się umrzeć za nasze grzechy.

b Nie musimy wstydzić się mówienia o Jezusie, ponieważ
tylko taką drogę wybrał Bóg, aby ludzie dowiedzieli
się o Nim.

5 Teraz, gdy nauczyłeś się tego wersetu, proś Boga, by
pomógł ci, abyś nigdy nie wstydził się Ewangelii Chrys-
tusa.

6 c) Pokazanie wszystkich duchowych wartości, które
Chrystus uczynił dla niego.

7 a) Prawdziwa radość.

b) Sens życia.

f) Życie pozagrobowe.
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8 b) On zaspokaja głód i pragnienie poznania Boga. które
istnieje głęboko w nas.

9 Twoja odpowiedź. Czy czujesz się szczęśliwy, ponie-
waż Chrystus zmienił twoje życie?

10 Tak. wierzę. że Bóg cierpiał tak samo, jak cierpią ro-
dzice. gdy ich dziecko jest zranione.

11 Ponieważ kochali nas tak bardzo, że chcieli. aby nasze
wyzwolenie z nicwoli grzechu było możliwe.

12 Twoja własna odpowiedź.

13 Gdy zdajemy sobie sprawę. że inni ludzie zgodzili się
cierpieć za Chrystusa, daje nam to wytrzymałość w słu-
żeniu Jemu. bez względu na cenę.

Teraz. gdy przerobiłeś pierwsze cztery lekcje. możesz
już odpowiedzieć na pierwszą część pytań w sprawozdan iu
studenta. Przeglądając lekcje l - 4 i śledząc instrukcje we
wkładce. wypełń arkusz z odpowiedziami. Następnie
wyślij go na adres podany na ostatniej stronie sprawozdania
studenta.



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.
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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.
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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



Zrozumienie zadania 89

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 ..
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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.



Pokonywanie
przeszkód

Apostoł Paweł znalazł się w więzieniu. Nie mógł
wtedy głosić dobrej nowiny o Chrystusie, nie mógł służyć
ludziom w ich potrzebach. Ten, którego pragnieniem było
mówienie o swoim Zbawicielu, był teraz zakuty w kaj-
dany. Mimo to mógł powiedzieć: "Ale Słowo Boże nie
iest związane" (2Tymoteusz 2:9)!

Jest wiele barier czy zapór, które napotykamy przy
niesieniu dobrej nowiny o Chrystusie. Bariery te będą
różne w zależności od państwa czy kultury społeczeństwa.
Nie możemy ignorować tych problemów, jeśli chcemy
pozyskiwać ludzi dla Chrystusa.

Teraz, gdy widzę cudowną pracę Chrystusa w moim
życiu. mocno wierzę, że nie ma takich barier, które mo-
głyby powstrzymać głoszenie Ewangelii. Slowo Boże do-
chodzi wszędzie do wszystkich ludzi. Dobra nowina prze-
kracza granice i różnice narodowościowe.

Przysłowie mówi: "Zabezpieczenie przed chorobąjest
lepsze, niż leczenie". Wierzę, że im więcej będziemy wie-
dzieć o barierach. tym łatwiej będziemy mogli je pokonać.



W ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się. co jest potrzebne
w dzieleniu się dobrą nowiną. Teraz zobaczymy, jak po-
konywać niektóre bariery, aby nieść w świat Ewangelię.
Pamiętaj, że z Bogiem rzeczy niemożliwe stająsię możli-
we!

W tej lekcji będziesz się uczylo:

Barierach tożsamości
Barierach rei igijnych
Barierach językowych
Barierach społecznych

Ta lekcja pozwoli ci•....

* Ustalić bariery dla indywidualnej ewangelizacji oraz
wskaże ci, jak je pokonywać.
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BARIERY TOŻSAMOSCI

Cel l. Wyjaśnij, jak Bóg patrzy na tożsamość czlowieka.

W dzisiejszym świecie, w wielu krajach. w sercach
ludzi obserwujemy wielkie pragnienie znalezienia ich
prawdziwej tożsamości. Amerykanie nie chcą być nazy-
wani Francuzami, a Brytyjczycy nie chcą być nazywani
Niemcami. Afrykanie zaś nie chcą być nazywani ani tak,
ani tak. Wszędzie ludzie są dumni z ich własnej tożsa-
mości, z tego, kim są. To jest coś normalnego.

Jako chrześcijańscy pracownicy powinniśmy postrze-
gać ludzi tak,jak Bóg ich widzi. Miłość Boga spływa na
wszystkich. On kocha cały świat! Dotyczy to wszystkich
narodów, wszystkich ras, bez względu na język czy kolor
skóry. Gdy Duch Święty zstąpił w Jerozolimie. aby wy-
posażyć uczniów w moc do świadczenia o Chrystusie. to
byli tam obecni ludzie z różnych narodów. Wszyscy sły-
szeli w ich własnym języku uczniów chwalących Boga
(Dzieje 2: 1-12).

Izrael, jako kraj, miał wyjątkową pozycję w ówczes-
nym świecie. W czasach biblijnych zajmował centralne
miejsce. Leżał na skrzyżowaniu szlaków komunikacyj-
nych. Statki wielu krajów podróżowały po morzach do-
okoła tego małego kraju. Bóg mial na myśli wszystkie
narody, gdy posłał tam Jezusa. W ten sposób Ewangelia
znalazła się w zasięgu całego tamtego świata. Dla Boga
wszystkie narody sąjednakowo ważne.
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W niebie znajdują się śpiewający i chwalący Boga
ludzie z wszystkich narodów, plemion i języków. Takie
widzenie miał apostol Jan (Objawienie 7:9).

Jezus, który zbawił Afrykanina takiego jak ja, zbawił
także ciebie, bez względu na to, zjakiej narodowości po-
chodzisz. Różnimy się od siebie. Jemy różne rodzaje po-
karmów. Mówimy inaczej. Ubieramy się odmiennie. Ale
Jezus uczynił nas jedną rodziną. Połączył nas Duch Świę-
ty.
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W wielu krajach stało się praktyką przyjmowanie
imion chrześcijańskich przez ludzi stających się chrześci-
janami. Ale musimy pamiętać. że fakt przyjęcia chrześ-
cijańskiego imienia nie zmienia życia tej osoby. Chrystus
nic posłał ciebie. abyś zmieniał imiona ludziom czy też
nauczał ich podobnie wykonywać te same przedmioty.
On posła! ciebie. abyś dzielił się z nimi wiarą i swoim
chrześcijańskim życiem, co spowoduje. że ich życie od-
nueru Się.

Ten sarn Duch zaprowadził Filipa do Afrykanina na
pustyni (Dzieje 8;9), posła! Pawła do Europy (Dzieje
16;6-9). Ten sarn Duch napełnił uczniów w Dniu Zie-
lonych Świąt (Dzieje 2:4) i On też napełnił dom Korne-
liusza (Dzieje 10:45). Jeśli ty ija uświadomimy sobie, że
Bóg jednakowo traktuje wszystkich ludzi. wtedy bę-
dziemy mogli widzieć ich tak, jak widzi ich Bóg. Będziesz
wtedy w stanie pokonać bariery rasy i koloru skóry. Wtedy
Bóg może posłużyć się nami nie tylko w naszym własnym
domu czy kraju, ale również pośród innych ludzi. którzy
mogą bardzo różnić się od nas.

000
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ZADANIE DLA CIEBIE

1 Bóg chce zmienić .
(naszą tożsamość/nasze żyeie)

2 W oczach Boga wszysey ludzie są .
(jednakowi/podzieleni na klasy)

3 Gdy mówimy o naszej tożsamości. myślimy o tym

(jak dzialamy/jaey jesteśmy).

4 Jako chrześcijanin musisz pozbyć się .
(jednośc iIbari er)

BARIERY RELlGI.INE

Cel 2. Staraj się zrozumieć.jak chrzescijanski pracownik
może pokonać: bariery religijne.

Na świecie istnieje wiele religii. W niektórych rozwi-
jających się krajach każde plemię ezy obszar ma swoją
religię lub kilka religii. Jest to oczywiście jedna z naj-
większych barier. jaką napotkasz próbując zdobyć ludzi
dla Chrystusa.

Wiele razy ludzie mówili do mnie: ..Nie mogę porzu-
cić religii ojca. Muszę być lojalny wobec tradycji ojca.
Chrześcijaństwo było obce moim przodkom. bo jest to
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religia białego człowieka. Nie mogę w nią wierzyć", Co
możesz zrobić natrafiając na barierę religijną?

Po pierwsze. pozwól ludziom, którzy odpowiadają
w ten sposób. aby zobaczyli przemiany w twoim życiu.
Powiedz. że Bóg ich kocha. Nie przekonuj ich, bo to nie
przyniesie efektów. Pamiętaj, co powiedział apostol Pa-
weł. On był taki sam, jak ei ludzie. Posiadał przekonania
religijne ojca. Był lojalny i zaangażowany w przestrze-
ganiu tradycji swojej rodziny. Wtrącał do więzienia ludzi,
którzy mówili o Chrystusie. Dla niego chrześcijaństwo
było czymś przeciwnymjego kulturze i religii ojców. Brał
nawet udział w zabijaniu świadków dobrej nowiny
(Dzieje 8: 1-3). A jednak spotkawszy Chrystusa. ten czło-
wiek był gotów zapomnieć wszystko. w co wierzył do tej
pory.

W Dziejach Apostolskich 8:9 czytamy o człowieku
imieniem Szymon, który zadziwiał każdego mocą swojej
magii. Ja również spotkałem ludzi takich, jak on, którzy,
wydawało się. mieli wielką moc w ich praktykach re-
ligijnych. Uważano ich za wielkich ludzi. Żadna uroczys-
tość, żadne sianie ziarna, żaden ślub czy pogrzeb nie mog-
ły się odbyć bez ich rady. A jednak widziałem. że nie-
którzy z nich przyjmowali Jezusa jako swojego Zbawi-
ciela. Ich życie ulegało całkowitej zmianie. Palili wszyst-
kie swoje bożki i porzucali uprawianie magii. A przecież
nikt ich nie zmuszał do tego. Zrobili to, bo znaleźli Chrys-
tusa.
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Nie ma takiej bariery. której by nie mogła złamać moc
dobrej nowiny. Nie zniechęcaj się więc w twoim dziele
świadczenia. Nie bój się opowiadać o tym. co zrobił dla
ciebie Chrystus. Nasz Pan jest wciąż taki sam ... Mi - po-
wiedział - dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi"
(Mateusz 28: 18 - parafraza). I ani śmierć. ani piekło nie
mogą zatrzymać rozprzestrzeniania się dobrej nowiny.
Próbę taką podjęło Imperium Rzymskie, ale mu się 10 nie
udalo. Nic ma barier religijnych. których moc Ewangclii
nie mogla by obalić. Sami nie możemy tego dokonać, ale
zrobi to Duch Święty będący w nas.
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~------ ZADANIE DLA CIEBIE

5 Najlepszą drogą pokonywania barier religijnych. w roz-
mowie z kimś. jest
a) próba udowodnienia. że jego religiajest zla.
b) powiedzenie mu, że praktykowałeś jego religię.

ale ona nic ci nic dala.
c) pokazanie mu poprzez swoje życie. że masz mu

coś lepszego do zaoferowania.

6 Nie mamy potrzeby obawiać się niesienia dobrej no-
winy ludziom odmiennej religii. ponieważ
a) moc Ewangelii jest większa niżjakiekolwiek inne

moce.
b) są oni z gruntu dobrymi ludźmi.

7 Czy ty lub ktoś. kogo znasz. zdecydowaliście się po-
rzucić inną religię dla Chrystusa? Jeśli two-
ja odpowiedź brzmi lak. to wskaż. dlaczego postano-
wiłeś ją zmienić? .

BARIERY JĘZYKOWE

Cel 3. Podoj dwie bariery językowe oraz sposoby pokona-
nia ich.

Znasz swoich rodaków lepiej niż ktokolwiek inny.
Znasz ich język. Dlatego w twoim kraju jest ci latwo
świadczyć i w ten sposób naśladować Chrystusa.
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Wierzę. że gdy Chrystus zbawił nas i posłał abyśmy
byli świadkami Jego miłości. może nam również pomóc
w pokonywaniu barier językowych. Może nam też pomóc
w uczeniu się innych języków. tak abyśmy mogli przeka-
zywać innym ludziom to. co zrobił dla nas Chrystus.

Wielu misjonarzy było nazywanych .Afrykaninami",
gdyż mówili naszymjęzykiem. Wielu współpracowników
Chrystusa moglo nauczyć się nowych języków. tak aby
pozyskiwać ludzi z innych plemion. Jeśli Pan daje ci zdol-
ności do nauki innego języka. wykorzystaj je. To da ci
większe możliwości w głoszeniu dobrej nowiny o zbaw-
czej mocy Chrystusa.

Apostoł Paweł nie potrzebował tłumacza. gdyż znał
język hebrajski i grecki. a być może również inne języki.
Jeśli Bóg posyła cię. abyś niósł dobrą nowinę tym. którzy
mówią odmiennym językiem. nie ma powodów. dla któ-
rych miałaby cię ta bariera zatrzymać.

Istnieje inna bariera językowa. z którą spotykamy się
u dwóch trzecich ludności świata. Jest to bariera anal-
fabetyzmu - problem człowieka. który nic potrafi czytać
ani pisać w swoim własnym języku.

Jest prawdą, że Organizacja Narodów Zjednoczonych
wydaje ogromne kwoty pieniędzy na programy edu-
kacyjne. Jest również prawdą, że wiele krajów uznało
wykształcenie narodu jako niezbędny warunek rozwoju
ekonomicznego. Biblia została przetłumaczona na ponad
1000 języków. Ale.jak do tej pory. dwie trzecie ludzi na
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świecie nie umie jej przeczytać. Tylko w moim kraju 95%
ludności nie umie czytać i pisać.

Jak możemy pokonać tak wielką barierę? Nie możemy
dać Biblii czy literatury chrześcijańskiej tym, którzy nie
umieją czytać. Ale czy to powinno nas powstrzymywać
od próby pozyskania ich dla Chrystusa? Taka myśl jest
nie do przyjęcia!

Nasz Pan pokonal taką barierę. Mówiąc do wykształ-
conych faryzeuszy nawiązywał do napisanych słów Boga:
..Czyż nie czytaliscie" (Mateusz 19:4). Ale zwracając się
do prostych ludzi mówił o sprawach związ.anych z ich
dniem codziennym. Postępował tak, aby mogli zrozumieć
miłość Boga. Mówił na przykład, że Bóg tak się o nich
troszczy, że nawet włosy na ich głowach są policzone
(Mateusz 10:30). Opisując Królestwo Boże opowiadał
im o człowieku siejącym ziarno, o uroczystości weselnej.
o zgubionej monecie. Mówił w zrozumiały sposób tak,
że wszyscy prości ludzie chętnie Go słuchali (Marek
12:37).

Ludzi. którzy nie umieją czytać i pisać można nauczyć
na pamięć wersetów z Pisma Świętego. Gdy będą mieli
w swoich sercach Słowo Pana, powstrzyma ich ono od
grzechu (Psalrn 119: II).
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f:------ ZADANIE DLA CIEBIE

8 Są dwie bariery językowe:
a .
b .

9 Jak Jezus pokonywał barierę analfabetyzmu?
a) Uczył ludzi czytać Pismo Święte.
b) Przedstawiał im opowieści z ich codziennego ży-

cia tak, aby nauczać ich prawd duchowych.

10 Jeśli Bóg pośle cię do ludzi, których języka nie znasz,
co powinieneś zrobić?
a) Próbować nauczyć się ich języka.
b) Znaleźć kogoś, z kim mógłbyś się porozumieć,

aby następnie on przekazał twoje posłanie tym
ludziom.

BARIERY SPOŁECZNE

Cel 4. Wyjaśnij, co powinien uczynić ewangelista, gdy
spotka się z oporem spolecznym.

Sposób organizacji pewnych grup może być barierą
dla ewangelisty. Na przykład, w wielu krajach afrykańs-
kich mądrość jest związana z wiekiem. Ludzie wierzą, że
imjesteś starszy. tym jesteś mądrzejszy. Jeśli więc młody
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człowiek będzie mówić o takiej sprawie jak wiara, będzie
to uważane za niewłaściwe. W takiej sytuacji ten młody
człowiek potrzebuje wiele śmiałości i odwagi.

Ale nie tylko my spotkaliśmy się z taką barierą. Na-
potkałją także Jezus. W wieku 121at przemawiał do nau-
czycieli prawa i wszyscy byli zdziwieni. Było dla nich
czymś niezwykłym, gdy zobaczyli wielką mądrość w tak
młodym chłopcu (Łukasz 2:47). Później ci, którzy chcieli
powstrzymać Go w Jego posłannictwie rozpowszech-
niania dobrej nowiny o Bogu, mówili o Jego niskim po-
chodzeniu. Nawet Jego przyjaciele zapytywali sami sie-
bie, czy wie On, co czyni (Marek 3:21).

Gdy ślepiec uzdrowiony przez Jezusa próbował po-
wiedzieć zwierzchnikom religii żydowskiej. że Jezus musi
pochodzić od Boga. oni nie przyjęli tego do wiadomości.
Uważali nawet, że człowiek ten nie zasługuje na to. aby
mówić do nich o Bogu. Byli starsi. a zatem mądrzejsi od
niego (Jan 9:28-29,34).

" " -. ; . '.r.' ,
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Tymoteusz był młodym człowiekiem. gdy apostoł Pa-
weł powołał go, aby zaopiekował się kościołem w Efezie.
On również stykał się ze społeczną barierą ze względu
na swój młody wiek. Paweł napisał do niego. aby go pod-
nieść na duchu. Polecił mu przyjąć odpowiedzialność przed
Panem i Jego Świętymi Aniołami (I Tymoteusza 4: 11.12).

Ty również możesz spotkać się z oporem społecznym.
Możesz mieć sposobność. aby wydać świadectwo czło-
wiekowi znajdującemu się na wysokiej pozycji w świecie
lub ludziom bardziej wykształconym czy bogatym. Mogą
patrzeć na ciebie jako na niegodnego. by mówić im
o miłości Boga. Nigdy jednak nie zaprzestawaj niesienia
dobrej nowiny. Pamiętaj tylko, że Ten który Cię powołał.
jest zawsze z tobą. On da ci mądrość. Chrystus pokonał
bariery. Tymoteusz pokonalje. Ty również je pokonasz!

~------- ZADANIE DLA CIEBIE

11 Zakreśl literę przy prawdziwym stwierdzeniu.
a Jeśli będę podążać za przykladem Jezusa, nie będę

bać się wydawania świadectwa ludziom znajdują-
cym się na wysokiej pozycji społecznej.

b Muszę mówić o Jezusie tylko ludziom młodszym
ode mnie.
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c Przy niesieniu dobrej nowiny ludziom różniącym
się od nas są potrzebne mądrość i śmiałość.

d Muszę być cały czas gotów do mówienia każdemu
o Chrystusie.

e Jeśli czujemy się niegodni do mówienia komuś
o Chrystusie. powinniśmy milczeć.

12 Jakajest najważniejsza prawda. o której dowiedzia-
łeś się z tej lekcji?

A
~~@..---I· SPRAwoź SWOJE ODPOWIEDZI

I nasze życie.

2 jednakowi.

3 jacy jesteśmy.

4 barier

5 c) pokazanie poprzez swoje życie. że masz mu coś lep-
szego do zaoferowania.

6 a) moc Ewangelii jest większa niż jakiekolwiek inne
moce.
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7 Twoja odpowiedź. Tak się cieszę, że Jezus Chrystus
nadał mojemu życiu nowy sens!

8 a Chęć niesienia dobrej nowiny komuś, chociaż nie
znam jego języka.

b Próba dania świadectwa komuś, kto nie może prze-
czytać Biblii (analfabetyzm).

9 b) Przedstawiał im opowieści z ich codziennego życia,
tak, aby nauczać ich prawd duchowych.

10 a) Próbować nauczyć się ich języka.

11 a Prawda. d Prawda.
b Nieprawda. e Nieprawda,
c Prawda.

12 Twoja odpowiedź, Powiedziałbym, że dowiedziałem
się, iż Słowo Boże nie może być uwięzione i że nie
ma takiej mocy, która mogłaby powstrzymać rozprze-
strzenianie się dobrej nowiny wszędzie, do wszystkich
ludzi!



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.
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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?



/20 Ewangelizacja

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.



122 Ewangelizacja

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!



Nagroda

Czy znasz ulicę lub budowlę, która została nazwana
nazwiskiem człowieka. w celu uhonorowania go? Rozejrzyj
się wokół siebie, a zobaczysz, że ulice. budowle, samoloty,
lotniska, statki, miasta, wioski, rzeki i inne obiekty zostały
mianowane nazwiskami ludzi. Uczyniono to, aby wyrazić
im uznanie i nagrodzić ich. Zostali nagrodzeni, ponieważ
uczynili coś dla ludzi lub społeczeństwa.

Na pewno słyszałeś o nagrodzie Nobla, która jest
corocznie przyznawana ludziom, których praca przyniosła
dobro ludzkości. Ostatnio w moim kraju uhonorowano
ambasadora innego kraju przez wręczenie mu złotego
klucza do naszej stolicy. Wszystko to są duże i cenne na-
grody. żadna pensja nie może się z nimi równać. Ale te
wszystkie nagrody dotyczą czasów ziemskich.

A co z nagrodą, która pochodzi od Boga? Jeśli człowiek
wie,jak wyrazić uznanie drugiemu człowiekowi, czyż Bóg
nie uczyni więcej dla tych, którzy Go kochają?

Oczywiście, że to uczyni. Już tylko myśl o tym, że
Chrystus uhonoruje nas przed swoim Ojcem, powinna do



końca utrzymywać nas w wierze. "Przeto imy... z/ożyw-
szy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla,
biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami"
(Hebrajczyków 12: l). Możemy oczekiwać nagrody!

W tej lekcji będziesz się uczył o:

Nagrodach ziemskich
Obecności Pana
Satysfakcji
Przyszłych nagrodach
Znanych nagrodach
Nieznanych nagrodach

Ta lekcja pozwoli ci:

• Zrozumieć, że Bóg przygotował wspaniałe nagrody dla
tych, którzy niosą dobrą nowinę o Jezusie.
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NAGRODY ZIEMSKIE

Cel I. Podaj przykłady nagród, jakich możemy oczeki-
wać angażując się w ewangelizację indywidualną.

Ewangelista nie pracuje dla nagrody. Ona nie jest jego
celem. Pracuje, ponieważ Bóg go umiłował, a Chrystus
go zbawił. Dociera do ludzi zgodnie z poleceniem Chrys-
tusa. Podejmuje ten trud również dlatego, że głoszenie
dobrej nowiny stało się częścią jego osobowości w Chrys-
tusie. Pracuje, ponieważ kocha innych ludzi i chce, aby
oni mieli tę samą nadzieję i ten sam sens życia, jaki i on
znalazł w Jezusie Chrystusie.

I chociaż nagrody nie są celem chrześcijanina, spodo-
bało się Bogu obdarzyć go wieloma nagrodami. Moim
zdaniem żadne inne działanie na świecie nie jesttak na-
gradzane jak indywidualna ewangelizacja. Nagrody są
zarówno teraźniejsze jak i przyszłe, czasowe i wieczne,
materialne i duchowe.

Obecność Pana

Jedną z największych teraźniejszych nagród, jakie
można uzyskać za trud ewangelizacji indywidualnej jest
przeświadczenie o stalej obecności Pana. Po śmierci
i zmartwychwstaniu Jezus posłał Swoich uczniów na cały
świat, aby głosili dobrą nowinę wszystkim ludziom. Zadanie
było naprawdę ogromne i spotkali się oni z wieloma
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trudnościami w jego realizacji. Uczniowie też prawdo-
podobn ie zastanawia Ii się,jak on i, zwykli, pełn iobaw Iudzie,
zdolają rozpowszechnić dobrą nowinę na cały świat.

Ale zanim mogli wyrazić swoje obawy. Chrystus
upewnił ich o Swojej ciągłej obecności ... Mocie tedy ...
A 010 Ja jestem z wami po wszystkie dni. aż do skoń-
czenia swiata" (Mateusz 28:20).

Jezus posiada wszelką moc na niebie i na ziemi. Jego
moc nic zna granic ani przeszkód, więc ani śmierć. ani
grób nie mogły Go zatrzymać. Nie potrzebuje też żadnego
paszportu, ponieważ nic ma kraju. do którego nie mógłby
przybyć. Przebywanie w obecności takiej Osoby w na-
szym codziennym życiu i służbie jest oczywiście naj-
większą nagrodą, jaką kiedykolwiek moglibyśmy otrzy-
mać. Ta nagroda pomaga nam pokładać zaufanie w na-
szym Panu i Zbawicielu.

Bóg zawsze sprawia, że ci, którzy w Niego wierzą,
wypełniają Jego wolę. On posłał Mojżesza, aby uratował
naród izraelski z niewoli w Egipcie. Izraelici znaleźli się
na wielkiej pustyni. Tam przywództwo stało się dla Mojże-
sza zbyt trudnym obowiązkiem. Rodziły się wątpliwości
i pytania:jak mógłby sam przywodzić tym wszystkim lu-
dziom - odczuwał. że jest to dla niego niemożliwym do
wykonania. Zdając sobie sprawę ze swojej słabości Moj-
żesz zwrócił się do Boga O pomoc. Bóg obiecał mu ciągłą
obecność z nimi. przez całą drogę poprzez tę wielką pus-
tynię, aż dojdą do Ziemi Obiecanej. W odpowiedzi Bogu
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Mojżesz powiedział: "Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie
z nami, to nie każ nam stąd wyruszać" (2Mojżeszowa
33: 15).

Mojżesz mógł więc wykonać swoje powołanie dlate-
go, że był przeświadczony o stałej obecności Pana. Je-
dynym sposobem, abyśmy mogli z sukcesem i odwagą
prowadzić chrześcijańskie życie,jest stała obecność Pana
z narm,

Apostoł Paweł został wtrącony do więzienia. Doznał
wielu nieprzyjemności głosząc dobrą nowinę o Chrystusie.
Wszyscy jego przyjaciele i nawet współpracownicy w gło-
szeniu Ewangelii opuścili go. Przed sędzią nikt nie stanął
w jego obronie, nikt nie ujął się za nim. A mimo to, pisząc
do Tymoteusza, mógł powiedzieć: "Ale Pan stal przy mnie
i dodał mi sil, aby przeze mnie dopełnione było zwias-
towanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie ... "
(2Tymoteusz 4: 17).

Czy chcesz mieć tę całkowitą pewność w twoim co-
dziennym życiu i służbie dla Chrystusa, nawet w osa-
motnieniu i trudnościach? Nagrodajest naprawdę wielka,
alejestjeden warunekjej zdobycia. Ty musisz iść, gdyż
obietnica brzmi: "Idź ...A oto Jajestem z wami po wszystkie
dni aż do skończenia świata" (Mateusz 28:20).
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ł:-----.ć/.ZADANIE DLACIEBIE

1 Jaką cudowną obietnicę dał Jezus Swoim uczyniom,
gdy rozesłal ich, aby nieśl i dobrą nowinę?

2 Jak możemy otrzymać taką samą obietnicę?

3 Kto pozostał z apostołem Pawłem, gdy wtrącono go
do więzienia? .

4 Jak mógł Mojżesz przeprowadzić Izraelitów przez pus-
tynię do Ziemi Obiecanej?

5 Jaki powinien nam przyświecać cel przy niesieniu do-
brej nowiny o Chrystusie?
a) Zdobycie nagrody.
b) Przyprowadzanie ludzi do Chrystusa.

Satysfakcja

Jeśli jest jakaś nagroda, którą chciałby mieć pracownik,
to jest to z pewnością radość z wykonywanej dobrze pra-
cy. To jest ważniejsze niż wysoka pensja. Jezus dał dobry
przykład tego w opowieści o trzech służących (Mateusz
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25:14-30). Wszyscy trzej dostali do wykonania pracę,
zgodnie z ich możliwościami. Ale tylko dwóch z nich miało
przyjemność usłyszeć: ..Dobrze. sługo dobry iwiemy".
Trzeci zaś przyszedł drżący ze strachu, gdyż nie wykonał
tego, czego się po nim spodziewano. Inic otrzyma! nagro-
dy.

Przez cztery lata pracowałem w moim kraju jako
nauczyciel. Pewnego roku dano mi początkową klasę,
w której było około 70 dzieci, Wszystkie pochodziły
z wiosek i żadne z nich nie mówiło słowa po francusku.
Musiałem zaczynać od zera!

Pod koniec roku dzieci rozumiały po francusku i mogły
porozumiewać się pomiędzy sobą w tym języku. Mogły
nawct pisać i czytać po francusku. To było zdumiewające!
Nic było dla mnic większej nagrody niż moja wewnętrzna
radość z dobrze wykonanej pracy.

Dotyczy to również ewangelizacji indywidualnej. Gdy
widzisz nawróconych ludzi żyjących życiem chrześcijań-
skim, śpiewających pieśni. rozmawiających z grupami
młodych ludzi lub wykonujących osobistą pracę dzielenia
się ich chrześcijańskim doświadczeniem z innymi, to jest
nagroda, która nie możc być mierzona w skali ziemskich
bogactw. Wiedzieć. że zostaliśmy posłani, aby uratować
duszę od wiecznego potępienia i wiedzieć. że aniołowic
w niebie radują się, to wspaniała nagroda. Sam Jezus po-
wicdział do Piotra:

..I każdv. kto hy opuscil domy a/ho braci. a/ho siostry,
a/ho ojca. albo matkę, a/ho dzieci. a/ho rolę d/a imienia
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mego. stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żYWOl wieczny"
(Mateusz 19:29).

Wielu świeżo nawróconych afrykańskich chrześcijan
w moim kraju przeszło przez trudne doświadczenia. Nie-
którzy z nich zostali odsunięci przez swoje rodziny i przy-
jaciół. Wycierpieli niemało. Ale Pan był z nimi. Weszli do
nowej rodziny, rodziny Bożej. Zostali pobłogosławieni
wszelkim dobrodziejstwem. Jako chrześcijanin, gdziekol-
wiek pójdziesz, znajdziesz braci i siostry w Chrystusie.
Możesz nie mówić ichjęzykiem. Kolor twojej skóry może
być inny, ale wiesz i czujesz, że braterska miłość jednoczy
was wszystkich. Jeśli z powodu przyjęcia Chrystusa czy
dzielenia się twoim osobistym doświadczeniem chrześci-
jańskim straciszjednego przyjaciela, to zostaniesz obdaro-
wany wieloma przyjaciólmi w wielkiej rodzinie Bożej.

Abraham pozostawił swój dom, swoją rodzinę, swoje
poła, aby siu żyć Bogu. W nagrodę otrzymał przepiękną
krainę. Uczyniono go ojcem narodów. Zostal obdarzony
wszelkiego rodzaju bogactwami ziemskimi i niebiańskimi.
Jeden zjego służących powiedział do Labana:

..Pan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieńs-
twa tak. że stał się zamożnym: dał mu bowiem owce i by-
dło. srebro i złoto ... wiełbłądy i osły. A Sara. żona pana
mojego. urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu
syna ..': (I Mojżeszowa 24:35-36).

Jeśli będziemy posłuszni poleceniu Chrystusa i pój-
dziemy wszędzie głosząc dobrą nowinę,jeśli pozwolimy,
aby poslużył się nami, będziemy jak ci, którzy z płaczem
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sieją ziarno. Wrócimy potem śpiewając z radości, z powo-
du obfitego zbioru (Psalm 126:6).

Siedemdziesięciu uczniów, których rozesłał Jezus,
wróciło radując się z tego, co mogli zrobić w imieniu Pana.
Naprawdę, nie może być większej satysfakcji niż wystę-
powanie w imieniu Boga i w przyprowadzaniu innych ludzi
do Niego.

łt------ZADANIE DLA CIEBIE

6 Co przydarzyło się Abrahamowi wtedy, gdy opuścił
swój dom, aby iść za głosem Bożym?

7 Jakiej nagrody może spodziewać się ewangelista sie-
jąc ziarno?

8 Postaw literę X przy nagrodzie, którą możesz otrzy-
mać, gdy przyjmiesz Chrystusa jako twojego Zbawicie-
la.
a Nowi bracia i siostry w Chrystusie
b Radość z przyjścia kogoś do Chrystusa

poprzez moje świadectwo
c Satysfakcja ze służenia Jezusowi
d Wielu nowych przyjaciół, którzy kochają

Chrystusa
e Stała obecność Boga ze mną
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PRZYSZŁE NAGRODY

Znane nagrody

Cel 2. Wyjaśnij, jakich rodzajów nagród możemy oczeki-
wać w przyszłosci, jeśli będziemy swiadczyć o na-
szych chrzdcijańskich przeżyciach.

Oprócz teraźniejszych nagród. którymi możemy cie-
szyć siejuż obecnie, Bógobiecal również wiele przyszłych,
wiecznych nagród tym, którzy posłuszni rozkazowi Chrys-
tusa, niosą dobrą nowinę.

Pierwsze dwa rodzaje przyszlych nagród zostały nam
jasno objawione w Słowie Boga. Są to znane nagrody.
Przypomnijmy teraz niektóre z nich.

I. "Ci. którzy wielu wiodą do sprawiedliwosci, jaś-
nieć będą jakgwiazdy na wieki wieczne" (Daniel 12:3).
Naukowcy mówią nam. że gwiazdy są daleko od ziemi
i że trzeba tysięcy lat, aby pokonać z szybkością światła
odległość do najbliższych z nich. A mimo wszystko, będąc
na ziemi, możemy patrzeć jak świecą! Czyż to nie jest
piękne, że pewnego dnia ty ija,jeśli przyprowadzimy wielu
ludzi do Chrystusa, będziemy jak gwiazdy świecić na
zawsze w królestwie Boga.

2. Będziemy królować z Chrystusem' Chrystus zbawił
nas, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Już z tego powodu
powinniśmy się radować. Nie ma większego daru czy na-
grody. Ale On obiecał nam również Swój tron. Tak, będzie-
my panować razem z Chrystusem. Będziemy do Niego
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podobni. Będziemy mieszkali z Nim na zawsze. Powiedział
to wyraźnie, zanim opuścił Swoich uczniów wracając do
Ojca.

3. Pan obiecał również wiele wieńców zwycięstwa
ikoron tym. którzy Go kochają. Wymieńmy je:

a Wieniec sprawiedliwości (2Tymoteusz4:8)
b Wieniec nieprzemijający (I Koryntian 9:25)
c Wieniec żywota (Jakub I: 12)
d Korona chwały (I Piotr 5:4)

Wszystkie te nagrody będą nasze. jeśli wykonamy
pracę, którą dał narn Pan. Musimy ją wykonać z gorli-
wością i oddaniem, aż do końca. Parniętajmy. że nie mo-
żemy tracić czasu. Nie biegnijmy za wiatrem. Skoncen-
trujmy się na sprawach boskich, gdyż ten świat i jego
wszystkie bogactwa mogą zniknąć, podczas gdy nasza
praca dla Pana pozostanie na zawsze.



Nagrodo 139

t"------ ZADANIE DLA CIEBIE

9 Co musimy czynić, gdy chcemy błyszczeć jak gwiaz-
dy?

10 Co to znaczy, że będziemy panować z Chrystusem?
a) Będziemy dzielić z Nim Królestwo Niebieskie.
b) Wielu ludzi będzie nam bić pokłony i czcić nas.

11 Najważniejszą pracą, jaką możemy wykonać, jest
praca dla Pana, gdyż ta:
a) wkrótce się zakończy.
b) pozostanie na zawsze.

n Przeczytaj 2Tymoteusz 4:8, IKoryntian 9:25, Jakub
I: J 2, IPiotr 5:4. Jakijest temat tych wszystkich wer-
setów?

Nieznane nagrody

Jezus powiedział w Swoim objawieniu Janowi: ..Oto
przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać
każdemu według jego uczynków" (Objawienie 22: 12).

Do Swoich uczniów zwrócił się z takimi słowami:
..Błogosławieni będziecie, gdy łudzie was nienawi-

dzieć będą, ...igdy imieniem wmzym pomiatać będąjako
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bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i we-
selcie się w tym dniu: Oto bowiem zapłata wasza obfita
test w niebie ..... (Lukasz 6:22-23).

Apostoł Paweł piSZ4Cdo Koryntian przypomina im
o wielkich obietnicach,jakie Bóg uczynił:

"Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do
serca ludzkiego nie wstąpi/o. to przygotował Bóg tym.
którzy Go miłują" (I Koryntian 2:9).

Nie znamy wszystkich nagród, które przygotował dla
nas Bóg. Jedną z radości nieba będzie oglądanie tego. co
Pan dla nas przygotował. Ale o wiele większą radością
będzie ujrzenie w niebie ludzi. z którymi głosiliśmy dobrą
nowinę o Jezusie Chrystusie! Cóż to będzie za dzieli!

~------ ZADANIE DLA CIEBIE

13 Wiemy, że służenie Jezusowi opłaca się, nawet gdy
przysporzy nam to kłopotów, ponieważ:
a) Bóg ukarze tych, którzy nas prześladują.
b) Zostaniemy nagrodzeni, gdy będziemy cierpieć

w Jego imieniu.
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13 Jakajest najcudowniejsza nagroda, którą otrzymamy,
gdy będziemy w Niebie?

Gratulacje! Zakończyłeś kurs. Niech Bóg cię błogo-
sławi, gdy będziesz starać się głosić dobrą nowinę wszyst-
kim, do których On cię pośle. Podczas tej misji, być może,
będziesz chciał razjeszcze przyczytać niektóre lekcje, aby
przypomnieć sobie etapy wprowadzania w ewangelizację
indywidualną. Jeśli będziesz zniechęcony, przeczytaj jesz-
cze raz ostatnią lekcję. I nigdy nie zapominaj, że Jezus
Chrystus jest zawsze z tobą! On ci pomoże.
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A
I~~---SPRAWDŹ. SWOJEODPOWIEDZI

I Obiecał im, że zawsze będzie z nimi.

2 Będąc oddanym w przekazywaniu innym tego, co Chrys-
tus zrobił dla nas.

3 Pan.

4 Pan był z nimi.

5 b) Przyprowadzanie ludzi do Chrystusa.

6 Otrzyma! więcej niż mial kiedykolwiek przedtern.

7 Może spodziewać się, że powróci radując się.

8 Postawiłem literę X przy wszystkich nagrodach. Mam
nadzieję, że ty także.

9 Musimy nauczać wielu ludzi. czynić to, co jest dobre.

10 a) Będziemy dzielić z Nim Królestwo Niebieskie.
(Będziemy zawsze chwalić Go i czcić).

II b) Pozostanie na zawsze.

12 Wieńce i korony, jakie otrzymamy kochając i służąc
Jezusowi.

13 b) Zostaniemy nagrodzeni, gdy będziemy cierpieć w Je-
go irmenru.
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14 Radość z oglądania w niebie tych ludzi, którzy przyjęli
Jezusa, ponieważ zanieśliśmy im Jego dobrą nowinę.

Jesteś teraz przygotowany do wypełnienia pozostałej
części twojego Sprawozdania studenta z lekcji 5-8. Prze-
czytaj te lekcje, a następnic instrukcje w Sprawozdaniu
studenta. Potem wyślij swój arkusz z odpowiedziami do
swojego instruktora i poproś go o następną książkę.



Słowo końcowc

Jest to szczególny rodzaj książki, ponieważ napisana
została przez ludzi z troską o ciebie. Są to szczęśliwi ludzie,
którzy znależli odpowiedzi na pytania i problemy, które
nurtują prawie każdego z żyjących ludzi. Autorzy wierzą,
że Bóg chce, abydzielili się oni z innymi wiedzą iodpowie-
dziami, które znaleźli. Wierzą też, że potrzebujesz pewnych
ważnych informacji, abyś mógł znaleźć odpowiedzi na
własne pytania i problemy oraz poznał najlepszą drogę
twojego życia.

Przygotowali oni tę książkę w celu dostarczenia infor-
macji. Możesz stwierdzić, że książka przedstawia nas-
tępujące fundamentalne prawdy:

l. Potrzebujesz Zbawiciela, (Przeczytaj Rzymian 3: 23,
Ezechiel 18: 20).

2. Nie możesz się sam zbawić. (Przeczytaj I Tymote-
usz 2: 5, Jan 14: 6).

3. Bóg pragnie, aby świat był zbawiony. (Przeczytaj
Jan3: 16 - 17).

4. Bóg zesłał Jezusa, który oddał Swe życie, aby zba-
wić tych, którzy uwierzyli w Niego. (Przeczytaj
Galacjan 4: 4 - 5, l Piotra 3: 18).

5. Biblia wskazuje nam drogę zbawienia i uczy jak
wzrastać w życiu chrześcijańskim. (Przeczytaj Ja-
na 15: 5, Jan 10: 10,2 Piotr 3: 18).

6. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu.
(Przeczytaj Lukasza 13: I - 5, Mateusza 10: 32 -33,
Jana 3: 35 - 36).



Ta książka powie ci, jak decydować o swoim przez-
naczeniu i da ci okazję do wyrażenia swoich decyzji. Różni
się ODaod innych, ponieważ daje ci szansę skontakto-
wania się z ludźmi, którzy ją przygotowali. Jeżcli chcesz
zadać jakieś pytania lub wyjaśnić swoje potrzeby i uczucia,
możesz do nich napisać.

Na końcu książki znajdziesz stronę zatytułowaną
"Karta decyzji iproshy", Gdy podejmiesz decyzję, wypeł-
nij kartkę i prześlij jak wskazano. Wtedy otrzymasz dalszą
pomoc. Możesz wykorzystać tę kartę do zadawania pytań
lub poproszenia o modlitwę lub informację.

Jeżcli w twoim egzemplarzu książki nie ma tej karty,
napisz do instruktora lCI, a otrzymasz osobistą odpowiedź.
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Adres biura la,
do którego powinno się wysłać

arkusz odpowiedzi:

Jeśli powyżej nie ma adresu,
wyślij arkusz odpowiedzi na adres:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUfE
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese

(Brussels)
BELGIA

mharris
Polish Office
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Wskazówki

Po zapoznaniu się z lekcjami I - 4, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej części tej
wkładki "Wymagania dla lekcji l - 4 ", Swoje odpo-
wiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi nr l,

Po zapoznaniu się z lekcjami 5 - 8, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej części tej wkład-
ki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi
nr 2,

Po wypełnieniu arkusza odpowiedzi prześlij go do
instruktora ICl. Nie przesyłaj tego sprawozdania,

Zapoznaj się z przykładami znajdującymi się na po-
czątku arkusza odpowiedzi, Przykłady te wyjaśniają,
w jaki sposób należy wypełniać arkusz,
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CZĘŚĆ l
SPRAWOZDANIE STUDENTA

Pytania do lekcji I - 4

Przy każdym pytaniu upewnij się, czy numer majdujący
się w polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi
pytania w tej wkładce.

PRAWDA CZY FAŁSZ

Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub falszywe.
Jeżeli stwierdzenie jest:

PRAWDZIWE - zaczernij pole [}]

FAŁSZYWE - zaczernij pole [li]

l Bóg przestał kochać człowieka, gdy on zgrzeszył.
2 Paweł opowiadał o Chrystusie pomimo tego, że omacza-

ło to cierpienie.
3 Moc świadczenia pochodzi z Ducha Świętego.
4 Tylko niektórzy chrześcijanie mają udział w budowa-

niu Kościoła chrześcijańskiego.
5 Zanim Chrystus powróci, dobra nowina musi dotrzeć

wszędzie.
6 Paweł dzielił się dobrą nowiną nawet wtedy, gdy był

w więzremu,
7 Jeśli ludzie znajdą Chrystusa, powinni żyć nadaltak,jak

żyli do tej pory.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidiową
odpowiedź. Wybierz wlaściwą. W arkuszu odpowiedzi
zaczernij pole zawierające odpowiednią literę.

8 Jedynym celem Jezusa w Jego posłannictwie by/o:
a) pomóc ludziom, którzy Go najbardziej potrzebowali.
b) wykonać pracę i wolę Boga Ojca.

9 Rozkaz Jezusa wymagający pójścia wszędzie, do
wszystkich ludzi, głoszenie dobrej nowiny - Ewan-
gelii był:
a) tylko do Jego uczniów.
b) do księży i misjonarzy.
c) do wszystkich wierzących, którzy Go kochają.

10 Co Jezus miał na myśli mówiąc: "Jak mnie poslaleś
na świat, tak ija poslalem ich na świat".
a) posłał nas na cały świat z taką samą misją; aby uczy-

nić ludzi wolnymi.
b) posłał nas na cały świat, abyśmy rządzili i sądzili

tych, którzy zgrzeszyli.
11 Jezus powiedział nam, abyśmy byli świadkami:

a) tylko w swoim kraju.
b) dla ludzi, których lubimy.

12 Jezus powiedział swoim uczniom, aby zaczekali, aż będą
przygotowani do świadczenia o Nim, gdyż powinni:
a) zapamiętać tekst Pisma Świętego.
b) lepiej Go poznać.
c) obserwować innych współpracowników.
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13 Abyśmy mogli zwalczać diabla i nieść dobrą nowinę,
musimy zaufać:
a) naszej sile i mocy.
b) Imieniu Jezusa i Słowu Boga.

14 Gdy mówimy, że chrześcijaniejak sól dodają smaku,
to oznacza to, że:
a) zabezpieczją oni od zła.
b) pomagają innym znaleźć sens życia poprzez Chrys-

tusa.

15 Być zaangażowanym oznacza:
a) poświęcić się czemuś całkowicie.
b) z/ożyć obietnicę, że będziesz próbować coś zrobić.

16 Nasze zaangażowanie w ewangelizację indywidualną
oznacza, że każdy z nas jest odpowiedzialny za:
a) powiedzenie rodakom o Chrystusie i pozwolenie in-

nym. aby robić to samo.
b) powiedzenie najpierw rodakom, a następnie niesie-

nie dobrej nowiny innym ludziom.

17 Osoba wysłucha cię chętniej, gdy mówiąc o Chrys-
tusie:
a) daszjej nowe wyobrażenia o religii.
b) powieszjej, żejej wierzenia są złe.
c) wskażeszjej, że Chrystusjest najlepszą drogą.

18 Które zdanie opisuje metodę Jezusadzielenia się z inny-
mi?
al Szedł wszędzie. dzieląc się z tymi, którzy Go potrze-

bowali.
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b) Czekał na ludzi, aby do Niego przyszli.

19 Jaki jest główny cel niesienia Chrystusa tym, którzy
Go nie znają?
a) Bóg będzie z nas zadowolony.
b) ich życie zmieni się.

PYTANIA OGÓLNE

Lekcja I - 3

Jeżeli twoją odpowiedzią na poniższe pytania jest:

TAK - zamaluj pole GJ
NIE - zamaluj pole [li]

20 Czy uważnie przeczytałeś Lekcje I -4?
21 Czy zrobiłeś wszystkie ..Zadania dla ciebie" w lekcjach

l - 2?
22 Czy zrobiłeś wszystkie ..Zadania dla ciebie" w lekcjach

3 - 4?
23 Czy sprawdzałeś swoje odpowiedzi z odpowiedziami

znajdującymi się na końcu każdej lekcji?
24 Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane w lek-

cjach, aby sprawdzić. czy osiągnąłeś to, co one zakła-
dają?

Koniec pytań do lekcji I - 4. Prześlij arkusz odpo-
wiedzi nr l do instruktora le/. Kontynuuj naukę prze-
rabiając lekcję 5 z podręcznika kursu.
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CZĘŚĆ 2
SPRAWOZDANIE STUDENTA

Pytania do lekcji 5 - 8

Przy każdym pytaniu upewnij ·się. czy numer znajdujący
się przy polach arkusza odpowiedzi odpowiada nu-
merowi pytGIl w tej wkladce.

PRA WDA - FAŁSZ

Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub falszywe. Jeże-
li stwierdzenie jest:

PRAWDZIWE
FAŁSZYWE

- zaczernij pole 0
- zaczernij pole rn

l Udział Boga w ewangelizacji to sianie ziarna ..
2 Udział Ducha Świętego w ewangelizacji to udowodnienie

grzechu.
3 Jeśli osoba jest związana z religią swojej rodziny, chrześ-

cijanin nie powinien próbować dawać jej świadectwa
o Chrystusie.

4 Chrześcijanin może nieść dobrą nowinę ludziom. którzy
są starsi lub zajmują wyższą pozycję od niego.

5 Aby zdobywać ludzi dla Chrystusa, powinniśmy mó-
wić do nich tak, aby mogli nas zrozumieć.

6 Nie ma znaczenia, jakie zastosujemy podejście przy
niesieniu dobrej nowiny.

7 Indywidualny ewangelista pracuje po to, aby być nagro-
dzony.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawid-
lową odpowiedź. Wybierz wlasciwq. W arkuszu odpo-
wiedzi zaczernij pole zawierające odpowiednią literę.

8 Bóg nie chce zmieniać ludzkich:
a) serc.
b) tożsamośc i.

9 Bóg nie chce zmieniać ludzkich:
a) zwyczajów.
b) serc.

10 Jeśli mamy skutecznie świadczyć o Chrystusie, ludzie
powinni:
a) widzieć, że nasze życie uległo zmianie.
b) dowiedzieć się, że mamy dobrą znajomość Biblii.

II przez "podejście" w ewangelizacji indywidualnej rozu-
miemy:
a) metody,jakie stosujemy, aby zdobyć ludzi dla Chrys-

tusa.
b) liczbę spotkań z innymi chrześcijanami.

12 Służący Naamana powiedzieli mu. aby był posłuszny
prorokowi, gdyż:
a) bali się proroka.
b) troszczyli się o swojego Pana.

13 Swój stosunek do ludzi Bóg wyraził przez:
a) danie człowiekowi obietnicy zbawienia.
b) potępienie człowieka zajego grzech i nieposłuszeńs-

two.
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14 Kogo wybrał Bóg do powiedzenia światu o Jezusie?
a) pastorów.
b) aniołów.
c) wszystkich, którzy Go kochają.

15 Jakiejest najważniejsze narzędzie w ewangelizacji indy-
widualnej:
a) praktyka.
b) kościół.
c) Biblia.

16 Jednym z największych niebiezpieczeństw w ewange-
lizacji indywidualnej jest to, że:
a) praca ta zabiera zbyt dużo czasu pracownikowi.
b) pracownik może patrzeć na sukces, jako na coś, co

jest dziełem jego samego.
17 Gdy chrześcijanie niosą Ewangelię, mogą być pewni,

że:
a) każdy w nią uwierzy.
b) Pan będzie z nimi.
c) nigdy nie będąmieli trudności.

18 Teraźniejsze nagrody dla chrześcijanina zawierają:
a) koronę chwały.
b) panowanie z Chrystusem.
c) wielką radość z przyjścia czlowieka do Chrystusa.

19 Przyszłe wieczne nagrody dla chrześcijańskiego pra-
cownika obiecują:
a) panowanie z Chrystusem.
b) ziemskie bogactwa.
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PYTANIA OGÓLNE
Lekcje 5 - 8

Jeżeli twoją odpowiedzią jest:

TAK - zaczernij pole Ci!]
NIE - zaczernij pole [I]

20 Czy przeczytałeś uważnie lekcje 5 - 8?
2 I Czy wykonałeś wszystkie" Zadania dla ciebie" w lek-

cjach 5 - 6?
22 Czy wykonałeś wszystkie" Zadania dla ciebie" w lek-

cjach 7 - 8?
23 Czy sprawdziłeś swoje odpowiedzi z odpowiedziami

na końcu każdej lekcji?
24 Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane na

początku lekcji, aby sprawdzić, czy osiągnąłeś to, co
one zakładają?

Koniec pytań do lekcji 5 - 8.
Prześlij arkusz odpowiedzi nr 2 do instruktora leI.
Popros go o informacje na temat innych kursów bib-
lijnych.
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Arkusz odpowiedzi nr l

Proszę wypełnić
Imię inazwisko .
Twój numer w ICI .

(=051011' puste miejsce.jejU nie wiesz co lO jest}

Adres .
Miejscowość Województwo .
Państwo .
Wiek płeć .
Zawód .
Ilu członków liczy twoja rodzina? .

Jak szkołę ukończyłeś? .
Jeśli jesteś członkiem jakiegoś kcściola, jaka jest jego nazwa?

Jakie obowiązki pelnisz w swoim kościele? ..

I
I
I
I
I
X
I
I
I

W jaki sposób przerabiasz len kurs?
Samodzielnie? w grupie? .
Jakie inne kursy ICI już przerobileś? .

Tern przewróć stronę: i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr l

Zaczernij wlaiciwe pole pr:y każdej z ponumerowanych pozycji. I

~[I]G ~[}]GJ I
I 9 17 ~[I]G I
2 ~[I]G 10 ~[I]G 18 ~[I]G I
3 ~[}]G II ~tEG 19 ~[I]G I
4 ~ ITIGJ12 GJbGJ 20 ~ ITIGJI
5 ~[I]G 13 ~[}]G 21 ~[I]G I
6 G[!]G 14 0[!]G 22 G[!]G I
7 EE BiG

15
0EEG 23 G[!]G I

8 a bG 16 ~bG 24 ~[I]G I
I

Napisz poniżej pytania dotyczące kursu jakie. być może. chciałbyś O
zadać instruktorowi ICI. E

ił....................... , - - - ~
g................. - .E

............................................................................................................ o
"O

Przejrzy) terazjeszcze raz niniejszy arKUSZ odpowiedzi i upewnij się, E'~
że odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Następnie przeili] go do ~
instruktora lub do biura fel w twoim rejonie. Adres powinien się ::.
znajdować na pierwszej stronie "Sprawozdania studenta". Jeśli nie ~
ma tam pieczqtki : adresem. lo wyślij swój arkusz odpowiedzi na adres ~
biura ICI w Brukseli. wydrukowany na pierwszej stronie "Spra- I
wózdania studenta". I

I
I
I
x
I
I

Wyłacznie do użytku biura ICI
D SC .

Cykl "Życie chrześcijanina"



Ewangelizacja
Arkusz odpowiedzi nr 2

Proszę wypełnić
Imię i nazwisko .
Twój numer ICI .

{zostaw puste miejscejeśli nie lI'ies: co to jesu

g Adres .
eJj Miejscowość Województwo ..
~ Państwo .
.5
.g

PROŚBA O INFORMACJE

Pracownik Międzynarodowego Instytutu Biblijnego ICI chętnie wyśle·f ci informacje o innych dostępnych kursach i ich cenie. Możesz
wykorzystać miejsce poniżej, aby napisać jaką informację chciałbyś
uzyskać.I

I
I
I
I
X
I
I
I

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 2

Zaczernij właściwe pole przy każdej z ponumerowanych pozycji. I
I

17 G[JJGl
18 G[JJGl
19 G[!] Gl
20 G[JJGI
21 G [JJGI
22 G[!]G'
23 G[JJGi
24 G[!]G:

U
Napisz poniżej pytania dotyczące kursu, jakie, być może, chciaJbyśE;
zadać instruktorowi ICI. g

-"..................................................................···..·....·....·..···..······..........·..·2
:;;...................................................... ······························:5

............................................................................................................. ..g

fGRATULACJE

Ukończyłeś kurs "Ewangelizacja". Cieszymy się, że chciałeś być na- 'f
szym studentem i mamy nadzieję, że weźmiesz udział także w in-
nych kursach leI. Prześlij niniejszy arkusz odpowiedzi do biura ICI I
w twoim rejonie. I

I
I
I
I
X
I

W,o/qcz/lie do I/żylkl/ biura lCI
D SC ..

Cykl "Życic chrześcijanina"
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