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 wyników,
W Starym Testamencie czytamy, że Bóg powiedział
swojemu ludowi, aby wybudował miejsce do czczenia
Go. On dał mu plan. W rzeczywistości powtórzył go siedmiokrotnie, by być pewnym, że Jego plan będzie dokładnie zrealizowany. Gdy realizatorzy posłuchali Boga, budowa została zakończona szczęśliwie i Bóg był zadowolony.
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 poslannictwie i życiu Jezusa, a również w przykładzie pierwszych chrześcijan. Gdy poznasz plan Boga, będziesz mógł
uczestniczyć w twoim własnym posłannictwie dzielenia

r
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
widualnej

* Zastosować

prawdziwy charakter
ewangelizacji.

planu Boga dla indy-

przykłady Chrystusa i pierwszych
cijan w twoim codziennym życiu.

chrześ-
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PLAN BOGA
Cel I. Wyjasnij, eo oznacza w:ór Boga dla indyv..idualnej ewangelizacji.
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego Bóg
stworzył Wszechświat: niebo i ziemię, gwiazdy i morza,
góry i doliny, 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 110 obraz 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. Rozmawial 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 zasmucił się, ale Jego postawa nie zmieniła się. Nadal przychodził i dzielił się z człowiekiem dobrą nowiną o nadchodzącym 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. Przewiduje także: "Wąż, szatan, zniszczy Adama, gdy przywiedzie 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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ZADANIE DLA CIEBIE

W każdej części Zadanie dla ciebie pytania lub ćwiczenia 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 człowiekowi poprzez
a) danie nam Swego Syna Jezusa.

b) ukaranie Wę7.1.
c) bycie smutnym.

3

Dlaczego Bóg chce dzielić Siebie Samego i Swego Syna 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 spacerować z człowiekiem.
tak jak czynił lo poprzednio.
to
miał nadal plan dzielenia się Swoją miłością z człowiekiem. 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 indywidualnej 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. Przychodzili 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 potrzebowali 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 grzechy i zmieniał życie ludzi. Chrystus miał wolę poświęcenia 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: "Wykona/o się!" (Jana I9:30). Był to okrzyk zadowolenia. Jego
misja została spełniona. Wzór dla indywidualnej ewangelizacji - 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-..------
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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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Dlaczego Jezus złożył ofiarę za nasze grzechy?

Sprawdź swoje odpowiedzi.

PRZYKŁAD PIERWSZYCH CHRZESCI.JAN
Cel 3. Wvjosnij. dlaczego pierwsi chrzescijanie
być dla nas przykładem

magą
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 Swojego 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 potępić lub sądzić, lecz by ich wyzwolić. Tojest misja, którą
przekazał nam Chrystus. Było tak, jak powiedział: "Ojcze,
lakjak Ty posłales 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 posłańcami!

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. Zobaczymy 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. Pozyskiwanie 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 powstrzymało 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 nowinę. Gdy Amerykanie po raz pierwszy wylądowali na
księżycu, ta dobra nowina była rozpowszechniana wszędzie 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 naj wspanialszą 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
im o tym wszystkim, co Chrystus jej powiedział (Jan 4:5-29).

t:------
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Co wspólnego mieli apostoł Piotr, apostoł Paweł i Samarytanka?
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, dlaczego Jezus został posIany na ziemię przez Boga. Zaznacz
literką X w pustych miejscach,jeżeli uczniowie i my
zostaliśmy posłani w ten sam sposób.
Jezus został posiany
Z misją
Z mocą
Aby cierpieć

Uezniowie
zostali posłani

My
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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 mówiących, żyjących i postępujących jak Chrystus. I to oni nazwali 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 i chcemy
dać Jego miłość innym.
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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.

