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 głoszenia 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 przygotowywaniu 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. Zostaliśmy powołani do świadczenia i przekazywania tego,
co Pan uczynił w naszym życiu. Ale zanim możemy wydawać 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. Obserwowanie innych, nawracających się ludzi, tcż nie zabicra 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).

25
Uczniowic mieli też swój czas nauki. Ich nauka była
sekretnym kluczem do ich sukcesu w rozpowszechnianiu
dobrej nowiny o Chrystusie, ich Panu. Nie ma wątpliwości, że w dniu. kiedy Chrystus nazwal ich swoimi uczniami,
on ijuż wierzyl i w N iego. 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 przemienił 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. którzy poznali Go najlepiej. To w ich imicniu Piotr powiedział 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 ciągu nocy zwątpił. Nie wierzył, że Chrystus zmartwychwstał. Dopiero gdy Chrystus ukazał mu się osobiście,
upadł na kolana i powiedział: ..PaJ1t11ój i Bóg moj" (Jan 20:28).
To osobiste spotkanie Chrystusa związało go mocniej
z Panem.
Piotr zobaczył całą świetność Jezusa na górze przemienicnia (Łukasz 9:29). Bóg objawił mu prawdziwą
naturę Swego Syna, Jezusa. Jezus dawał Piotrowi szansę,
aby pomagał innym wierzącym. Pior mówił o mocy i autorytecie związanym z imieniem Jezusa, chociaż nie znał
w pełni wielkości i zasięgu miłości Boga. Nie wiedział,

Bądź przygotowany
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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 rozmawianie z Nim. Musimy nauczyć się poznawać Jezusa, zanim
będziemy opowiadali o Nim innym.

~-

ZADANIE DLA CIEBIE

1 Zaznacz

prawidłową odpowiedź na pytanie: Jak możemy najlepiej nauczyć się poznawać Chrystusa?
a
b
c
d
e

Spędzać z Nim czas.
Uczyć się na pamięć Jego słów.
Patrzeć, jak On zmienia życie człowieka.
Słuchać Go.
Mówić do Niego.
f Nauczyć się sposobów rozmawiania z ludźmi.

2

Wybierz dwie cechy Jezusa, które uczniowie dostrzegali, gdy lepiej poznali Chrystusa.
Oni dowiedzieli się o Jego

.

i Jego

.
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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 ci pomóc
w indywidualnej ewangelizacji.

Potrzeba mocy
Aby uzyskać efekty w naszej osobistej, chrześcijańskiej 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 trudnościami 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 przeżywał wielkie przebudzenie. W czasie weekendów mogliś-

Bądź przygotowany
my być tcgo świadkami.
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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 Duchem i mocą, i poznasz. co to jest radość posiadania dobrego przygotowania do wykonania zadania. Ta obietnica
zostala dana wszystkim, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa
(Dzieje Ap. 2: 1-4,39).

,

.
. .

30

Ewangelizacja

t:------

ZADANIE DLA CIEBIE

Wybierz prawidłową odpowiedź spośród dwóch podanych w nawiasach wyrazów i napiszją w wykropkowanym miejscu.

4

Wynikiem napełnienia Duchem Świętym jest otrzymanie
(mocy/dobrej nowiny) i stanie
się
(apostołem/świadkiem Chrystusa).

5

Chrystus powiedział swoim uczniom, aby zaczekali
dopóki nie zostaną napełnieni Duchem. Zrobił to, ponieważ wiedział, że będą
(musieli
się wiele nauczyć/mieli problemy) i będąpotrzebowali
(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 księżycu. 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 poprowadzi do ludzi w odpowiednim czasie.
Filip był posłany przez Ducha do spragnionego, poszukującego prawdy człowieka na pustyni (Dzieje 8:29).
;\ postoł Paweł był prowadzony przez Ducha tak, że mógł
usłyszeć wołanie o pomoc człowieka z Macedonii i następnie 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, posuwając 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 przechodzi Ii. Ale pon ieważ oni poszl i za przewodnictwem Ducha
Świętego. wielu ludzi w Górnej Wolcie uwierzyło i przyjęło 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 mogłem poznać Jezusa.

t-o. _
6

ZADANIE DLA CIEBIE

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 wskazówek 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 przeciwstawić się diabłu i głosić 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 głoszenia 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 powstrzymać 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 użyjemy 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
i myśli 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 przywdziać 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 wyszczególnić części tej zbroi:
Prawda
Sprawiedliwość
Chęć niesienia pomocy __
Wiara
Zbawienie
Słowo Boga

•
•

Pas
Pancerz
-ł.~ Buty
., Tarcza
• Przyłbica
• M iecz Ducha
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Pancerz
Sprawiedliwości

Przyłbica
Zbawienia

---

Pas
Prawdy

tu_-

Miecz
Ducha

Gotowość
do głoszenia
Ewangelii
Pokoju
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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 Chrystusie. Bibliajest twoim mieczem Ducha. Gdy przywdziejesz 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 modlitwy. Chrystus nie zostawi I nam srebra i złota, ale zostawił nam coś, czego nie kupisz za żadne pieniądze. On
pozostawił nam Swoje cudowne Imię! Bez wątpienia tysiące ludzi na całym świecie śpiewają o Imieniu Jezusa.
A Jego Imię będzie nazwane: "Cudowny Doradca. Bóg
Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksiqżę Pokoju" (Izajasz 9:5).

Bądź przygotowany
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8 Jakiego

narzędzia użył Jezus, aby uniemożliwić diabłu 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 posłuszny 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
Pas

.

Pancerz

.

Buty

.

Tarcza

.

Przyłbica
Miecz

.
.

Nie
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Mam nadzieję, że lekcja 2 zainteresowała cię. Zanim
będziesz dalej studiować tę książkę chciałbym, abyś pomyślał o kimś, komu mógłbyś pomóc znaleźć Chrystusa.
Módl się, aby Bóg pomógł ci głosić dobrą nowinę tej
osobie i mówić jej, w jaki 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 posłuszny Bogu.
II Jeśli nie mogłeś postawić litery X w rubryce Tak dla
każdej części zbroi, proś Boga, aby pomógł ci teraz włożyć całą zbroję.

