
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?
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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.




