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 kajdany. 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 mogłyby powstrzymać głoszenie Ewangelii. Slowo Boże dochodzi wszędzie do wszystkich ludzi. Dobra nowina przekracza granice i różnice narodowościowe.
Przysłowie mówi: "Zabezpieczenie
przed chorobąjest
lepsze, niż leczenie". Wierzę, że im więcej będziemy wiedzieć o barierach. tym łatwiej będziemy mogli je pokonać.

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

W tej lekcji będziesz się uczylo:
Barierach
Barierach
Barierach
Barierach

tożsamości
rei igij nych
językowych
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 nazywani 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 tożsamości, z tego, kim są. To jest coś normalnego.
Jako chrześcijańscy pracownicy powinniśmy postrzegać 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 wyposażyć uczniów w moc do świadczenia o Chrystusie. to
byli tam obecni ludzie z różnych narodów. Wszyscy słyszeli w ich własnym języku uczniów chwalących Boga
(Dzieje 2: 1-12).
Izrael, jako kraj, miał wyjątkową pozycję w ówczesnym świecie. W czasach biblijnych zajmował centralne
miejsce. Leżał na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Statki wielu krajów podróżowały po morzach dookoła 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 pochodzisz. Różnimy się od siebie. Jemy różne rodzaje pokarmów. Mówimy inaczej. Ubieramy się odmiennie. Ale
Jezus uczynił nas jedną rodziną. Połączył nas Duch Święty.
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W wielu krajach stało się praktyką przyjmowanie
imion chrześcijańskich
przez ludzi stających się chrześcijanami. Ale musimy pamiętać. że fakt przyjęcia chrześcijańskiego 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 odnueru 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 Zielonych Świąt (Dzieje 2:4) i On też napełnił dom Korneliusza (Dzieje 10:45). Jeśli ty ija uświadomimy sobie, że
Bóg jednakowo
traktuje wszystkich
ludzi. wtedy będziemy 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.
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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
.
(jed nośc iIbari er)

BARIERY

RELlGI.INE

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

Na świecie istnieje wiele religii. W niektórych rozwijających się krajach każde plemię ezy obszar ma swoją
religię lub kilka religii. Jest to oczywiście jedna z największych barier. jaką napotkasz próbując zdobyć ludzi
dla Chrystusa.
Wiele razy ludzie mówili do mnie: ..Nie mogę porzucić religii ojca. Muszę być lojalny wobec tradycji ojca.
Chrześcijaństwo
było obce moim przodkom. bo jest to
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religia białego człowieka.
możesz zrobić natrafiając
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Nie mogę w nią wierzyć",
na barierę religijną?

Co

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 Paweł. On był taki sam, jak ei ludzie. Posiadał przekonania
religijne ojca. Był lojalny i zaangażowany
w przestrzeganiu 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 człowiek 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 religijnych. Uważano ich za wielkich ludzi. Żadna uroczystość, żadne sianie ziarna, żaden ślub czy pogrzeb nie mogły się odbyć bez ich rady. A jednak widziałem. że niektórzy z nich przyjmowali Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ich życie ulegało całkowitej zmianie. Palili wszystkie swoje bożki i porzucali uprawianie magii. A przecież
nikt ich nie zmuszał do tego. Zrobili to, bo znaleźli Chrystusa.
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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 - powiedział - 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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5

Najlepszą drogą pokonywania barier religijnych. w rozmowie 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 nowiny 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 porzucić inną religię dla Chrystusa?
Jeśli twoja odpowiedź brzmi lak. to wskaż. dlaczego postanowiłeś ją zmienić?
.

BARIERY

JĘZYKOWE

Cel 3. Podoj dwie bariery językowe oraz sposoby pokonania 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 przekazywać 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 zdolności do nauki innego języka. wykorzystaj je. To da ci
większe możliwości w głoszeniu dobrej nowiny o zbawczej 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 których miałaby cię ta bariera zatrzymać.
Istnieje inna bariera językowa. z którą spotykamy się
u dwóch trzecich ludności świata. Jest to bariera analfabetyzmu - problem człowieka. który nic potrafi czytać
ani pisać w swoim własnym języku.
Jest prawdą, że Organizacja Narodów Zjednoczonych
wydaje ogromne kwoty pieniędzy
na programy edukacyjne. 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 wykształconych 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).

Pokonywanie przeszkód
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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 życia 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 afrykańskich 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. Napotkałją także Jezus. W wieku 121at przemawiał do nauczycieli 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 rozpowszechniania dobrej nowiny o Bogu, mówili o Jego niskim pochodzeniu. Nawet Jego przyjaciele zapytywali sami siebie, czy wie On, co czyni (Marek 3:21).
Gdy ślepiec uzdrowiony przez Jezusa próbował powiedzieć 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).

" "
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Tymoteusz był młodym człowiekiem. gdy apostoł Paweł 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 podnieść 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 człowiekowi 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!

~-------
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Zakreśl literę przy prawdziwym stwierdzeniu.
a Jeśli będę podążać za przykladem Jezusa, nie będę
bać się wydawania świadectwa ludziom znajdującym 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.
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Jakajest najważniejsza prawda. o której dowiedziałeś się z tej lekcji?

A

~~@..--I·
SPRA woź SWOJE ODPOWIEDZI
I nasze życie.
2 jednakowi.
3 jacy jesteśmy.
4 barier
5 c) pokazanie poprzez swoje życie. że masz mu coś lepszego do zaoferowania.
6 a) moc Ewangelii jest większa niż jakiekolwiek
moce.

inne
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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 przeczytać 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.
b Nieprawda.

d Prawda.
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 rozprzestrzenianie się dobrej nowiny wszędzie, do wszystkich
ludzi!

