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 nagrody. 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/ożywszy 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 oczekiwać 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 Chrystusa. Podejmuje ten trud również dlatego, że głoszenie
dobrej nowiny stało się częścią jego osobowości w Chrystusie. 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, spodobało się Bogu obdarzyć go wieloma nagrodami. Moim
zdaniem żadne inne działanie na świecie nie jesttak nagradzane 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

Nagrodo

13/

trudnościami w jego realizacji. Uczniowie też prawdopodobn ie zastanawia Ii się,jak on i, zwykli, pełn i obaw 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 skończenia 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 naszym codziennym życiu i służbie jest oczywiście największą nagrodą, jaką kiedykolwiek moglibyśmy otrzymać. Ta nagroda pomaga nam pokładać zaufanie w naszym 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 Mojżesza zbyt trudnym obowiązkiem. Rodziły się wątpliwości
i pytania:jak mógłby sam przywodzić tym wszystkim ludziom - odczuwał. że jest to dla niego niemożliwym do
wykonania. Zdając sobie sprawę ze swojej słabości Mojżesz zwrócił się do Boga O pomoc. Bóg obiecał mu ciągłą
obecność z nimi. przez całą drogę poprzez tę wielką pustynię, 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 dlatego, że był przeświadczony
o stałej obecności Pana. Jedynym 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 głoszeniu 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 zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie ... "
(2Tymoteusz 4: 17).
Czy chcesz mieć tę całkowitą pewność w twoim codziennym życiu i służbie dla Chrystusa, nawet w osamotnieniu 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).

Nagroda
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DLACIEBIE

1 Jaką cudowną

obietnicę dał Jezus Swoim uczyniom,
gdy rozesłal ich, aby n ieśl 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 pustynię do Ziemi Obiecanej?

5 Jaki powinien

nam przyświecać cel przy niesieniu dobrej 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 pracy. 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 i wiemy".
Trzeci zaś przyszedł drżący ze strachu, gdyż nie wykonał
tego, czego się po nim spodziewano. I nic otrzyma! nagrody.
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 chrześcijańskim, 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 powicdział 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

135

Nagroda
mego. stokroć tyle otrzyma i odziedziczy
(Mateusz 19:29).

żYWOl

wieczny"

Wielu świeżo nawróconych afrykańskich chrześcijan
w moim kraju przeszło przez trudne doświadczenia. Niektórzy z nich zostali odsunięci przez swoje rodziny i przyjaciół. Wycierpieli niemało. Ale Pan był z nimi. Weszli do
nowej rodziny, rodziny Bożej. Zostali pobłogosławieni
wszelkim dobrodziejstwem. Jako chrześcijanin, gdziekolwiek 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 chrześcijańskim straciszjednego przyjaciela, to zostaniesz obdarowany 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 błogosławieństwa tak. że stał się zamożnym: dał mu bowiem owce i bydło. 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 pójdziemy 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 powodu 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 występowanie w imieniu Boga i w przyprowadzaniu innych ludzi
do Niego.
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6 Co przydarzyło

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

7

Jakiej nagrody może spodziewać się ewangelista siejąc ziarno?

8 Postaw

literę X przy nagrodzie, którą możesz otrzymać, gdy przyjmiesz Chrystusa jako twojego Zbawiciela.
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 oczekiwać w przyszłosci, jeśli będziemy swiadczyć o naszych chrzdcijańskich przeżyciach.
Oprócz teraźniejszych nagród. którymi możemy cieszyć siejuż obecnie, Bógobiecal również wiele przyszłych,
wiecznych nagród tym, którzy posłuszni rozkazowi Chrystusa, 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, jaśnieć 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 nagrody. Ale On obiecał nam również Swój tron. Tak, będziemy 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
i koron 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 gorliwością i oddaniem, aż do końca. Parniętajmy. że nie możemy tracić czasu. Nie biegnijmy za wiatrem. Skoncentrujmy się na sprawach boskich, gdyż ten świat i jego
wszystkie bogactwa mogą zniknąć, podczas gdy nasza
praca dla Pana pozostanie na zawsze.

Nagrodo
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9

Co musimy czynić, gdy chcemy błyszczeć jak gwiazdy?

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, I Piotr 5:4. Jakijest temat tych wszystkich wersetów?

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 nienawidzieć będą, ... i gdy imieniem wmzym pomiatać będąjako
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bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie 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!

~------

13

ZADANIE

DLA CIEBIE

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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Jakajest najcudowniejsza nagroda, którą otrzymamy,
gdy będziemy w Niebie?

Gratulacje! Zakończyłeś kurs. Niech Bóg cię błogosławi, gdy będziesz starać się głosić dobrą nowinę wszystkim, 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 jeszcze raz ostatnią lekcję. I nigdy nie zapominaj, że Jezus
Chrystus jest zawsze z tobą! On ci pomoże.
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SWOJEODPOWIEDZI

I Obiecał im, że zawsze będzie z nimi.
2 Będąc oddanym w przekazywaniu innym tego, co Chrystus 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 Jego 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. Przeczytaj 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 i odpowiedziami, 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 informacji. Możesz stwierdzić, że książka przedstawia następujące fundamentalne prawdy:
l. Potrzebujesz Zbawiciela, (Przeczytaj Rzymian 3: 23,
Ezechiel 18: 20).
2. Nie możesz się sam zbawić. (Przeczytaj I Tymoteusz 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 zbawić 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 Jana 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 przeznaczeniu i da ci okazję do wyrażenia swoich decyzji. Różni
się ODaod innych, ponieważ daje ci szansę skontaktowania 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 i proshy", Gdy podejmiesz decyzję, wypełnij 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.

