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Wstêp

W wielu regionach œwiata w ostatnich kilkunastu latach, Bóg
czyni potê¿ne przebudzenie. Kiedy s³uchamy albo czytamy o nie-
zwyk³ych przebudzeniach w Brazylii, Argentynie, Korei czy te¿
innych krajach i kontynentach zastanawiamy siê, kiedy do Polski
dojdzie fala Bo¿ego dzia³ania. Jesteœmy na progu Bo¿ego poruszenia
w naszym kraju, Polsce. Bóg nie zostawi ukochanego narodu w du-
chowej ciemnoœci. Jednak On zawsze wspó³pracuje z cz³owiekiem,
aby osi¹gn¹æ okreœlony cel.

Czytaj¹c historiê ró¿nych przebudzeñ, stwierdzamy, ¿e wszystkie
przebudzenia charakteryzowa³y siê kilkoma bardzo wa¿nymi
cechami. Dwie z nich wystêpowa³y w ka¿dym przypadku. Modlitwa,
szczególnie modlitwa wstawiennicza chrzeœcijan, czêsto poparta
d³ugotrwa³ym postem, to pierwsza cecha przebudzeñ. Drugim
warunkiem by³o zaanga¿owanie wierz¹cych, i ca³ych zborów w g³o-
szeniu ewangelii. Te same zasady wystêpowa³y w pierwszym
Koœciele, gdzie modlitwa w jednoœci oraz spontaniczne, codzienne
g³oszenie ewangelii by³o stylem ¿ycia wierz¹cych.

Pragnieniem tysiêcy chrzeœcijan w Polsce jest, aby poruszenie
Ducha Œwiêtego nast¹pi³o jak najszybciej. Bóg ma swój czas i plan
zbawienia dla naszego narodu. Wielu oddanych Bogu œwiêtych
rozpoznaje, ¿e ten czas nadszed³. Jest zatem niezwykle wa¿ne, abyœmy
darowanego przez Boga czasu nie przegapili, nie przespali. Bóg
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wzywa nas do modlitwy i dzia³ania. Aby ogl¹daæ Bo¿e dzia³anie,
musimy darowany nam przez Boga czas dobrze wykorzystaæ.

W ostatnich miesi¹cach w naszym kraju pojawi³o siê wiele ksi¹¿ek
omawiaj¹cych temat modlitwy wstawienniczej za zgubione dusze.
Chwa³a Bogu za te wspania³e pozycje zachêcaj¹ce nas do modlitwy.
Jest to te¿ kolejny dowód na to, ¿e Bo¿y czas dla Polski nadszed³.
W ksi¹¿ce „Ewangelizacja indywidualna” temat modlitwy poruszam
szcz¹tkowo, poniewa¿ wiele na ten temat zosta³o napisane. Zachêcam
do zakupu i zainteresowania siê literatur¹ poruszaj¹c¹ kwestiê
modlitwy o zgubionych.

Motywacj¹ do napisania ksi¹¿ki „Ewangelizacja indywidualna” by³y
moje obserwacje, które wynikaj¹ z kontaktów z ludŸmi na ró¿nych
ewangelizacjach w ostatnich kilkunastu latach. Naród nasz, chocia¿
bardzo religijny, ma bardzo ma³¹ znajomoœæ Boga. W niektórych przy-
padkach znajomoœæ ta jest równa zeru. Ludzie chodz¹ co niedzielê
do Koœcio³a, a nie wiedz¹, ¿e Jezus Chrystus ¿yje. Czy mo¿e pomóc
im martwy Chrystus? To pierwszy powód, dla którego w sercu moim
zrodzi³o siê pragnienie napisania tej ksi¹¿ki.

Drugim powodem jest bardzo ma³e zaanga¿owanie wierz¹cych
w g³oszenie Ewangelii. Wynika on z wielu obaw pojawiaj¹cych siê
w sercach chrzeœcijan, albo z braku mi³oœci, wspó³czucia dla
zgubionych. Sprawê t¹ szeroko omawiam w rozdziale: „G³oszenie
ewangelii w czasach wspó³czesnych”. Bóg, który nas zbawi³ jest Bogiem
mi³oœci. On tak samo kocha ka¿dego. To, ¿e mnie zbawi³, nêdznego
grzesznika, syna marnotrawnego jest wystarczaj¹cym powodem, aby
ca³e ¿ycie poœwiêciæ zdobywaniu innych dla Królestwa Bo¿ego. Jeœli
z Nim, wspó³czuj¹cym i mi³uj¹cym Chrystusem spêdzimy trochê
wiêcej czasu, to On da nam t¹ sam¹ mi³oœæ do celników i grzeszników.

Wierzê, ¿e ksi¹¿ka „Ewangelizacja indywidualna” bêdzie dla wielu
b³ogos³awieñstwem, zachêt¹ i inspiracj¹ w zwiastowaniu ewangelii.
Modlê siê, aby wyzwoli³a w nas mi³oœæ i pragnienie wyjœcia do tych,
którzy siê Ÿle maj¹.

Miliony ludzi w naszym kraju jest oszukanych przez ró¿ne
zwiedzenie. Mnóstwo dzieci wychowywanych jest bez mi³oœci
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rodzicielskiej w domach dziecka. Kiedy ich odwiedzamy tul¹ siê
i przyklejaj¹ do nóg. Czy pozwolimy im wzrastaæ bez mi³oœci. Tysi¹ce
wiêŸniów zranionych, zakompleksionych przebywa w klatkach,
zamiast cieszyæ siê wolnoœci¹ dzieci Bo¿ych. P³acz¹ce matki i ¿ony,
bez nadziei na lepsze jutro, poniewa¿ demon alkoholizmu szaleje
w naszych rodzinach. M³odzi ludzie, którzy zamiast byæ piêknymi
i rumianymi jak Dawid, chodz¹ jak wrak zniszczeni przez narkotyki.
Korupcja, zak³amanie, coraz wiêksza skala przestêpstw i niemoral-
noœci to obraz naszego tysi¹cletniego chrzeœcijañstwa. Bezrobocie
i niemoc w rozwi¹zaniu tego strasznego problemu biedy w tysi¹cach
domów. Wreszcie ba³wochwalstwo zamiast czci, uwielbienia i mi³oœci
dla jedynego Boga.

To obraz kraju, w którym ¿yjemy, kraju, który kochamy. Czy
mamy milczeæ i pozwoliæ, aby nasz naród dalej pogr¹¿a³ siê
w ciemnoœci? Czy pozwolimy diab³u na dalsz¹ dewastacjê Bo¿ego
stworzenia? A mo¿e postanowimy zagrodziæ mu drogê, stan¹æ
przeciwko ciemnoœci i og³osimy zwyciêstwo Chrystusa.

Jezus Chrystus narodzi³ siê, umar³, zmartwychwsta³, siedzi po
prawicy Ojca i wstawia siê za naszym krajem. Wszystko to uczyni³
dla naszego zbawienia. Przy³ó¿my wiêc rêkê do p³uga i wspó³-
pracujmy z Nim dla zbawienia Polski.

Cieœlar Stanis³aw

Wstêp





1. Wieczny dom

B óg stworzy³ cz³owieka do ¿ycia w bliskiej spo³ecznoœci z sob¹.
Grzech pierwszych ludzi zniszczy³ t¹ spo³ecznoœæ. Adam i Ewa

od momentu grzechu ukrywali siê przed Bogiem. Jednak kochaj¹cy
Bóg przez ca³e wieki d¹¿y³ do przywrócenia utraconej przez grzech
wiêzi. W Jezusie Chrystusie spo³ecznoœæ z Bogiem mo¿e byæ na nowo
nawi¹zana. Przez pojednanie z Bogiem cz³owiek dostêpuje zbawienia
i staje siê dzieckiem Bo¿ym. Pismo Œwiête powiada: „Bóg, który jest
bogaty w mi³osierdzie, dla wielkiej mi³oœci swojej, któr¹ nas umi³owa³,
i nas, którzy umarliœmy przez upadki, o¿ywi³ wraz z Chrystusem - ³ask¹
zbawieni jesteœcie - i wraz z nim wzbudzi³, i wraz z nim posadzi³ w okrê-
gach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,4-6).

Wszyscy chrzeœcijanie narodzeni z Ducha Œwiêtego wiedz¹, ¿e
¿ycie na ziemi jest tylko pielgrzymk¹. Bóg przygotowa³ dla ka¿dego
swojego dziecka wiecznoœæ. Z chwil¹ oddania swojego ¿ycia Chrys-
tusowi jesteœmy posadzeni w okrêgach niebieskich z Chrystusem.
„I wraz z nim wzbudzi³, i wraz z nim posadzi³ w okrêgach niebieskich
w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,6). Mamy w niebie dom zbudowany nie
rêkami ludzkimi, ale wieczny przez Boga przygotowany. Jezus
Chrystus do swoich uczniów mówi³, aby siê nie trwo¿yli. „Niechaj
siê nie trwo¿y serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu
Ojca mego wiele jest mieszkañ; gdyby by³o inaczej, by³bym wam powiedzia³.
Idê przygotowaæ wam miejsce. A jeœli pójdê i przygotujê wam miejsce,
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przyjdê znowu i wezmê was do siebie, abyœcie, gdzie Ja jestem i wy
byli” (Jan 14,1-3).

Na tej ziemi niektórzy ludzie nie posiadaj¹ swojego mieszkania,
inni troszcz¹ siê o lepsze miejsce. W niebie problemu mieszkaniowego
nie bêdziemy mieli. Dla wszystkich Jezus przygotowa³ miejsce. Jezus
wypowiadaj¹c te s³owa, chce zwróciæ nasz¹ uwagê na to, abyœmy
wiêcej w swoim ¿yciu uwagi zwracali na to co On dla nas przy-
gotowa³. Patrzmy wiêc coraz dok³adniej i czêœciej na Jezusa. On jest
sprawc¹ i dokoñczycielem wiary naszej.

Jezus Chrystus da³ wspania³¹ wizjê nieba swojemu aposto³owi.
Jan opisuje to prze¿ycie w Apokalipsie 7,9-12. „Potem widzia³em, a oto
t³um wielki, którego nikt nie móg³ zliczyæ, z ka¿dego narodu i ze wszystkich
plemion, i ludów, i jêzyków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem,
odzianych w szaty bia³e, z palmami w swych rêkach. I wo³ali g³osem do-
noœnym, mówi¹c: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie,
i u Baranka. A wszyscy anio³owie stali woko³o tronu i starców, i czterech
postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pok³on Bogu,
mówi¹c: Amen! B³ogos³awieñstwo i chwa³a, i m¹droœæ, i dziêkczynienie,
i czeœæ, i moc, i si³a Bogu naszemu na wieki wieków. Amen”.

Przedstawiony przez Jezusa obraz jest niezwyk³y. W t³umie tym
mo¿emy dostrzec tych, z którymi mieszkamy, spotykamy siê
codziennie, a którzy swoje ¿ycie powierzyli Chrystusowi. Widzimy
tam tak¿e naszych braci i siostry, z którymi mamy spo³ecznoœæ ka¿dej
niedzieli w zborze. S¹ tam dzieci Bo¿e z ca³ego naszego kraju,
z ró¿nych, czêsto nam nieznanych miasteczek, b¹dŸ wiosek
rozrzuconych na wschodzie i zachodzie. W tym wielkim t³umie stoj¹
równie¿ wykupieni krwi¹ Chrystusa chrzeœcijanie z najdalszych
zak¹tków ziemi, ze wszystkich narodów i plemion, ludów i jêzyków.
Spotkanie z tymi wspania³ymi odkupionymi z Iranu, Wysp Bahama,
Bangladeszu, Afganistanu czy Burkina Faso bêdzie niezwyk³ym
prze¿yciem.

Kiedy myœlê o tym, pragnê czym prêdzej tam siê znaleŸæ. Tam
w cztery oczy spotkamy Abrahama, Izaaka, Moj¿esza, Daniela,
Dawida, Piotra, Jana, Paw³a, a tak¿e takich wspania³ych mê¿ów
Bo¿ych jak Moody, Bonnke, Billy Graham i wielu, wielu innych.
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Charakterystyczne dla tego wielkiego t³umu jest to, ¿e wszyscy
stoj¹ ubrani w jednakowe stroje. Niektórzy chrzeœcijanie obawiaj¹
siê, ¿e niebo bêdzie nudne ze wzglêdu na bia³e szaty. Mo¿e lepiej
by³oby gdyby ten t³um by³ bardziej kolorowy. Jednak bia³e szaty
oznaczaj¹ Bo¿¹ œwiêtoœæ. Nic nieczystego do tego piêknego miejsca
nie wejdzie. I chocia¿ wszyscy byliœmy brudni z powodu naszego
grzechu, krew Jezusa wybieli³a szaty tych, którzy w tym t³umie siê
znajduj¹. Bóg przebacza wszystkie winy tym, którzy w upamiêtaniu
i wierze przychodz¹ do Chrystusa. Doskona³a Krew Chrystusa
oczyszcza ka¿dy grzech.

Prorok Izajasz powiada: „Choæ wasze grzechy bêd¹ czerwone jak
szkar³at, jak œnieg zbielej¹; choæ bêd¹ czerwone jak purpura, stan¹ siê bia³e
jak we³na” (Iz 1,18). Ka¿de dziecko Bo¿e oczekuj¹ce na powrót
Chrystusa powinno dbaæ o swoje szaty. Nie mo¿emy lekcewa¿yæ
darowanej nam ³aski. Codziennie potrzebujemy przychodziæ do Pana
i analizowaæ nasze ¿ycie, a jeœli zgrzeszymy, natychmiast przyjœæ pod
krzy¿ Chrystusa z wyznaniem win. Aposto³ Jan zachêca nas: „B³o-
gos³awieni, którzy pior¹ swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa ¿ywota
i mogli wejœæ przez bramy do miasta” (Obj 22,14). Odziani w szaty
bia³e, to ci, którzy wyprali swoje szaty i wybielili je we Krwi Baranka,
Jezusa Chrystusa.

Nastêpn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla t³umu znajduj¹cego siê
przed tronem Bo¿ym s¹ palmy trzymane w rêkach przez wszystkich
obecnych w t³umie. Palmy s¹ symbolem zwyciêstwa. W tym wielkim
t³umie znajd¹ siê ci, którzy osi¹gnêli zwyciêstwo, zdobyli nagrodê,
dobry bój bojowali, zwyciêsk¹ walkê toczyli. Niekiedy chrzeœcijanie
modl¹ siê o to, aby wytrwaæ, dojœæ do nieba. Moim jednak prag-
nieniem jest dobiec zwyciêsko do wyznaczonej mety. Nie ¿yczê
nikomu i sam nie chcia³bym siê tylko dowlec, doczo³gaæ. Bóg w Jezusie
Chrystusie przeznaczy³ nas do zdobycia nagrody. W Chrystusie
zawsze daje nam zwyciêstwo. Dlaczego mia³bym siê tylko doczo³gaæ?

Aposto³ Pawe³ powiada: „Zmierzam do celu, do nagrody w górze,
do której zosta³em powo³any przez Boga w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,14).
Powo³ani jesteœmy w Chrystusie do pochwycenia celu. Cel ten jednak
osi¹gniemy wtedy, kiedy ca³y czas patrzeæ bêdziemy na tego, przez

Wieczny dom
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którego dane jest nam zwyciêstwo. Jeœli bêdziesz polega³ na sobie,
na swoim sprycie, na swoich zdolnoœciach, wykszta³ceniu,
inteligencji, swojej m¹droœci, mo¿esz celu nie osi¹gn¹æ. Zwyciêstwo
w Chrystusie dostêpne jest dla ka¿dego, zaœ drog¹ do zwyciêstwa
jest ufanie Jezusowi, poleganie na Nim, czerpanie si³y i mocy z Niego.
„Tak bie-gnijcie, abyœcie nagrodê zdobyli” - powiada Pawe³. Ten wielki
t³um nie tylko wypra³ swoje szaty we Krwi Jezusa, ale osi¹gn¹³
zwyciêstwo, wytrwa³ w wierze pomimo przeœladowañ, dobieg³ do
mety, zdoby³ nagrodê.

Kolejna, wspania³a cecha charakteryzuj¹ca t³um, którego nikt
nie móg³ zliczyæ to postawa, jak¹ zajmuj¹. „Stali i wo³ali g³osem
donoœnym, mówi¹c: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na
tronie, i u Baranka”. W tym t³umie bêdzie Abraham, o którym S³owo
Bo¿e mówi, ¿e by³ Ojcem wiary. Wszyscy zbawieni, przez ca³e
tysi¹clecia podziwiali Abrahama, by³ on dla nas wzorem, jak
wierzyæ w chwilach trudnoœci, doœwiadczeñ. Jednak pomimo
swoich niezwyk³ych sukcesów, Abraham nie stanie przed tronem
Bo¿ym i bêdzie mówi³: To moja zas³uga, to ja by³em mê¿em wiary,
to ze mnie czerpaliœcie przyk³ad. W pokorze swojego serca bêdzie
sta³ i chwali³ Wszechmog¹cego powy¿szymi s³owami. Tam tak¿e
sta³ bêdzie Moj¿esz, o którym Biblia powiada, ¿e by³
najpokorniejszym s³ug¹. Dawid, m¹¿ wed³ug serca Bo¿ego tam
równie¿ bêdzie. Daniel, który bêdzie szczyci³ siê tym, jak zamkn¹³
paszcze lwom. Pawe³, autor kilkunastu listów, aposto³, którego
podziwiamy, czytaj¹c Dzieje Apostolskie. Sta³ tam bêdzie Reinhard
Bonnke obok Billy Grahama i k³óciæ siê bêd¹, kto przy-prowadzi³
wiêcej ludzi do Chrystusa. Benny Hinn bêdzie prezentowa³ moc,
któr¹ u¿ywa³ w ca³ym œwiecie. Pastor najwiêkszego zboru
w Polsce przedstawia³ bêdzie ile to poœwiêcenia kosztowa³o go
zbudowanie najwiêkszego zboru.

Za ka¿dym razem kiedy czytam wspomniany werset Obj 7,10
³zy wdziêcznoœci pojawiaj¹ siê na mojej twarzy. Nawet w chwili
pisania tych s³ów nie jestem w stanie powstrzymaæ mojego
wzruszenia. Jego zbawienie jest tak cudowne. ̄ adna z wymienionych
przeze mnie osób nie bêdzie mog³a przed obliczem Bo¿ego majesta-
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tu czymkolwiek siê poszczyciæ.

Zbawienie nasze jest wy³¹czn¹ zas³ug¹ naszego wspania³ego
Boga w Trójcy Jedynego. To On o¿ywi³ nas ze œmierci do ¿ycia, to
On szuka³ i zbawi³ zgubionego, w szponach diabelskich grzesznika
jakim by-³em ja i by³eœ ty. Ca³¹ wiecznoœæ razem z tymi wielkimi
mê¿ami Bo¿ymi, z ka¿dego narodu i plemienia, ze wszystkich ludów
i jêzyków bêdziemy chwaliæ Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. On
jest godzien najwy¿szej czci przez ca³¹ wiecznoœæ. Razem ze
wszystkimi zba-wionymi, chwaliæ Boga bêd¹ ca³e zastêpy anio³ów.
To bêdzie coœ nadzwyczajnego. Czy dzisiaj twoje serce jest wdziêczne
Bogu za to wielkie zbawienie w Jezusie? A mo¿e powinieneœ zacz¹æ
uczyæ siê chwaliæ Boga, aby niebo nie by³o dla ciebie zaskoczeniem.

Wierzê, ¿e wizja, któr¹ Jan otrzyma³ od Jezusa jest dla nas po-
ci¹gaj¹ca i poruszaj¹ca. Mo¿e jednak powstaæ pytanie: Sk¹d ten tak
wielki t³um? W³aœnie to pytanie pobudzi³o mnie do napisania tego
rozdzia³u. Wielki t³um, którego nikt nie móg³ zliczyæ, z ka¿dego
narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i jêzyków. Sk¹d, jak to siê
sta³o, ¿e tyle ludzi stoi przed tronem Bo¿ym?

Ten wspania³y t³um ze wszystkich zak¹tków ziemi, to owoc misji.
To owoc zaanga¿owania milionów osób na przestrzeni setek lat. Owoc
zaanga¿owania mojego i twojego. Wielu z tych stoj¹cych w tym
wielkim t³umie, to osoby, które ponios³y œmieræ ze wzglêdu na wiarê
w Chrystusa. Wielu z nich ca³e ¿ycie poœwiêci³o, a nikt o nich nawet
nie s³ysza³. Wielu w tym t³umie, to ludzie, którzy opuœcili wygodne
mieszkania, bogate kraje i wyjechali do odleg³ych plemion, poniewa¿
byli pos³uszni wezwaniu Chrystusa. Wielu z obecnych na uczcie
Baranka, to zwykli ludzie z wielkim sercem, gotowi na zniewagi
w imiê Królestwa Bo¿ego.

Ten wielki t³um to owoc zaanga¿owania wielu niewiast, takich
jak prorokini Anna, która s³u¿y³a Bogu w postach i w modlitwach
dniem i noc¹. Ten t³um to owoc moich i twoich modlitw oraz mojego
i twojego pos³uszeñstwa nakazowi Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa.

My, w dwudziestym wieku ¿yj¹cy, bardzo czêsto modlimy siê
o swoje potrzeby. Panie proszê o kafelki do mojej ³azienki, potrzebujê

Wieczny dom
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lepszy samochód, mieszkanie potrzebujê odnowiæ. B³ogos³aw Panie
mnie. Tak czêsto w naszych modlitwach koncentrujemy siê na sobie
i naszych potrzebach. Moj¹ gor¹c¹ proœb¹ do ciebie drogi bracie
i siostro, a tak¿e modlitw¹ do Boga jest, abyœmy jako ci, odziani
z ³aski Bo¿ej w bia³e szaty, bardziej zainteresowali siê zgubionymi.
Nie módlmy siê ci¹gle o samych siebie.

Jezus mówi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bo¿ego i Jego sprawied-
liwoœci, a wszystko inne bêdzie wam dodane”. (Mat. 6,33) On obieca³
zatroszczyæ siê o wszystko inne, co nam potrzebne bêdzie. Dlaczego,
wiêc stale troszczymy siê o samych siebie, zamiast o Królestwo Bo¿e?
Zachêcam do modlitwy, która mo¿e brzmieæ nastêpuj¹co: „Panie, ja
nie chcê iœæ do nieba bez mojego s¹siada, znajomego, wspó³pracownika.
Bo¿e, nie mogê patrzeæ jak te miliony nieszczêœliwych Polaków zmierzaj¹
na wieczne mêki do piek³a. Nie mogê spaæ spokojnie, kiedy 98% ludzi
w moim mieœcie ¿yje w ciemnoœci. Daj mi Panie wspó³czucie, mi³oœæ do
tych ludzi, wytrwa³oœæ w modlitwie i m¹droœæ, aby doprowadziæ ich
do Ciebie”.

Poœwiêæ czas na szukanie Pana i modlitwê za tych, których diabe³
wiedzie na zatracenie. B¹dŸ gotowy, aby Bóg u¿y³ ciê do przekazania
Dobrej Nowiny niezbawionemu s¹siadowi, przyjacielowi.

Przecie¿, gdyby nie ktoœ inny, zanim zosta³eœ zbawiony, nie
modli³ siê o ciebie, nie by³byœ w tym wielkim t³umie. Ale by³ ktoœ,
mo¿e byli to twoi rodzice, mo¿e twój przyjaciel, który modli³ siê
o ciebie i Bóg na jego modlitwê odpowiedzia³. By³ ktoœ, który pomimo
twojego opornego serca, trwa³ w postanowieniu, aby po raz dwu-
dziesty wskazaæ ci na Chrystusa.

Jestem wdziêczny moim rodzicom, a tak¿e innym ludziom, któ-
rzy modlili siê o moje zbawienie. Kiedy przez piêtnaœcie lat ucieka³em
od Boga, przeklina³em i z³oœci³em siê, kiedy ktoœ mówi³ mi o Jezusie,
oni trwali w modlitwie i wierzyli, ¿e Bóg zmieni moje ¿ycie. Gdyby
nie ich modlitwy, nie wiem czy jeszcze by³bym poœród ¿ywych. Bóg
by³ wierny dla tych, którzy o mnie walczyli i bêdzie wierny, kiedy ty
bêdziesz walczy³ o zgubionych przyjació³.
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Ten wielki t³um to rezultat twojego i mojego szukania zgubio-
nych, to owoc czasu, który spêdzimy z nieszczêœliwym recydywist¹,
to owoc podania kubka wody spragnionej osobie, to owoc odwie-
dzenia chorego w szpitalu, to owoc przygotowania wigilii dla
g³odnych i bezdomnych, to owoc przygotowania innej imprezy, której
celem bêdzie przekazanie ewangelii, to owoc przekazania mi³oœci
Chrystusa w s³owach i czynach.

Bóg pragnie u¿yæ ka¿dego do ratowania gin¹cych w grzechach
Polaków. Najlepiej uczyni to przeze mnie i ciebie, gdy¿ znamy nasz
kraj i ludzi. B¹dŸmy gotowi, otwarci na jego polecenia. Módlmy siê
zgodnie z napomnieniem Paw³a o wszystkich ludzi, szczególnie zaœ
o naszych bliskich. Pamiêtajmy o naszym powo³aniu do g³oszenia
ewangelii i œwiadczeniu o Bo¿ej mi³oœci, mocy i ³asce. Bóg bêdzie
wierny, tak jak by³ wierny swoim obietnicom w czasach pierwszych
aposto³ów.

Wieczny dom
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2. Dobra Nowina w Starym
Testamencie

Pierwszym i najwa¿niejszym Ewangelist¹ by³ Bóg.

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg zrobi³ pierwszy krok w ich
kierunku, aby zerwan¹ przez grzech spo³ecznoœæ odnowiæ. To w³aœnie
Bóg poszed³, aby odszukaæ dwoje zagubionych dusz wo³aj¹c: „Adamie,
gdzie jesteœ”. Adam i Ewa zaczêli usprawiedliwiaæ swój grzech, jednak
Bóg w ³asce swojej d¹¿y³ do nawi¹zania na nowo spo³ecznoœci
z pierwszymi ludŸmi i wskaza³ im drogê wyjœcia z grzechu.

Nastêpnie Bóg og³osi³ Ewangeliê przez swego anio³a, potem przez
swojego syna Jezusa Chrystusa, nastêpnie przez Ducha Œwiêtego,
a dopiero potem przez koœció³.

Najwa¿niejsz¹ prawd¹ zarówno Starego jak i Nowego Testamentu
jest ³aska i mi³oœæ Bo¿a okazywana zgubionemu grzesznikowi.
Chocia¿ sprawiedliwoœæ Bo¿a wymaga ukarania winnego pope³nie-
nia grzechu, widzimy w Starym Testamencie cierpliwego Boga,
pragn¹cego podnieœæ grzesznika z jego upadku i stale napominaj¹-
cego i wyczekuj¹cego na pojednanie z cz³owiekiem. Bóg przemawia³
do swojego wybranego narodu przez swoich proroków. Prowadzi³
naród izraelski i objawia³ im swoj¹ ³askê i moc, aby mogli dostrzec
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Jego mi³oœæ i dobroæ. List do Hebrajczyków stwierdza na podsumo-
wanie Bo¿ego prowadzenia narodu izraelskiego: „Wielokrotnie i wie-
loma sposobami przemawia³ Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
Ostatnio, u kresu tych dni, przemówi³ do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2).

Bóg pomimo grzechu nie opuœci³ cz³owieka, ale pragnie mu
wybaczyæ i zachowaæ od wiecznego zatracenia. Bóg stale przedstawia³
swoj¹ ofertê odnowy i wybaczenia. „Nawróæ siê, Izraelu, do Pana swojego
Boga, gdy¿ upad³eœ przez w³asn¹ winê! WeŸcie ze sob¹ s³owa skruchy
i nawróæcie siê do Pana! Mówcie do niego: Odpuœæ nam wszelk¹ winê i
przyjmij nasz¹ proœbê, a my z³o¿ymy ci w ofierze owoce naszych warg!
Uleczê ich odstêpstwo, dobrowolnie oka¿ê im mi³oœæ, gdy¿ odwróci³ siê od
nich mój gniew. Bêdê dla Izraela jak rosa, tak ¿e rozkwitnie jak lilia
i zapuœci korzenie jak topola” (Oz 14,1-2.4-5).

Bo¿ym pragnieniem zawsze by³o i ci¹gle jest okazanie mi³oœci
i ³aski swojemu stworzeniu. „Panie, Panie, Bo¿e mi³osierny i ³askawy,
nieskory do gniewu, bogaty w ³askê i wiernoœæ, zachowuj¹cy ³askê dla
tysiêcy, odpuszczaj¹cy winê, wystêpek i grzech” (2 Moj 34,6-7). Jeœli tylko
cz³owiek przychodzi³ w opamiêtaniu do Boga, otrzymywa³ prze-
baczenie swoich grzechów. „Choæ wasze grzechy bêd¹ czerwone jak
szkar³at, jak œnieg zbielej¹; choæ bêd¹ czerwone jak purpura, stan¹ siê bia³e
jak we³na” - to Bo¿a obietnica przebaczenia (Iz 1,18).

Podobnych fragmentów, zachêcaj¹cych naród Bo¿y do przybli-
¿ania siê do Boga w Starym Testamencie jest bardzo wiele. Zawsze
fragmenty te podkreœlaj¹ Bo¿¹ ³askê, mi³osierdzie, cierpliwoœæ i do-
broæ Bo¿¹. „Mi³oœci¹ wieczn¹ umi³owa³em ciê, dlatego tak d³ugo okazywa-
³em ci ³askê” (Jr 31,3). Nawet wtedy, kiedy naród izraelski oddala³ siê
od Boga i coraz bardziej brn¹³ w ba³wochwalstwie, Bóg okazywa³
swoj¹ mi³oœæ i ³askê. „Na krótk¹ chwilê porzuci³em ciê, lecz znów ciê
zgromadzê w wielkiej mi³oœci. W przystêpie gniewu zakry³em swoj¹ twarz
na chwilê przed tob¹, lecz w wiecznej mi³oœci zlitowa³em siê nad tob¹,
mówi Pan, twój Odkupiciel” (Iz 54,7-8).

Bo¿ym pragnieniem przez wszystkie pokolenia, od Adama do
czasów wspó³czesnych, by³o odkupienie ludzkoœci spod panowania
grzechu.
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3. Postawa Pana Jezusa Chrystusa

Kochaj¹ce serce Boga nigdy siê nie zmieni³o. Bóg we w³aœciwym
czasie pos³a³ zapowiedzianego przez wielu proroków

Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby dokona³ odkupienia
z grzechu.

Umi³owany Syn Bo¿y przyszed³ z nieba na ziemiê, aby swoje
¿ycie oddaæ za grzechy ludzkoœci. „Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat,
¿e Syna swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ywot wieczny. Bo nie pos³a³ Bóg Syna swego na œwiat, aby s¹dzi³
œwiat, lecz, aby œwiat by³ przez Niego zbawiony” (Jan 3,16-17).

Nadrzêdnym celem narodzenia Jezusa oraz Jego œmierci i zmar-
twychwstania by³o uchronienie grzeszników od œmierci wiecznej,
czyli zbawienie. Ju¿ przepowiednia o Jego narodzeniu o tym œwiad-
czy³a: „A urodzi syna i nadasz mu imiê Jezus; albowiem On zbawi lud
swój od grzechów jego” (Mt 1,21).

Jezus bêd¹c na ziemi wielokrotnie mówi³ o swoim celu, dla
którego przyszed³. Treœæ jego przes³ania zawarta jest w ewangelii
£ukasza: zwiastowa³ ubogim dobr¹ nowinê; og³osi³ jeñcom wyz-
wolenie; og³osi³ œlepym przejrzenie; uciœnionych wypuœci³ na
wolnoœæ; zwiastowa³ mi³oœciwy rok Pana – mi³osierdzie dla wszyst-
kich ludzi (£k 4,18-19).
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Misj¹ Jezusa by³o nauczanie, zwiastowanie i uzdrawianie.
„I obchodzi³ Jezus wszystkie miasta i wioski, naucza³ w ich synagogach
i zwiastowa³ ewangeliê o Królestwie, i uzdrawia³ wszelk¹ chorobê i wszelk¹
niemoc” (Mt 9,35).

Jezus realizowa³ swoj¹ misjê przez przebywanie ze zgubionymi
ludŸmi. Jezus poszukiwa³ grzeszników. „Przyszed³ bowiem Syn
cz³owieczy, aby szukaæ i zbawiæ to co zginê³o” (£k 19,10). Nie widzimy
go przebywaj¹cego gdzieœ w œwi¹tyni, oczekuj¹cego na to, ¿e ludzie
do niego przyjd¹, ale stale chodz¹cego i przebywaj¹cego pomiêdzy
ludŸmi.

By³ nazwany przyjacielem celników i grzeszników. „A kiedy potem
siedzia³ przy stole w domu jego, siedzia³o z Jezusem i z jego uczniami
wielu celników i grzeszników, bo wielu ich by³o, którzy chodzili za nim”
(Mk 2,15). Jezus by³ najwiêkszym i najlepszym zdobywc¹ dusz,
jakiego œwiat kiedykolwiek widzia³. By³ wielkim zwolennikiem
ewangelizacji indywidualnej. Grzesznicy pod¹¿ali za nim stale. Nie
czytamy o tym , ¿e Jezus ich gromi³, napomina³, karci³ za ich pos-
têpowanie, ale wskazywa³ swoj¹ postaw¹ na akceptacjê, przeba-
czenie, mi³oœæ.

W Biblii znajdujemy trzy razy wiêcej opisów kiedy Jezus spo-
tyka siê z pojedynczymi osobami, ani¿eli kiedy g³osi kazania do
t³umów, chocia¿ t³um ludzi ca³y czas pod¹¿a za nim.

Mt 4,18-20 - powo³anie Piotra
Mt 4,21-22 - powo³anie Jana i Jakuba
£k 19,1-10 - rozmowa z Zacheuszem
Mt 9,9 - powo³anie Mateusza
Jan 4 - rozmowa z Samarytank¹
Jan 8,1-11 - spotkanie z cudzo³o¿nic¹
Jan 9,1-35 - œlepo narodzony
£k 23,39-43 - £otr na krzy¿u

Jezus okreœla³ siebie jako „Ja jestem...”, przedstawiaj¹c nam w ten
sposób zaproszenie do naœladowania Go:

Postawa Pana Jezusa Chrystusa
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1. œwiat³oœci¹ œwiata; kto idzie za mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci,
ale bêdzie mia³ œwiat³o ¿ywota - Jan 8,12

2. drog¹, prawd¹ i ¿yciem; nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie
- Jan 14,6

3. drzwiami; jeœli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony bêdzie i wejdzie,
i wyjdzie, i pastwisko znajdzie - Jan 10,9

4. dobrym pasterzem, który ¿ycie swoje k³adzie za owce - Jan 10,11

5. chlebem ¿ywota; kto do mnie przychodzi, nigdy ³akn¹æ nie bêdzie, a kto
wierzy we mnie, nigdy pragn¹æ nie bêdzie - Jan 6,35

6. wod¹ ¿yw¹; jeœli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy
we mnie, jak powiada Pismo, z wnêtrza jego pop³yn¹ rzeki wody ¿ywej
- Jan 7,37-38

7. krzewem winnym; kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele
owocu; bo beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie - Jan 15,5

8. zmartwychwstanie i ¿ywot; kto we mnie wierzy, choæby i umar³ ¿yæ
bêdzie - Jan 11,25

Wszyscy aposto³owie, autorzy ksi¹g Nowego Testamentu tak¿e
potwierdzili cel przyjœcia na ziemiê Zbawiciela. „W Nim mamy
odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, wed³ug bogactwa ³aski
Jego” (Ef1,7).  „Jezus... wyzwoli³ nas z grzechów naszych przez krew swoj¹”
(Obj 1,5). „Prawdziwa to mowa i w ca³ej pe³ni przyjêcia godna, ¿e Chrystus
Jezus przyszed³ na œwiat, aby zbawiæ grzeszników” (1Tm 1,15). „Gdy¿
i Chrystus raz za grzechy cierpia³, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was przywieœæ do Boga” (1Piotr 3,18).

Postawa Pana Jezusa jest dla nas wzorem. Pan Jezus wiedzia³, ¿e
ludzie s¹ zgubieni i potrzebuj¹ ratunku. Kiedy wybiera³ swoich
uczniów pierwsze s³owa jakie do nich powiedzia³ to: „PójdŸcie za
mn¹, a uczyniê was rybakami ludzi” (Mt 4,19). Ostatnie s³owa, które
us³yszeli Jego uczniowie przed wniebowst¹pieniem brzmia³y: „IdŸcie
i czyñcie uczniami wszystkie narody, chrzcz¹c je... i ucz¹c je przestrzegaæ
wszystkiego co wam przykaza³em”.
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4. Charakterystyka ludzi zgubionych

1. Cz³owiek bez Chrystusa jest zaœlepiony. „Bóg œwiata tego zaœlepi³
umys³y niewierz¹cych, aby im nie œwieci³o œwiat³o ewangelii o chwale
Bo¿ej” (2Kor 4,3-4).

Osoba zaœlepiona nie dostrzega Bo¿ego b³ogos³awieñstwa,
dobrodziejstwa, mi³oœci Bo¿ej. Nawet kiedy rozmawiamy w obecnoœci
takiej osoby o nadzwyczajnych prze¿yciach z Bogiem, nie mo¿e ona
siê z nami radowaæ, gdy¿ jest nieczu³a, nie widzi tego duchowymi
oczami. Jezus jako œwiat³oœæ przyszed³ na ziemiê, aby oœwiecaæ ser-
ca i umys³y niewierz¹cych, aby zaœwieci³o im œwiat³o ewangelii. Aby
to siê wydarzy³o musimy przekazywaæ niewierz¹cym ewangeliê.
„Ka¿dy bowiem, kto wzywa imienia Pañskiego, zbawiony bêdzie. Ale jak
maj¹ wzywaæ tego, w którego nie uwierzyli? A jak maj¹ uwierzyæ w tego,
o którym nie s³yszeli? A jak us³yszeæ, jeœli nie ma tego, który zwiastuje?
(Rz 10,13-14).

2. Cz³owiek bez Jezusa ¿yje w ci¹g³ej obawie i lêku przed przysz-
³oœci¹. „On te¿ przybra³ ludzkie cia³o, bo tylko jako cz³owiek móg³
umrzeæ i przez œmieræ swoj¹ prze³amaæ moc diab³a, który mia³ w³adzê
nad œmierci¹. Tylko w ten sposób móg³ wyzwoliæ ludzi zniewolonych
strachem, ¿yj¹cych w ci¹g³ej obawie przed œmierci¹” (Hbr 2, 14 S.¯.).

Przez zaufanie Chrystusowi cz³owiek doœwiadcza pewnoœci
przebaczenia grzechów i zbawienia. Wieczne bezpieczeñstwo,
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uwolnienie od lêku przed przysz³oœci¹, usprawiedliwienie s¹
wspania³ymi b³ogos³awieñstwami dla niepewnej jutra duszy.
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa” (Rz 5,1).

3. Cz³owiek bez Jezusa ma nieodmieniony umys³, jest nieœwia-
domy Bo¿ych rzeczy i celów, serce jego jest zatwardzia³e,
kamienne, oddaje swoje ¿ycie nieczystoœciom i grzechom.
„To wiêc mówiê i zaklinam na Pana, abyœcie ju¿ wiêcej nie postêpowali,
jak poganie postêpuj¹ w pró¿noœci umys³u swego, maj¹c przyæmiony
umys³ i dalecy od ¿ycia Bo¿ego przez nieœwiadomoœæ, która jest w nich,
przez zatwardzia³oœæ serca ich, maj¹c umys³ przytêpiony, oddali
siê rozpuœcie dopuszczaj¹c siê wszelkiej nieczystoœci z chciwoœci¹”
(Ef 4,17-19).

Przez przyjêcie i poznanie Jezusa Chrystusa cz³owiek otrzymuje
nowe ¿ycie. Pismo powiada: „Jeœli ktoœ jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminê³o, oto wszystko sta³o siê nowe” (2 Kor 5,17).
Bóg przez nowe narodzenie dajê si³ê i moc do ¿ycia zgodnego
z Bo¿ymi zasadami. Stary Testament podkreœla, ¿e tylko Bóg mo¿e
serce kamienne zamieniæ na serce miêsiste. Kiedy umys³ zostaje
nape³niony S³owem Bo¿ym ju¿ wiêcej nie jest pró¿ny, przyæmiony
i przytêpiony, lecz staje siê wype³niony myœlami Bo¿ymi, oœwiecony
i otwarty na kierownictwo Ducha Œwiêtego, oczyszczony i wyostrzony
przez dzia³anie uœwiêcaj¹cej mocy Bo¿ej.

4. Cz³owiek bez Chrystusa jest martwy dla Boga, poddany i uleg³y
przeciwnikowi Bo¿emu, szatanowi. „I wy umarliœcie przez upadki
i grzechy wasze, w których niegdyœ chodziliœcie wed³ug mod³y tego
œwiata, naœladuj¹c w³adcê, który rz¹dzi w powietrzu, ducha, który
teraz dzia³a w synach opornych. Wœród nich i my wszyscy ¿yliœmy
niegdyœ w po¿¹dliwoœciach cia³a naszego, ulegaj¹c woli cia³a i zmys³ów,
i byliœmy z natury dzieæmi gniewu, jak i inni” (Ef 2,1-3).

Duchowe o¿ywienie ze œmierci nastêpuje z chwil¹ wypowie-
dzenia poddañstwa i uleg³oœci szatanowi, czyli opamiêtaniu
i zaufaniu Chrystusowi. Bóg nie tylko w Chrystusie o¿ywia nas
z martwoty duchowej, ale daje ¿ycie wieczne. „Ale Bóg, który jest
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bogaty w mi³osierdzie, dla wielkiej mi³oœci swojej, któr¹ nas umi³owa³,
i nas, którzy umarliœmy przez upadki, o¿ywi³ wraz z Chrystusem” (Ef 2,5).
Od chwili przyjêcia Chrystusa cz³owiek staje siê obywatelem
Królestwa Bo¿ego.

5. Cz³owiek bez Chrystusa jest opuszczony, utrudzony, bez
pasterza. „A widz¹c lud, u¿ali³ siê nad nim, gdy¿ by³ utrudzony
i opuszczony jak owce, które nie maj¹ pasterza” (Mt 9,36).

S³owo Bo¿e powiada, ¿e Bóg troszczy siê o wszystkich ludzi, ¿e
deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, jednak ludzie
bez Chrystusa nie posiadaj¹ spe³nionego ¿ycia. Bóg stworzy³
cz³owieka do ¿ycia w spo³ecznoœci z sob¹. Grzech oddzieli³ nas od
Boga i tylko nawi¹zanie ponownie spo³ecznoœci przez zaufanie
Chrystusowi przynosi spe³nienie, pokój i zaspokojenie w Bogu. Ka¿dy
cz³owiek potrzebuje poczucia bezpieczeñstwa, przynale¿noœci. Bóg
przyci¹ga nas do siebie wiêzami mi³oœci, poniewa¿ wie, ¿e bez jego
pomocy, troski, kierownictwa cz³owiek stale b³¹dzi. Pismo Œwiête
powiada: „Nie porzucê ciê ani ciê nie opuszczê” (Hbr 13,5).

Jezus przedstawia nam trzy typy ludzi zgubionych:

1. Zgubiona owca przedstawia przyzwyczajenia grzesznika.
Zgubiona owca ma ci¹g³e sk³onnoœci do b³¹dzenia i musi byæ
poddana pasterzowi, aby siê nie zgubiæ.

„Wszyscy jak owce zb³¹dziliœmy, ka¿dy z nas na w³asn¹ drogê
zboczy³”(Iz 53,6). „Gdy¿ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 3,23).

Natura grzesznika to ci¹g³e b³¹dzenie, chodzenie w³asnymi
drogami. Grzech to chybienie celu. Cz³owiek nie jest grzesznikiem,
dlatego, ¿e czyni Ÿle; on czyni Ÿle, poniewa¿ jest grzesznikiem;
tak¹ ma naturê.

2. Zgubiona drachma okreœla nam bezradnoœæ grzesznika.
     Grzesznik nie jest w stanie sam sobie pomóc, sam siê zbawiæ,

uratowaæ, dlatego potrzebuje kogoœ, kto zainteresowa³ by siê nim
i odnalaz³ go.

Charakterystyka ludzi zgubionych
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Czasem zgubiony grosz próbuje zaskarbiæ sobie dobrymi
uczynkami, chce zap³aciæ za swój grzech, ale jest tylko jedna ofiara,
jedna cena, która mo¿e zadoœæ uczyniæ za grzech - drogocenna
krew Chrystusa.

3. Syn marnotrawny obrazuje nam samowolê grzesznika. Jego
odejœcie by³o dzia³aniem rozmyœlnym, celowym, œwiadomym
odejœciem od bogactwa i b³ogos³awieñstwa. Pomimo to Ojciec
stale go wypatrywa³ i oczekiwa³ zmiany decyzji, gdy¿ wiedzia³,
¿e w takim stanie syn marnotrawny jest zgubiony na wieki.

Sytuacja cz³owieka zgubionego, nie znaj¹cego Chrystusa jest
beznadziejna. Pismo Œwiête powiada nam, ¿e wszyscy musimy
zdaæ sprawê z w³asnego ¿ycia przed Bogiem. Ci, którzy nie
powierzyli swojego ¿ycia Chrystusowi zostan¹ wrzuceni
w ciemnoœci zewnêtrzne, gdzie bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
Mêki, cierpienia na wieki wieczne bêd¹ udzia³em tych ludzi.

Dla nas, dzieci Bo¿ych, tych, którym Bóg okaza³ ³askê, oœwieci³
serce, o¿ywi³ wraz z Chrystusem zrozumienie sytuacji zgubionych
przyniesie nowy i œwie¿y zapa³ dla g³oszenia im ewangelii.
B¹dŸmy stale wdziêczni, ¿e Bóg nas wyratowa³ od wiecznych
cierpieñ. Jesteœmy teraz d³u¿nikami tych, którzy nie zostali jeszcze
zbawieni. Nie jesteœmy w stanie sami im pomóc i zmieniæ ich
po³o¿enie i naturê. Jedyna nadzieja le¿y w ewangelii Jezusa
Chrystusa, o której aposto³ Pawe³ powiada, ¿e: „Jest moc¹ Bo¿¹,
ku zbawieniu ka¿demu, kto uwierzy” (Rz 1,16). Ewangelia zmienia
¿ycie rozsadzaj¹c zatwardzia³oœæ, zaœlepienie, strach, lêk,
zmys³owoœæ. Ewangelia jest jedyn¹ nadziej¹ dla naszych bliŸnich,
s¹siadów, znajomych. Potrzebujemy nastroiæ swoje serce na lu-
dzi zgubionych i tak jak nasz Mistrz i Pan iœæ i szukaæ ich.



25

5. Wielki Nakaz Misyjny

B óg pos³a³ swego Syna Jezusa, aby wype³ni³ misjê odkupienia
grzesznego cz³owieka. Da³ mu w³adzê i moc. Jezus przyszed³

i wype³ni³ wolê Ojca swojego. Jego œmieræ na krzy¿u by³a odkupieñcza
za grzech cz³owieka.

Po zmartwychwstaniu a przed swoim odejœciem do Ojca, Jezus
przekaza³ swoim uczniom misjê do wype³nienia. Zadoœæuczynienie
za grzechy ju¿ zosta³o wykonane. Teraz swoim naœladowcom wydaje
nakaz, aby to rozg³osili wszêdzie. To co Jezus dotychczas czyni³ teraz
jest zadaniem jego uczniów. „Jak Ojciec mnie pos³a³, tak i ja was posy³am”
(Jan 20,21).

Polecenie Chrystusa zapisane w Mk 16, 15-20 jest jasne i wyraŸne
i nie daje nam ¿adnej alternatywy. „Id¹c na ca³y œwiat, g³oœcie ewangeliê
wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, bêdzie
zbawiony, ale kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony. A takie znaki bêd¹ to-
warzyszy³y tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiaæ
bêd¹, nowymi jêzykami mówiæ bêd¹, wê¿e braæ bêd¹, a choæby coœ truj¹cego
wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych rêce k³aœæ bêd¹, a ci wyzdrowiej¹”.

Zadanie rozprzestrzeniania ewangelii nie pochodzi z wyboru
cz³owieka, ale zosta³o nam powierzone przez Pana, któremu s³u¿ymy.
Aposto³ Pawe³ powiada: „Pawe³, s³uga Jezusa Chrystusa, powo³any na
aposto³a, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bo¿ej... abyœmy dla
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imienia jego przywiedli do pos³uszeñstwa wiary wszystkie narody”
(Rz 1,1.5).

Tak wiêc pytanie: „Czy mam iœæ g³osiæ ewangeliê” jest nie-
potrzebne, poniewa¿ polecenie Jezusa jest jednoznaczne. Oznacza
ono, ¿e mamy szukaæ mo¿liwoœci, sposobnoœci, aby wyjœæ do ludzi
i przekazaæ im ewangeliê. Zwiastowanie ewangelii dla Paw³a by³o
koniecznoœci¹. On zna³ swoje powo³anie i najwiêkszym jego d¹¿eniem
by³o, aby wype³niæ w pos³uszeñstwie powo³anie od Boga. „Bo jeœli
ewangeliê zwiastujê, nie mam siê czym chlubiæ; jest to bowiem dla mnie
koniecznoœci¹; a biada mi gdybym ewangelii nie zwiastowa³” (1Kor 9,16).

Zwiastowanie ewangelii jest dzia³aniem w imieniu Bo¿ym w celu
przekazania wieœci od Boga, któr¹ otrzymaliœmy. List do Filipian
1,12-30 opisuje s³u¿bê Paw³a, który dla ewangelii spêdzi³ niema³y
czas w wiêzieniu. Zachêca swoich wspó³braci do œmia³ego g³oszenia
ewangelii, do ¿ycia godnego ewangelii i do boju w imiê ewangelii.

Pójœcie do œwiata niekoniecznie oznacza podró¿owanie do
odleg³ych pañstw czy zak¹tków œwiata. Œwiat otacza nas wszêdzie.
To miejsce na twojej ulicy, w twojej pracy, w biurze, w szkole,
w sklepie, w szpitalu, a niekiedy w twojej rodzinie. Tam jesteœmy
œwiadkami Chrystusa i tam mamy g³osiæ ewangeliê.

Na zakoñczenie fragmentu z Ew. Marka Jezus mówi, ¿e „uczniowie
poszli i wszêdzie kazali, a Pan potwierdza³ ich s³owo znakami, które mu
towarzyszy³y” (Mk 16,20).  Bóg jest wierny swoim s³owom i to co dzia-
³o siê w czasach pierwszego Koœcio³a, znaki, cuda, uzdrowienia
a w szczególnoœci zbawienie grzeszników ma miejsce dzisiaj, pod
warunkiem, ¿e g³osimy ewangeliê.

Kiedy Jezus przebywa³ jeszcze na ziemi powiedzia³ do swoich
uczniów: „Lepiej dla was, ¿ebym ja odszed³. Bo jeœli nie odejdê, Pocieszyciel
do was nie przyjdzie, jeœli zaœ odejdê, poœlê go do was” (Jan 16,7). Dlaczego
Jezus twierdzi³, ¿e bêdzie lepiej kiedy odejdzie? Poniewa¿, kiedy Duch
Œwiêty zst¹pi³ na uczniów i nape³ni³ ich byli œwiadkami nie tylko
w jednym miejscu.  To lepiej, poniewa¿ bêdziecie moimi œwiadkami
w Jerozolimie... Cieszynie, Warszawie, Szczecinie, a dalej Polsce,
Kanadzie, Iranie, Chinach, Brazylii itd.
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Skierowa³ do nich równie¿ kolejne s³owa: „A oto ja zsy³am na was
obietnicê swojego Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿ zostaniecie
przyobleczeni moc¹ z wysokoœci” (£k 24,49). To kolejna obietnica
gwarantuj¹ca obecnoœæ i moc Bo¿¹ dla uczniów, a tak¿e wszystkich
chrzeœcijan gotowych oczekiwaæ a potem dzia³aæ w mocy Bo¿ej.

W kontekœcie wys³ania swoich uczniów, aby g³osili i czynili
uczniami wszystkie narody Jezus mówi: „Dana mi jest wszelka moc na
niebie i na ziemi”  (Mt 28,18-20).  Jestem z wami, dlatego „idŸcie”, nie
bójcie siê, ja was poprowadzê. Ta obietnica jest tak¿e zwi¹zana bardzo
blisko z poleceniem g³oszenia ewangelii. Obecnoœæ Pana ¿niwa jest
gwarancj¹ powodzenia w tej s³u¿bie.

Dzieñ Zielonych Œwi¹t by³ dla aposto³ów pocz¹tkiem niezwyk³ej
przygody. „Nie oddalajcie siê z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca,
o której s³yszeliœcie ode mnie”. „Ale weŸmiecie moc Ducha Œwiêtego, kiedy
zst¹pi na was i bêdziecie mi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei,
i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi” (Dz 1,4.8). Po otrzymaniu mocy
aposto³owie wyruszyli realizowaæ polecenie swojego mistrza. Tysi¹-
ce ludzi stawa³o siê naœladowcami Chrystusa, bardzo wielu zosta³o
równie¿ uzdrowionych. Ewangelia rozprzestrzenia³a siê bardzo
szybko.

Aposto³ Piotr mówi, ¿e: „jesteœmy rodem wybranym, królewskim
kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem nabytym” (1Piotr 2,5-9). S³owa
te s¹ zabrane z 2 Ksiêgi Moj¿eszowej 19,5-6 i u¿yte zosta³y w stosunku
do narodu izraelskiego, z którym Bóg zawar³ swoje przymierze,
a Piotr u¿ywa tych s³ów w stosunku do Koœcio³a Jezusa Chrystusa.
Jako jego Koœció³ zajmujemy wyj¹tkow¹ pozycjê jako wybrany, œwiêty
Bo¿y naród. W jakim celu Bóg uczyni³ nas szczególnym narodem?
Bóg w tych wersetach mówi o dwóch zadaniach ludu wybranego.

Pierwszym zadaniem wybranego ludu jest „sk³adaæ duchowe ofiary,
przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” - w.5; drugim zadaniem jest
dawanie œwiadectwa - „abyœcie rozg³aszali cnoty tego, który was powo³a³
z ciemnoœci do cudownej swojej œwiat³oœci” - w.9. Bóg powo³a³ swój
Koœció³, aby by³ spo³ecznoœci¹ oddaj¹c¹ Bogu chwa³ê i czeœæ oraz
daj¹c¹ œwiadectwo o dobroci i mi³oœci Jezusa œwiatu.

Wielki Nakaz Misyjny
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Jeden z najwiêkszych ewangelistów dwudziestego wieku
Reinhard Bonnke powiada, ¿e wszyscy powinniœmy byæ zaanga-
¿owani w zaludnianie nieba i wyludnianie piek³a. Zawsze, kiedy
g³osimy ewangeliê jest to okradanie Królestwa ciemnoœci, a roz-
szerzanie Królestwa Œwiat³oœci. Jest wtedy opozycja szatana, ale my
jesteœmy zwyciêzcami w Chrystusie Jezusie. S³owo Bo¿e potwierdza
nam t¹ prawdê, dla której powinniœmy ¿yæ. „Ratuj wydanych na œmieræ,
a tych, których siê wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Je¿eli mówisz: Nie
wiedzieliœmy to Ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad
twoj¹ dusz¹, wie o tym i odda ka¿demu wed³ug jego czynu” (Prz 24,11-12).

Aposto³owie Pawe³ i Piotr zachêcaj¹ nas do modlitwy o wszyst-
kich ludzi, poniewa¿: „Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2,4). „Albowiem objawi³a siê ³aska
Bo¿a, zbawienna dla wszystkich ludzi” (Tyt 2,11). „Pan nie zwleka, lecz
okazuje cierpliwoœæ wzglêdem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zgin¹³, lecz
chce, aby wszyscy przyszli do upamiêtania” (2Piotr 3,9).
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6. Ewangelizacja przez znaki i cuda

Kiedy Jezus Chrystus chodzi³ po ziemi, widzimy go nie tylko
w czasie zwiastowania i nauczania, ale znaczna czêœæ jego

s³u¿by to uzdrawianie chorych i uwalnianie od mocy
demonicznych. Bóg manifestowa³ swoj¹ moc w ¿yciu i s³u¿bie Jezusa
po to, aby ukazaæ ludziom wartoœci Królestwa Bo¿ego. Ludzie nie
tylko mogli powiedzieæ: „to jest nauka g³oszona z moc¹”, ale widzieli
dzia³anie nadzwyczajnej mocy Bo¿ej. Uzdrowienia, uwolnienia,
wskrzeszenia z umar³ych, manifestowanie siê mocy Bo¿ej przez
cudowne nakarmienie tysiêcy ludzi, uciszenie burzy i wiele innych
znaków i cudów by³o potwierdzeniem, ¿e ewangelia to nie tylko
s³owa, ale to nadnaturalne dzia³anie przez znaki i cuda.

Kiedy Jezus powo³ywa³ dwunastu aposto³ów wyznaczy³ im
bardzo wyraŸnie w jakim celu zostaj¹ powo³ani. „I powo³a³ ich dwu-
nastu, ¿eby z nim byli i ¿eby ich wys³aæ na zwiastowanie ewangelii, i ¿eby
mieli moc wypêdzaæ demony” (Mk 3,14-15).

Tak samo dziœ Bóg powo³uje nas, wyznaczaj¹c nam to samo
zadanie. ¯ycie w bliskiej spo³ecznoœci z Jezusem, wynikaj¹ce z tej
spo³ecznoœci dzia³anie i zaanga¿owanie w zwiastowanie ewangelii
oraz moc do uzdrawiania i wypêdzania demonów, to zadanie dla
wszystkich wierz¹cych na pocz¹tku nowego tysi¹clecia.
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W Ewangeliach czytamy: „I zwo³awszy dwunastu, da³ im moc
i w³adzê nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I pos³a³ ich,
aby g³osili Królestwo Bo¿e i uzdrawiali” (£k 9,1-2). Jezus da³ im moc
i w³adzê. Zgodnie z Dz 1,8 ka¿dy wierz¹cy ma mo¿liwoœæ byæ
nape³niony moc¹ Ducha Œwiêtego. Moc to si³a, zdolnoœæ pochodz¹ca
od Boga do wykonania danego zadania, zaœ w³adzê otrzymujemy
jako prawo, pozwolenie u¿ywania mocy Bo¿ej.

Pos³uszeñstwo i dzia³anie zgodne z Bo¿ym planem dla naszego
¿ycia wzmacnia moc, autorytet i namaszczenie w naszym ¿yciu. Jeœli
chcemy widzieæ zbawienie grzeszników, ogl¹daæ znaki i cuda,
musimy nauczyæ siê s³uchaæ i wierzyæ nakazom Jezusa. Jesteœmy
¿o³nierzami Chrystusa i poddanie jego rozkazom powinno byæ ce-
lem naszego ¿ycia. Aposto³ Pawe³ naucza swojego ucznia Tymote-
usza: „Cierp wespó³ ze mn¹ jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa”
(2Tm 2,3).

Pierwsi chrzeœcijanie doœwiadczali nadzwyczajnej mocy Ducha
Œwiêtego dziêki jednoœci. Wiele razy w Dziejach Apostolskich czytamy
o jednoœci aposto³ów i mocy objawiaj¹cej siê w ich ¿yciu. W dzieñ
Zielonych Œwi¹t: „...byli wszyscy razem na jednym miejscu. ...I nape³nieni
zostali wszyscy Duchem Œwiêtym” (Dz  2,1.4).

PóŸniej kiedy Koœció³ Jezusa zacz¹³ byæ przeœladowany, wszyscy
wierz¹cy nadal trwali w jednoœci i w modlitwie. W rezultacie tej
modlitwy w jednoœci „zatrzês³o siê miejsce, na którym byli zebrani
i nape³nieni zostali wszyscy Duchem Œwiêtym, i g³osili z odwag¹ S³owo
Bo¿e. A u tych wszystkich wierz¹cych by³o jedno serce i jedna dusza i nikt
nie nazywa³ swoim tego, co posiada³, ale wszystko mieli wspólne. Aposto³owie
zaœ sk³adali z wielk¹ moc¹ œwiadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wielka ³aska spoczywa³a na nich wszystkich” (Dz 4,31-33).

Moc Bo¿a objawia³a siê tak¿e w ¿yciu i s³u¿bie aposto³a Paw³a.
Pawe³ by³ wierny powo³aniu i g³osi³ ewangeliê wszêdzie tam, gdzie
prowadzi³ go Duch Œwiêty. On nie wstydzi³ siê ewangelii Chrys-
tusowej, poniewa¿ wiedzia³, ¿e: „jest ona bowiem moc¹ Bo¿¹ ku
zbawieniu ka¿dego, kto uwierzy” (Rz 1,16). Poselstwo, które g³osi³
skoncentrowane by³o na krzy¿u Jezusa Chrystusa, gdy¿: „Mowa
o krzy¿u jest g³upstwem dla tych, którzy gin¹, natomiast dla nas, którzy
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dostêpujemy zbawienia, jest moc¹ Bo¿¹” (1Kor 1,18). Pawe³ jedno-
znacznie twierdzi³, ¿e w czasie g³oszenia ewangelii musi objawiaæ
siê moc Bo¿a. By³o to jego doœwiadczeniem, dlatego móg³ o tym pisaæ.
„My zwiastujemy Chrystusa ukrzy¿owanego, dla ¯ydów wprawdzie
zgorszenie, a dla pogan g³upstwo, natomiast dla powo³anych - i ¯ydów,
i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest moc¹ Bo¿¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹”
(1Kor 1,23-24).

Do Tesaloniczan Pawe³ mówi³ o mocy i sile przekonania ewan-
gelii. „Gdy¿ ewangelia zwiastowana wam przez nas, dosz³a was nie tylko
w S³owie, lecz tak¿e w mocy i w Duchu Œwiêtym, i z wielk¹ si³¹ prze-
konania” (1Tes 1,5). G³oszona ewangelia dzieli ludzi na dwie grupy.
Tych, którzy ewangeliê przyjmuj¹ i doœwiadczaj¹ Bo¿ej mocy oraz
tych, którzy j¹ odrzucaj¹ i odchodz¹ bez doœwiadczenia mocy Bo¿ej
i zmiany swojego ¿ycia. Zwiastowanie Chrystusa dla osób gotowych
zaakceptowaæ Jego naukê zawsze przynosi moc Bo¿¹, która objawia
siê przez zmianê ¿ycia, uzdrowienie, uwolnienie.

Kiedy Pawe³ g³osi³ ewangeliê w Pafos, sprzeciwia³ siê temu
Elymas. Jednak Pawe³ nape³niony Duchem Œwiêtym poradzi³ sobie
w tej sytuacji. Objawi³a siê moc Bo¿a i w rezultacie nawróci³ siê
prokonsul Sergiusz Pawe³. Dlaczego? „Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co
siê sta³o, uwierzy³, bêd¹c pod wra¿eniem nauki Pañskiej” (Dz 13,12). Kie-
dy Pawe³ z Sylasem zostali ubiczowani i wtr¹ceni do wiêzienia,
modlili siê i œpiewem wielbili Boga, objawi³a siê nadzwyczajna moc
Bo¿a i w rezultacie nawróci³ siê stró¿ wiêzienia.

Nasz Pan Jezus Chrystus da³ wspania³¹ obietnicê swoim na-
œladowcom: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto wierzy we mnie,
ten tak¿e dokonywaæ bêdzie uczynków, które Ja czyniê, i wiêksze nad te
czyniæ bêdzie; bo Ja idê do Ojca” (Jan 14,12). Obietnica ta jest dla
wszystkich wierz¹cych. Warunkiem jest poddanie siê prowadzeniu
Ducha Œwiêtego i pos³uszeñstwo. Pos³uszeñstwo woli Bo¿ej przynosi
wiele wspania³ych b³ogos³awieñstw w ¿ycie cz³owieka, o których
mowa w ostatnim rozdziale tej ksi¹¿ki.

Ewangelizacja przez znaki i cuda
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7. Gœoszenie ewangelii
w pierwszym Koœciele

Ewangelista £ukasz rozpoczynaj¹c pisaæ Dzieje Apostolskie
mówi: „Pierwsz¹ ksiêgê, Teofilu, napisa³em o tym wszystkim, co

Jezus czyni³ i czego naucza³ od pocz¹tku a¿ do dnia, gdy /.../ zosta³ wziêty
w górê” (Dz 1,1-2). Id¹c za przyk³adem i nakazem swojego mistrza,
aposto³owie i pierwsi chrzeœcijanie kontynuowali s³u¿bê g³oszenia
ewangelii. Szli z miejsca na miejsce, gdy¿ to co widzieli i s³yszeli
sami tego chcieli doœwiadczyæ.

Chrzeœcijanie pierwszego Koœcio³a nie potrzebowali organizowaæ
specjalnych imprez, ewangelizacji, poniewa¿ tak otwarcie mówili
o swojej wierze w swoim œrodowisku, ¿e sta³o siê to powszechnym
tematem ka¿dego spotkania.

Poselstwo g³oszone przez pierwszy Koœció³ by³o wyraŸne, proste
i pe³ne mocy. Po nape³nieniu Duchem Œwiêtym uczniowie na-
tychmiast, z ca³¹ moc¹ i odwag¹ rozpoczêli wype³niaæ polecenie
Chrystusa. Kiedy Piotr g³osi³ pierwsze swoje kazanie ewangeliza-
cyjne, s³uchaj¹cy go ludzie byli poruszeni do g³êbi. „A gdy to us³yszeli,
byli poruszeni do g³êbi i rzekli do Piotra i pozosta³ych aposto³ów: Co mamy
czyniæ mê¿owie, bracia?” (Dz 2,37). Na zadane pytanie Piotr jedno-
znacznie odpowiada: „Upamiêtajcie siê i niechaj siê ka¿dy z was da
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ochrzciæ w imiê Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a otrzymacie dar Ducha Œwiêtego” (Dz 2,38).  W rezultacie pierwszej
ewangelizacji oko³o trzech tysiêcy osób przyjê³o poselstwo ewangelii.

Praktyka ewangelizacji w pocz¹tkowym okresie Koœcio³a by³a
codzienn¹ radoœci¹ naœladowców Chrystusa. „I trwali w nauce
apostolskiej i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach. Codzien-
nie te¿ jednomyœlnie uczêszczali do œwi¹tyni, a ³ami¹c chleb po domach,
przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwal¹c Boga i ciesz¹c
siê przychylnoœci¹ ca³ego ludu. Pan zaœ codziennie pomna¿a³ liczbê tych,
którzy mieli byæ zbawieni” (Dz 2,42.46-47).

Bóg potwierdza³ g³oszone przez pierwszych uczniów S³owo
znakami i cudami. „A dusze wszystkich ogarniête by³y bojaŸni¹, albowiem
za spraw¹ aposto³ów dzia³o siê wiele znaków i cudów” (Dz 2,43).

Nawet kiedy zaczêli byæ przeœladowani nikt nie by³ w stanie
powstrzymaæ ich przed wype³nieniem najwa¿niejszego zadania.
„Nakazaliœmy wam surowo, abyœcie w tym imieniu nie uczyli, a oto
nape³niliœcie nauk¹ wasz¹ Jerozolimê i chcecie œci¹gn¹æ na nas krew
tego cz³owieka” (Dz 5,28). „Nie przestawali te¿ codziennie w œwi¹tyni
i po domach nauczaæ i zwiastowaæ dobr¹ nowinê o Chrystusie Jezusie”
(Dz 5, 42).

Dla pierwszych chrzeœcijan by³o niewyobra¿alne, aby milczeli
na temat tego, co Bóg uczyni³ dla nich przez Jezusa. „Czy s³uszna to
rzecz w obliczu Boga raczej was s³uchaæ ani¿eli Boga, sami os¹dŸcie; My
bowiem nie mo¿emy nie mówiæ o tym, co widzieliœmy i s³yszeliœmy”
(Dz  4,19-20).

Dlaczego pierwszy Koœció³ mia³ tak niezwyk³e rezultaty
w g³oszeniu ewangelii?

1. Pierwszy Koœció³ posiada³ mi³oœæ do ludzi zgubionych. Mi³oœæ
by³a tym najwiêkszym motorem i ona dzia³a³a w ich ¿yciu,
pobudzaj¹c ich do niesienia ewangelii. Oni rozumieli, ¿e
podstawowe problemy w ¿yciu cz³owieka mog¹ byæ rozwi¹zane
tylko przez Jezusa. Jezus by³ centrum, kluczem.
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2. Pierwszy Koœció³ stawia³ na pierwszym miejscu ewangelizacjê.
To by³o najwa¿niejsze zadanie Koœcio³a. Dzisiaj sprawa
ewangelizacji jest w najlepszym wypadku jednym z zadañ
Koœcio³a, a czêsto jest na szarym koñcu dzia³alnoœci zboru, a zdarza
siê, ¿e wcale jej nie ma.

3. Koœció³ wczesnochrzeœcijañski wspó³czu³ ludziom ¿yj¹cym bez
Chrystusa. Wierz¹cy wiedzieli, ¿e ludzie bez Chrystusa, nie tylko
zmierzaj¹ do piek³a, ale ju¿ teraz s¹ w niewoli, zaœlepieni, cierpi¹
z powodu grzechu, nieszczêœliwi, ¿yj¹cy w strachu przed
przysz³oœci¹, zaniepokojeni. Te wszystkie stany wyniszczaj¹ ludzi.

4. Wczesny Koœció³ by³ bardzo elastyczny w g³oszeniu ewangelii,
byli otwarci na ró¿ne formy ewangelizowania. Nie myœleli, ¿e
jest tylko kilka sposobów, metod ewangelizacji.

5. Wczesny Koœció³ by³ otwarty na dzia³anie i prowadzenie Ducha
Œwiêtego. Si³¹ napêdow¹ i moc¹ ka¿dego podejmowanego
przedsiêwziêcia by³ Duch Œwiêty. „Modlili siê i poœcili” (Dz 13,
1-3). Dzisiaj bardzo wielk¹ wagê w ewangelizacji przywi¹zuje
siê do umiejêtnego kierowania, tworzy siê komitety, prowadzi
dyskusje, a modlitwa i poleganie na prowadzeniu Ducha Œwiêtego
s¹ na dalszym miejscu i dajemy tym najwa¿niejszym sprawom
wolny wybór.

6. We wczesnym Koœciele panowa³a œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy jest
œwiadkiem Chrystusa. Nie ograniczano œwiadczenia tylko do
szczególnych, obdarowanych osób. „Wszak¿e ci, którzy siê roz-
proszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobr¹ nowinê. A Filip
dotar³ do miasta Samarii i g³osi³ im Chrystusa” (Dz 8,4-5).

7. We wczesnym chrzeœcijañstwie budynki nie by³y tak wa¿ne.
Chrzeœcijanie nie posiadali budynków koœcielnych, oni wiedzieli,
¿e Koœció³ to zgromadzenie ludzi wybranych przez Boga

8. We wczesnym Koœciele ewangelizacja by³a naturalnym, spon-
tanicznym opowiadaniem ludziom dobrej nowiny. Wszyscy
uwa¿ali to jako najwa¿niejsze zadanie swojego ¿ycia, przywilej
i przygodê z Jezusem. Dzisiaj traktujemy ewangelizacjê jako
dzia³anie doraŸne, akcyjne, zorganizowane, a przez to kosztowne
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i uzale¿niamy powodzenie ewangelizacji od umiejêtnoœci
i obdarowania jednego cz³owieka - ewangelisty. Natomiast s³u¿-
ba ewangelisty ma za zadanie nauczyæ innych jak ewangelizowaæ.

9. Wczesny Koœció³ przyj¹³ i wyznawa³ zasadê wychodzenia do ludzi
i czynienia ich uczniami Chrystusa.  Dzisiaj my czêsto zapraszamy
ludzi do budynku koœcio³a i tam maj¹ us³yszeæ ewangeliê.
Praktykujemy przyci¹ganie i zapraszanie, natomiast wczesny
Koœció³ praktykowa³ wychodzenie i docieranie do ludzi nie
zbawionych.

10. Wczesny Koœció³ bardzo mocno oddzia³ywa³ na nie zbawionych
przez bardzo wyraŸne i jasne poselstwo o Chrystusie.  Chrystus,
Jego krzy¿, upamiêtanie i wiara w Chrystusa by³y poselstwem
wyraŸnie i jednoznacznie przedstawionym.

11. Wczesny Koœció³ oddzia³ywa³ równie¿ bardzo mocno przez
przyk³ad odmienionego ¿ycia, czyli swoje g³oszenie by³o
potwierdzone ¿yciem, oraz oddzia³ywali przez ¿ycie w bliskich
relacjach w spo³ecznoœciach chrzeœcijañskich, troszczyli siê
wzajemnie o potrzeby innych.

12. Pierwszy Koœció³ nie posiada³ jakiejœ szczególnej strategii czy
taktyki w dzia³alnoœci misyjnej.  Nie wyruszali ewangelizowaæ
z jakimœ planem czy programem w rêku.  Ich jedynym planem
by³a niezachwiana wiara, ¿e Jezus stanowi sens ¿ycia i szczêœcia

13. Pierwszy Koœció³ rozpoczyna³ od modlitwy. Podobnie zde-
cydowana wiêkszoœæ przebudzeñ w historii rozpoczê³o siê od
modlitwy.

14. Dzia³aj¹cy w nich Duch Chrystusowy nak³ania³ ich do anga-
¿owania siê w g³oszenie ewangelii. Inicjatywy ewangelizacyjne
rodzi³y siê w nich pod wp³ywem dzia³ania Ducha Œwiêtego.
Skutecznoœci misji nie gwarantuj¹ ludzkie plany, chocia¿ s¹ one
potrzebne, ale to prowadzenie i ustalanie planów powinno byæ
poprzedzone zrozumieniem prowadzenia Ducha w modlitwie.

15. Pierwsi chrzeœcijanie rozpoczêli ewangelizowaæ tak, jak im Jezus
nakaza³. Najpierw od Jerozolimy, potem do Judei, Samarii itd.

G³oszenie ewangelii w pierwszym Koœciele
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Pomimo przeœladowañ byli nieustraszeni i w poœwiêceniu
w³asnego ¿ycia g³osili i pozyskiwali nowych uczniów. Czêsto
rezygnowali z wygody swojego ¿ycia. Byli œwiadomi, ¿e maj¹ tylko
jedno ¿ycie i czas, który Bóg im da³ nale¿y jak najlepiej wykorzystaæ.

Postawa aposto³a Paw³a

Pierwszy Koœció³ g³osi³ spontanicznie i z niezwyk³ymi rezulta-
tami ewangeliê. Powo³anie aposto³a Paw³a nast¹pi³o w momencie,
kiedy by³ on wielkim przeœladowc¹ chrzeœcijan. Kiedy na drodze do
Damaszku spotka³ siê z Jezusem, oœlep³ i przez trzy dni nic nie widzia³.
Bóg u¿y³ zwyk³ego wierz¹cego, Ananiasza, aby pokazaæ Paw³owi
Bo¿¹ moc i przekazaæ mu powo³anie. „M¹¿ ten jest moim narzêdziem
wybranym, aby zaniós³ imiê moje przed pogan i królów, i synów Izraela;
Ja sam bowiem poka¿ê mu, ile musi wycierpieæ dla imienia mego”
(Dz 9,15-16).

Od tego momentu aposto³ Pawe³ rozpocz¹³ g³osiæ ewangeliê,
zgodnie z powo³aniem, otrzymanym od Pana. Stale by³ z tego powodu
przeœladowany, a nawet ukamionowany. Kiedy opisuje swoj¹ s³u¿bê,
powiada: „Wzywa³em zarówno ¯ydów, jak i Greków do upamiêtania siê
przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. I oto teraz, zniewolony
przez Ducha, idê do Jerozolimy, nie wiedz¹c, co mnie tam spotka, prócz
tego, o czym mnie Duch Œwiêty w ka¿dym mieœcie upewnia, ¿e mnie
czekaj¹ wiêzy i uciski” (Dz 20,21-23).

Pomimo przeœladowañ by³ wierny powo³aniu i jego s³u¿ba
nacechowana by³a niezwyk³ymi znakami i cudami. Fragmenty
mówi¹ce o jego s³u¿bie: Dz 11, 19-21; Dz 13, 48-49; Dz 14, 3.21-22;
Dz. 16,30-33; Dz 19, 17-20; Dz 20, 18-24; Dz 21,13; Dz 26,16-20;
Rz 1,1.5.16; 1Kor 1,18.23-24.30; 1Kor 9,16; 2Kor2,1-5; 2Kor 5,17-6,10;
Rz 15,20; Kol 1,28. Przestudiuj powy¿sze fragmenty.

Za³o¿one przez Paw³a zbory przestrzega³y tej samej zasady
i ewangelia rozprzestrzenia³a siê dalej.
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1Tes 1,6-8 - „A wy staliœcie siê naœladowcami naszymi i Pana
i przyjêliœcie S³owo w wielkim uciœnieniu, z radoœci¹ Ducha
Œwiêtego, tak, i¿ staliœcie siê wzorem dla wszystkich wierz¹cych
w Macedonii i w Achai. Od was bowiem rozesz³o siê S³owo Pañskie
nie tylko w Macedonii i w Achai, ale te¿ wiara wasza w Boga
rozkrzewi³a siê na ka¿dym miejscu”.

Flp 1,14 - „A wiêkszoœæ braci w Panu nabra³a otuchy z powodu
wiêzów moich i zaczê³a z wiêksz¹ œmia³oœci¹, bez bojaŸni  g³osiæ
S³owo Bo¿e”.

Flp 2,14-15 - „Czyñcie wszystko bez szemrania i pow¹tpiewania,
abyœcie siê stali nienagannymi i szczerymi dzieæmi Bo¿ymi bez
skazy poœród rodu z³ego i przewrotnego, w którym œwiecicie jak
œwiat³a na œwiecie”.

G³oszenie ewangelii w pierwszym Koœciele
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8. Gœoszenie ewangelii
w czasach wspóœczesnych

S³u¿ba Jezusa, aposto³ów i uczniów Jezusa w pierwszym wieku
charakteryzowa³a siê gorliwoœci¹, spontanicznoœci¹ i by³a

          codziennym zadaniem naœladowców Chrystusa.

My równie¿, podobnie jak pierwsi chrzeœcijanie powo³ani
zostaliœmy do g³oszenia ewangelii. Wszyscy wierz¹cy w Chrystusa
zostali pos³ani na œwiat, aby zwiastowaæ dobr¹ nowinê. Pierwszy
Koœció³ bardzo mocno zaanga¿owa³ siê i wype³ni³ polecenie Chrys-
tusa. Wspó³czesny Koœció³ tak¿e w wielu miejscach na ziemi odnosi
sukcesy w dziedzinie ewangelizacji.

Polska, nasz kraj stoi w przededniu wielkiego przebudzenia.
Odniesiemy nie mniejszy sukces w zdobywaniu rodaków dla
Chrystusa, pod warunkiem, ¿e z tak¹ sam¹ moc¹ i przekonaniem
przekazywaæ bêdziemy ewangeliê. Ka¿dy chrzeœcijanin, indy-
widualnie mo¿e odnosiæ zwyciêstwo w zdobywaniu ludzi dla
Królestwa Bo¿ego. Potrzebne nam s¹ dwie rzeczy: modlitwa i po-
s³uszeñstwo nakazowi Mistrza. Dopóki nie bêdziesz pos³uszny
rozkazowi Chrystusa i nie zaanga¿ujesz siê, nie zobaczysz ludzi
zbawionych. Jeœli podejmiesz zobowi¹zanie i bêdziesz g³osi³
ewangeliê, doœwiadczysz tej samej radoœci co aposto³owie i prze-
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¿yjesz najwspanialsz¹ przygodê z Jezusem w swoim ¿yciu. Po-
s³uszeñstwo S³owu Bo¿emu zawsze przynosi radoœæ, satysfakcjê,
b³ogos³awieñstwo i nowe, œwie¿e namaszczenie. Bóg chce objawiaæ
nam ci¹gle nowe rzeczy i sprawiaæ niespodzianki, jeœli mu siê
poddamy.

Powstaje pytanie, dlaczego chrzeœcijanie w czasach wspó³-
czesnych nie œwiadcz¹ tak jak w czasach pierwszego Koœcio³a.

1.  Obawa, co mam powiedzieæ

Obawa, ¿e jeœli rozpocznê œwiadczyæ, mo¿e zdarzyæ siê, ¿e nie
poradzê sobie, nie potrafiê do koñca wyjaœniæ ewangelii. Mam
trudnoœci w wyra¿aniu myœli, s³ów o zbawieniu.

Problem ten czêsto polega na braku umiejêtnoœci ubrania w s³owa
tego co wiem i co prze¿y³em.  Musimy byæ gotowi do tego, abyœmy
potrafili okreœliæ s³owami sw¹ wiarê. Tego mo¿na siê nauczyæ, ale
trzeba zadaæ sobie trud, aby nauczyæ siê œwiadczyæ i umieæ wyraziæ
to, w co naprawdê wierzê.

Wielu chrzeœcijan w czasach wspó³czesnych przepe³nionych jest
strachem, lêkiem przed niepowodzeniem w dziedzinie g³oszenia
ewangelii. Strach ten pochodzi od przeciwnika, szatana, który
wszelkimi sposobami przeciwstawia siê g³oszeniu ewangelii. Strach
posiada parali¿uj¹c¹ moc. Przeciwieñstwem strachu nie jest odwaga,
lecz wiara, dlatego S³owo Bo¿e wielokrotnie zachêca nas: „Nie bój siê,
tylko wierz”. Wiara jest naszym zwyciêstwem. Przez wiarê, w po-
s³uszeñstwie nakazowi Jezusa idziemy g³osiæ ewangeliê i zwyciê-
¿amy strach. Aposto³ Jan powiada: „Bo wszystko, co siê narodzi³o
z Boga, zwyciê¿a œwiat, a zwyciêstwo, które zwyciê¿y³o œwiat, to wiara
nasza” (1Jan 5,4). Wiara w dzia³aniu przera¿a szatana. „Przeciwstawcie
mu siê (szatanowi) mocni w wierze” (1Piotr 5,9).

Osoby zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ bezpoœredni¹ ró¿nych towarów
poœwiêcaj¹ mnóstwo czasu na to, aby nauczyæ siê przedstawiaæ
i prezentowaæ towar, który chc¹ sprzedaæ. Czêsto u¿ywaj¹ s³ów:
wspania³e, jedyne, najlepsze, rewelacyjne i w ten sposób pozyskuj¹
s³uchaczy i klientów.

G³oszenie ewangelii w czasach wspó³czesnych
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Ewangelia jest czymœ jeszcze wspanialszym, dzia³aj¹cym
naprawdê, bo S³owo jest ¿ywe, skuteczne, ma moc zmieniaæ,
uzdrawiaæ. Dlatego jeœli nie poœwiêcamy czasu na nauczenie siê, jak
prezentowaæ ewangeliê, obawy te bêd¹ siê pojawiaæ i parali¿owaæ
nas przed otwarciem ust i z³o¿eniem œwiadectwa o Chrystusie.

2.  Obawa, co mam odpowiedzieæ

Niektórzy chrzeœcijanie obawiaj¹ siê, ¿e nie potrafi¹ odpowie-
dzieæ na wszystkie pytania kierowane do nich, dlatego odpowiadaj¹,
¿e wol¹ nie robiæ zamieszania i kompromitowaæ siê.

Obawa ta jest oczywiœcie niepotrzebna, poniewa¿ nikt z ludzi
nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Ponadto nie chodzi
o posiadanie ca³kowitej wiedzy na temat chrzeœcijañstwa, a raczej na
wyczuleniu i zrozumieniu Ducha Œwiêtego.

Staj¹c siê chrzeœcijaninem nie stajesz siê teologiem.  Nasza wie-
dza, poznanie roœnie z latami i pragnieniem, zdolnoœci¹ przyswaja-
nia sobie wiadomoœci. Je¿eli nie znam odpowiedzi na zadane mi
pytanie to odpowiadam: Nie wiem, albo spróbujê znaleŸæ odpowiedŸ
i mo¿na wtedy umówiæ siê na kolejne spotkanie.

3.  Czy kogoœ nie obra¿ê?

Lêk przed zranieniem czyichœ uczuæ. Boimy siê, ¿e kiedy roz-
poczniemy rozmawiaæ o Jezusie ze swoim s¹siadem, odsunie siê
od nas, bêdzie siê odnosi³ z rezerw¹.

Jest to k³amstwo szatana.  Oczywiœcie, je¿eli bêdziemy natrêtni,
aroganccy w g³oszeniu ewangelii, s¹siedzi, przyjaciele siê obra¿¹
i odsun¹, dlatego nasze podejœcie musi byæ ³agodne, taktowne,
delikatne.

Ponadto zawsze powinniœmy mieæ w³aœciw¹ postawê i œwia-
domoœæ, ¿e przekazujemy dobr¹ nowinê. Jeœli wiem, ¿e mój s¹siad,
czy przyjaciel pali papierosy, to nie dajê mu broszurki o szkodliwoœci
palenia. Nie mo¿emy ludzi oskar¿aæ, os¹dzaæ, ale rozmowa nasza
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musi iœæ w tym kierunku, aby naszego rozmówcê zainteresowaæ
ewangeli¹.

4. Obawa przed niepowodzeniem

Co bêdzie je¿eli mi siê nie uda? Niektórzy chrzeœcijanie z góry
zak³adaj¹, ¿e im siê nie uda. Nie posiadam zdolnoœci do œwiadczenia,
nie potrafiê nikogo zainteresowaæ ewangeli¹, wolê zostawiæ to in-
nym, oni to lepiej zrobi¹.

Problem polega na tym, ¿e inni te¿ tak samo siê wymawiaj¹. Taka
postawa jest jednym z najwiêkszych niebezpieczeñstw, które
doprowadza chrzeœcijan do rezygnacji ze swego zaanga¿owania w
œwiadczeniu o Chrystusie, poniewa¿ nasze zaanga¿owanie jest
uzale¿nione od powodzenia w tej dziedzinie.

Nigdy nie powinniœmy obawiaæ siê, ¿e osoba, której œwiadczymy
odrzuca ewangeliê. Nawet jeœli tak siê stanie, to nie jest to pora¿k¹.
Pora¿k¹ w g³oszeniu ewangelii jest zrezygnowanie ze sk³adania
œwiadectwa. Sukcesem w g³oszeniu Dobrej Nowiny jest podjêcie
inicjatywy, aby dzieliæ siê Chrystusem w mocy Ducha Œwiêtego,
a rezultaty pozostawiæ Bogu.

Nieudane ewangelizacje nie istniej¹, poniewa¿ Bóg czuwa nad
swoim S³owem, aby wyda³o w³aœciwy plon we w³aœciwym czasie.
Nie powinniœmy  rezygnowaæ z roli œwiadka, je¿eli osoby, którym
œwiadczymy nie wybior¹ drogi chrzeœcijañskiej. My mamy g³osiæ,
natomiast rezultaty zostawmy Duchowi Œwiêtemu. Naszym za-
daniem jest dobrze zasiewaæ ziarno S³owa Bo¿ego, a Bóg zatroszczy
siê o wzrost. Jesteœmy œwiadkami wszyscy, nie tylko wymowni,
wprawni w mówieniu. Je¿eli chcemy byæ wierni Chrystusowi nie
mo¿emy zaniedbaæ tego polecenia.

5.  Moje œwiadczenie bêdzie ob³udne

Ta obawa pojawia siê u chrzeœcijan, którzy sami zaniedbuj¹
modlitwê, studiowanie S³owa, udzia³ w spo³ecznoœciach i nie
doœwiadczaj¹ na co dzieñ mocy Bo¿ej, dobroci i ³aski. Za bardzo za-

G³oszenie ewangelii w czasach wspó³czesnych



42 Ewangelizacja indywidualna

jêci s¹ innymi obowi¹zkami i brakuje im czasu na to, aby ¿yæ blisko
Boga. W takiej sytuacji Chrystus wydaje im siê bardzo daleki i pojawia
siê strach, obawa, jak mam œwiadczyæ, skoro sam jestem daleko od
Boga.

Jeœli uœwiadamiamy sobie taki stan, to jest to pierwszy krok, aby
to zmieniæ. Nie powinniœmy pozostaæ biernymi, ale podj¹æ decyzjê,
by to zmieniæ. Przede wszystkim musimy wygraæ walkê o czas
i odsun¹æ niektóre obowi¹zki, a spêdziæ czas z Panem. Tylko poprzez
S³owo Bo¿e i modlitwê uzyskujemy wgl¹d w siebie, w Chrystusa
i œwiat. Dawanie œwiadectwa o Chrystusie nawet w chwilach, kiedy
nie odczuwamy, ¿e Bóg jest blisko mnie, jest czymœ naturalnym
w ¿yciu dziecka Bo¿ego.

6. Nie mogê byæ œwiadkiem Chrystusa, poniewa¿ sam
nie jestem doskona³y

Oczywiœcie nikt nie jest doskona³y. Wszyscy posiadamy pewne
potrzeby i problemy, ale przychodzimy z nimi do Chrystusa i w nim
znajdujemy odpowiedŸ i rozwi¹zanie.

Niewierz¹cego poci¹ga ku zaufaniu Chrystusowi nie dosko-
na³oœæ wierz¹cych, a raczej odkrycie, ¿e osoba tak samo niedoskona³a
jak on i maj¹ca podobne problemy dziêki zadziwiaj¹cej mocy
Chrystusa potrafi sobie z nimi radziæ. Dawanie œwiadectwa to ucz-
ciwe przedstawienie swoich zwyciêstw i s³aboœci, z których Chrystus
mnie podnosi. Ludzie w œwiecie wcale nie oczekuj¹, ¿e ujrz¹
doskona³ych chrzeœcijan, lecz chc¹ zobaczyæ cud ³aski Bo¿ej
w dzia³aniu s³abych i niedoskona³ych chrzeœcijan

7.  Braku czasu

Brak czasu, wype³nione dni, praca, zaanga¿owanie w ró¿ne
dziedziny powoduj¹, ¿e nie znajdujemy czasu na g³oszenie ewan-
gelii. A jednak czêsto okazuje siê, ¿e znajdujemy czas na obejrzenie
filmu, meczu czy innego programu telewizyjnego. Kiedy ktoœ za-
prosi nas nagle na jak¹œ uroczystoœæ, przyjêcie, odk³adamy wtedy
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nawet najwa¿niejsze, zaplanowane prace i znajdujemy czas, aby tam
pójœæ. Nasz Pan powiedzia³: „Szukajcie najpierw Królestwa Bo¿ego
i sprawiedliwoœci jego, a wszystko inne bêdzie wam dodane” (Mt 6,33).

Czêsto zdarza siê, ¿e robimy to na co mamy ochotê, a co nie
wnosi nic do naszego ¿ycia, ani innym nie pomo¿e, a zupe³nie
zapominamy po co Bóg nas zbawi³.  Warto zastanowiæ siê nad tym,
ile czasu spêdzamy przed telewizorem, na innych sprawach, zajê-
ciach, a ile czasu oddajemy Bogu dla sprawy Królestwa Bo¿ego.
„Baczcie wiêc pilnie, jak macie postêpowaæ, nie jako niem¹drzy, ale jako
m¹drzy, wykorzystuj¹c czas, gdy¿ dni s¹ z³e” (Ef 5, 15-16).  Jednym
z warunków, aby byæ skutecznym œwiadkiem Chrystusa jest umie-
jêtnoœæ wykorzystania czasu danego nam przez Boga.

Jak wykorzystaæ ten czas, kiedy ¿niwo jest dojrza³e. ¯niwiarz,
kiedy widzi dojrza³e k³osy swojego zbo¿a, bierze kosê b¹dŸ kombajn
i zabiera siê do pracy. Jezus powiedzia³ ju¿ do swoich uczniów: „Czy
wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesi¹ce, a nadejdzie ¿niwo? Otó¿ mówiê
wam: Podnieœcie oczy swoje i spójrzcie na pola, ¿e ju¿ s¹ dojrza³e do
¿niwa” (Jan 4,35).

Dzisiaj ci¹gle jeszcze zdarzaj¹ siê chrzeœcijanie, którzy twierdz¹,
¿e jeszcze nie jest czas na ¿niwa. Winniœmy ten czas jak najlepiej
wykorzystaæ, gdy¿ stracony czas, to stracona szansa na g³oszenie
ewangelii.

Nasz czas biegnie tylko do przodu i nie jesteœmy w stanie go
wycofaæ. W czasie mo¿emy posuwaæ siê tylko naprzód, dlatego tak
niezwykle wa¿ne jest nie zmarnowaæ czasu. W czasie zawsze
posuwamy siê w kierunku przysz³oœci. Wielu ludzi chcia³oby wróciæ
do przesz³oœci, dzieciñstwa, m³odoœci, lecz jest to niemo¿liwe.
Miniony czas mo¿emy tylko powspominaæ. Czasu nie mo¿emy te¿
zatrzymaæ. Wskazówki ci¹gle id¹ dalej.

W przeciwieñstwie do innych wartoœci czas jest bardzo cenny
i nie mo¿na go od nikogo odkupiæ. Nie mo¿emy te¿ czasu
zaoszczêdziæ, aby go w przysz³oœci lepiej wykorzystaæ. Jeœli go Ÿle
wykorzystamy teraz, jest ju¿ stracony.

G³oszenie ewangelii w czasach wspó³czesnych
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Bóg jest w³aœcicielem naszego czasu i On ustali³ czas trwania
naszego ¿ycia. Ka¿demu z nas da³ inny, ale ten najw³aœciwszy okres.
Przed Bogiem jesteœmy odpowiedzialni za wykorzystanie da-
rowanego nam czasu. Baczcie wiêc pilnie, do³ó¿cie starañ, aby
poœwiêcenie czasu dla Boga, wykorzystanie tego czasu by³o w³aœciwe.

8.  Brak motywacji lub niewystarczaj¹ca motywacja

Problem czasu jest problemem motywacji. Je¿eli mamy od-
powiedni¹ motywacjê, to na pewno znajdziemy czas, aby dan¹ rzecz
zrobiæ. Dlaczego zdarza siê i to doœæ czêsto, ¿e chrzeœcijanie nie
posiadaj¹ motywacji, by dzieliæ siê swoj¹ wiar¹ z innymi.   Przecie¿
posiadamy poselstwo, które jest prawdziwe i którego œwiat roz-
paczliwie potrzebuje. Po pierwsze musimy bardziej powa¿nie
traktowaæ nakaz Chrystusa, aby iœæ i g³osiæ ewangeliê.

Kiedy stajemy siê dzieæmi Bo¿ymi, stajemy siê równie¿ armi¹
Chrystusa. Naszym zadaniem jest podejmowaæ walkê i byæ dobry-
mi ¿o³nierzami Chrystusa. Tak wiêc, gdy nasz dowódca wydaje
rozkaz: G³oœcie ewangeliê, czynimy to i jest to akt naszego po-
s³uszeñstwa.

Jeszcze g³êbsz¹ i mocniejsz¹ motywacj¹ jest to, co wyp³ywa
z naszego osobistego doœwiadczania obecnoœci i realnoœci Chrystusa
w nas. Poznaliœmy mi³oœæ Chrystusa i nie mo¿emy jej zatrzymaæ tylko
dla siebie. Mi³oœæ Chrystusowa przynagla nas.

9.  Brak wspó³czuj¹cego serca

Wspó³czucie to uczuciowa solidarnoœæ z osob¹ cierpi¹c¹, litoœæ,
ubolewanie okazywane osobie nieszczêœliwej. Warunkiem, aby mieæ
rezultaty w s³u¿bie ewangelizacyjnej jest wspó³czuj¹ce, kochaj¹ce,
mi³osierne serce.

Bo¿e serce jest przepe³nione mi³oœci¹ do ka¿dego grzesznika, jest
w nim tak¿e pragnienie uratowania od wiecznej œmierci i wspó³czu-
cie dla tych, których szatan wiedzie na zatracenie. Wszystkie czyny
Jezusa Chrystusa na ziemi wyp³ywa³y z serca przepe³nionego mi-
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³oœci¹, wspó³czuciem i trosk¹ o cz³owieka. To wspó³czucie posiadaæ
bêdziemy wtedy, gdy bêdziemy ¿yæ w bliskiej spo³ecznoœci ze
wspó³czuj¹cym Chrystusem oraz bêdziemy œwiadomi strasznego losu
zgubionych.

10. Brak przekonania, ¿e ludzie s¹ zgubieni

Bogacz, który znalaz³ siê w krainie umar³ych przekona³ siê co
nale¿y robiæ. „Proszê ciê wiêc, ojcze, abyœ go pos³a³ do domu ojca mego.
Mam bowiem piêciu braci, niechaj z³o¿y œwiadectwo wobec nich, aby i oni
nie przyszli na to miejsce mêki” (£k 16,27-28).  Cierpienia w krainie
umar³ych s¹ tak straszne, ¿e gdyby mogli wróciæ ci, co s¹ w piekle,
bardzo szybko rozg³osiliby ewangeliê.

Czy jesteœ przekonany o tym, ¿e twoja ¿ona, m¹¿, matka, brat...
s¹ zgubieni, znajduj¹ siê w pu³apce, zaœlepieni, potêpieni i jedynie
Chrystus mo¿e im pomóc, a Bóg ma ciebie, aby im to powiedzieæ.

11. Brak zainteresowania zgubionymi – brak mi³oœci, egoizm

Aposto³ Pawe³ modli³ siê i prze¿ywa³ „wielki smutek i nieustanny
ból w sercu swoim” z powodu niewiary Izraelitów i odrzucenia
Chrystusa przez jego braci (Rz 9,1-3).  O w³aœciwej postawie Paw³a
czytamy w Dz 20,24 – „Lecz o ¿yciu moim mówiæ nie warto i nie
przywi¹zujê do niego wagi, bylebym tylko dokona³ biegu mego i s³u¿by,
któr¹ przyj¹³em od Pana Jezusa, ¿eby sk³adaæ œwiadectwo o ewangelii ³aski
Bo¿ej”.

Nasz Pan podaje nam  w Ew. Marka 12,30-31 przykazanie mi³oœci:
„Bêdziesz tedy mi³owa³ Pana, Boga swego, z ca³ego serca swego i z ca³ej
duszy swojej, i z ca³ej myœli swojej, i z ca³ej si³y swojej. A drugie jest to:
Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego jak siebie samego. Innego przykazania,
wiêkszego ponad te, nie masz”. Nasz¹ mi³oœæ do Jezusa wyra¿amy przez
to, w jaki sposób reagujemy na potrzeby i cierpienia innych. Na
podstawie naszego zaanga¿owania Jezus przyjmuje nas do swego
Królestwa. Jeœli nie bêdziemy dostrzegaæ potrzeb wokó³ nas,
zostaniemy odrzuceni precz. ¯ycie chrzeœcijañskie to nie tylko

G³oszenie ewangelii w czasach wspó³czesnych
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trzymanie siê z dala od z³a, lecz tak¿e okazywanie Chrystusowego
wspó³czucia tym, którzy go potrzebuj¹.

W podobieñstwie o wielkiej wieczerzy, zaproszeni goœcie
zainteresowani byli swoimi sprawami (£k 14,15-24). Brak zainte-
resowania Królestwem Bo¿ym zakoñczy³ siê dla nich tragicznie.
„Mam tyle zajêæ, miej miê za wyt³umaczonego” – wyjaœniali
zapracowani goœcie. Pole, wo³y, ¿ona, samochód, praca, kariera, dom
s¹ bardzo wa¿nymi dziedzinami, o które powinniœmy siê troszczyæ,
jednak nie mo¿emy pozwoliæ, aby sta³y na pierwszym miejscu. Jezus
powiedzia³: „Jeœli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiœci tego, co
doczesne, nie mo¿e byæ uczniem moim” (£k 14,26-27).

Pewien stary farmer pobudzony w czasie kazania na temat
zainteresowania zgubionymi, wybra³ siê nastêpnego dnia do pewnego
kowala. Tego dnia rozpêta³a siê straszna burza œnie¿na. Farmer
zaprz¹g³ do swoich sañ konia i ruszy³ do odleg³ego o szeœæ kilometrów
kowala. Kiedy dojecha³, ca³y pokryty œniegiem, wszed³ do warsztatu
kowala. Kowal zapyta³: Có¿ to pana sprowadza, dzisiaj, w tak
okropny, œnie¿ny dzieñ?

Stary farmer zbli¿y³ siê, po³o¿y³ swoj¹ rêkê na ramieniu kowala
i powiedzia³: Tomie - a ³zy zaczê³y sp³ywaæ mu po policzkach; jego
g³os by³ d³awiony szlochaniem - Tomie, kiedy twój ojciec umiera³,
wtedy ciebie i twojego brata odda³ pod moj¹ opiekê. Ja pozwoli³em
wam obu dorosn¹æ do mêskoœci a nigdy nie prosi³em was, abyœcie
stali siê chrzeœcijanami. To wszystko co powiedzia³. Wróci³ ze ³zami
do swoich sañ i odjecha³ do domu. Potem przez wiele miesiêcy
chorowa³, a¿ w koñcu umar³ na zapalenie p³uc.

Tamtego jednak wieczoru na nabo¿eñstwie pojawi³ siê kowal
i powiedzia³: Przyjaciele, w ca³ym swoim ¿yciu nie by³em tak mocno
poruszony ¿adnym kazaniem, ale kiedy mój stary znajomy stan¹³
dziœ rano przede mn¹ zalany ³zami i szlochaj¹cy, przyby³y pomimo
burzy œnie¿nej, postanowi³em, ¿e najwy¿szy czas uporz¹dkowaæ
swoje ¿ycie z Bogiem. Kazania mog¹ niekiedy zawieœæ, ale indy-
widualne zainteresowanie siê zgubionymi nie zawodzi.
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12.  Brak uœwiadomienia sobie wartoœci ludzkiego ¿ycia

Stopieñ zaanga¿owania w ratowanie gin¹cych osób zale¿ny jest
od tego, na ile uœwiadamiamy sobie wartoœæ istoty ludzkiej. „Albowiem
có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y œwiat pozyska³, a na duszy swej
szkodê poniós³? Albo co da cz³owiek w zamian za duszê swoj¹” (Mt 8,36).

„Wiedz¹c, ¿e nie rzeczami znikomymi, srebrem albo z³otem, zostaliœcie
wykupieni z marnego postêpowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
lecz drog¹ krwi¹ Chrystusa jako Baranka niewinnego i nieskalanego”
(1Piotr 1,18-19). Dla Chrystusa dusza ludzka mia³a tak wielk¹ wartoœæ,
¿e by³ On chêtny zamieniæ chwa³ê niebios na ¿ycie w ubóstwie,
cierpieniu i œmierci za mnie.

G³oszenie ewangelii w czasach wspó³czesnych
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9.  Niedobrze robimy, œe milczymy

Ewangelia to Dobra Nowina, Radosna Nowina. Tak wiêc
ewangelia to nowina, wiadomoœæ o czymœ dobrym, radosnym,

ekscytuj¹cym, b³ogos³awionym. Ewangelia dotycz¹ca Jezusa Chrys-
tusa to dobra nowina o tym, ¿e Jezus zaj¹³ moje miejsce na krzy¿u,
aby mnie przywieœæ do Boga. „Gdy¿ i Chrystus raz za grzechy cierpia³,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieœæ do Boga” (1 Piotr
3,18). „Jezus wyda³ samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwoliæ
z teraŸniejszego wieku z³ego wed³ug woli Boga i Ojca naszego, któremu
chwa³a na wieki wieków” (Gal 1,4).

Poselstwo Ewangelii jest jedno i nigdy nie mo¿e byæ zmienione,
obowi¹zuje we wszystkich krajach, kulturach.  - „Ale choæbyœmy nawet
my albo anio³ z nieba zwiastowa³ wam ewangeliê odmienn¹ od tej, któr¹
myœmy wam zwiastowali, niech bêdzie przeklêty” (Gal 1,8). Ewangelia
nigdy nie wymaga³a i nie wymaga odnowy. Jest tak samo jak Jezus
Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ta sama.

G³oszenie Ewangelii musi zawsze sk³aniaæ s³uchaczy do zajêcia
w³asnego stanowiska wobec Boga, w³asnej przysz³oœci i ¿ycia
wiecznego. S³uchaj¹cemu powinno siê zawsze umo¿liwiæ dokona-
nia wyboru czy chce byæ zbawiony i czy chce byæ naœladowc¹
Chrystusa i Jego uczniem, albo mo¿e dalej ¿yæ w³asnym, grzesznym
¿yciem. Obojêtnie czy ewangeliê przekazujemy w cztery oczy,
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prywatnie w domu, czy publicznie na ró¿nych spotkaniach ewan-
gelizacyjnych, ewangelizuj¹cy powinien o tym pamiêtaæ.

Ewangelista Moody przemawia³ pewnego wieczora do t³umów
w jednym z miast amerykañskich i kiedy ludzie byli g³êboko
poruszeni i dotkniêci dzia³aniem S³owa Bo¿ego i Ducha Œwiêtego,
by³a œpiewana pieœñ wzywaj¹ca ludzi do przyjêcia Chrystusa.  Moody
nie zwa¿aj¹c na poruszenie i s³owa pieœni, zakoñczy³ spotkanie
ewangelizacyjne takimi s³owami: „WeŸcie s³owa tej pieœni ze sob¹
do domu i rozmyœlajcie o nich, a w nastêpn¹ niedzielê zadecydujecie
co zrobiæ z Jezusem”. Moody póŸniej powiedzia³, ¿e by³ to najwiêkszy
b³¹d w jego ¿yciu w czasie g³oszenia ewangelii, poniewa¿ tej nocy
ogromny po¿ar wybuch³ w tym mieœcie i strawi³ 1800 budynków,
pozbawiaj¹c dachu nad g³ow¹ 90.000 ludzi, a 300 osób sp³onê³o
w tym po¿arze.

Ewangelia musi byæ przekazana

Niekiedy chrzeœcijanie koncentruj¹ siê wy³¹cznie na tym, aby
swoim ¿yciem, uczynkami, postêpowaniem wskazywaæ na Chrystusa
i twierdz¹, ¿e nie ma potrzeby mówiæ o zbawieniu w Jezusie
Chrystusie.

K³ad¹c jednak nacisk wy³¹cznie na ¿ycie, a zaniedbuj¹c S³owo,
nieœwiadomie schodzimy na pozycjê traktowania Chrystusa tylko
jako wzór do naœladowania. Przyjmuj¹c taki sposób przedstawiania
ewangelii, zatraca siê duchowa moc przelanej przez Jezusa krwi za
grzechy ka¿dego cz³owieka.

G³oszenie Dobrej Nowiny to oczywiœcie wskazanie na Chrystusa
jako wzór do naœladowania, ale nade wszystko w czasie g³oszenia
nale¿y wskazaæ na dzie³o Chrystusa dokonane za ludzi, grzeszników
na krzy¿u, gdy¿ tylko w ten sposób dostêpujemy zbawienia.
„Albowiem jedn¹ ofiar¹ uczyni³ na zawsze doskona³ymi tych, którzy s¹
uœwiêceni”. Przedstawienie drogi zbawienia jest w g³oszeniu spraw¹
pierwszoplanow¹.

Dlaczego wiêc pojawia siê wœród chrzeœcijan tzw. „nieœmia³oœæ
w mówieniu o Bogu”? Dlaczego ludzie, którzy potrafi¹ godzinami

Niedobrze robimy, ¿e milczymy
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rozmawiaæ o wielu innych sprawach, milcz¹, gdy nale¿y wskazaæ
na Chrystusa?

Oczywiœcie jest czas milczenia, poniewa¿ mówi o nim Salomon,
ale nie powinniœmy milczeæ, kiedy nale¿y g³osiæ ewangeliê gin¹cemu
œwiatu, ratowaæ zgubionych od œmierci wiecznej i ognia piekielnego.
Ten czas milczenia jest dla dziecka Bo¿ego cisz¹ winy, poniewa¿ skoro
ewangelia jest dobr¹ nowin¹ i zosta³a nam z ³aski Bo¿ej powierzona,
to nie przekazuj¹c jej innym dopuszczamy siê grzechu zaniedbania -
Jk 4,17.

Bo¿ym pragnieniem zawsze jest ocaliæ swój lud od niewoli, g³odu,
nieszczêœcia. W czasach Elizeusza, kiedy w Samarii panowa³ g³ód,
Bóg obmyœli³ ratunek dla swojego ludu. W 2 Ksiêdze Królewskiej
7,3-10 czytamy o niezwyk³ym wydarzeniu, które Bóg da³ przez
czterech trêdowatych. Dla nich g³ód w Samarii by³ równoznaczny ze
œmierci¹. Stoj¹c przed bram¹ miasta, mieli dwie mo¿liwoœci. Mogli
wejœæ do miasta, w którym panowa³ g³ód, albo pozostaæ poza mias-
tem. Obydwie mo¿liwoœci by³y dla nich beznadziejne i spowo-
dowa³yby ich œmieræ. Postanowili wiêc pójœæ do obcego kraju. Przejœcie
do obozu Aramejczyków tak¿e wi¹za³o siê z wielkim ryzykiem.

Jednak Bóg przygotowa³ dla nich, a tak¿e dla ca³ego narodu
wybawienie. „A czterech mê¿ów trêdowatych znajdowa³o siê wtedy
u wejœcia do bramy. I mówili jeden do drugiego: Po có¿ my tutaj siedzimy,
a¿ zginiemy? Je¿eli powiemy sobie: WejdŸmy do miasta, a w mieœcie jest
g³ód, to umrzemy tam; a je¿eli pozostaniemy tutaj, tak¿e pomrzemy.
PrzejdŸmy wiêc do obozu Aramejczyków. Je¿eli pozostawi¹ nas przy ¿yciu,
bêdziemy ¿yæ, a je¿eli nas zabij¹, zginiemy. Ruszyli wiêc o zmierzchu,
a¿eby przejœæ do obozu Aramejczyków. I doszli a¿ do koñca obozu
Aramejczyków, a oto nie by³o tam nikogo. Pan bowiem sprawi³, ¿e
w obozie Aramejczyków us³yszano turkot wozów wojennych i têtent koni,
i zgie³k wielkiego wojska. Tote¿ rzekli jeden do drugiego: Oto król izraelski
wynaj¹³ sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na
nas ruszyli. Zerwali siê wiêc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje
namioty, konie i os³y, ca³y w ogóle obóz tak jak by³ i uciekli, ratuj¹c ¿ycie”
(2Krl 7,3-7).



51

Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, dlatego u¿yje
ró¿nych sposobów, aby przekazaæ Ewangeliê. Nie mo¿e tego jednak
uczyniæ bez zaanga¿owania cz³owieka. Bóg mo¿e u¿yæ ka¿dego.
Niekiedy myœlimy, ¿e Bóg mo¿e u¿ywaæ do zwiastowania Ewangelii
tylko osoby, które ukoñczy³y Seminarium Misyjne, Szko³y Biblijne,
albo szczególnych mówców. On jednak mo¿e u¿yæ najskromniejszego
cz³owieka, tak jak uczyni³ to przez trêdowatych w czasach Elizeusza.

Kiedy czterej trêdowaci zorientowali siê, ¿e w obozie Aramej-
czyków nie ma nikogo, poniewa¿ wszyscy uciekli, przyst¹pili do
zaspakajania swoich potrzeb. „Doszli wiêc ci trêdowaci a¿ do koñca
obozu i weszli do jednego namiotu, najedli siê i napili oraz wynieœli stamt¹d
srebro, z³oto i szaty, a wyszed³szy ukryli to. Potem wrócili, weszli do
innego namiotu, a zabrawszy stamt¹d, te¿ wynieœli i wyszed³szy, ukryli”
(w. 8).

Dla trêdowatych by³a to niezwyk³a szansa. Pusty obóz Aramej-
czyków to jedyne ocalenie. Bóg okaza³ im swoj¹ wielk¹ ³askê. Mogli
pozostaæ w opuszczonym obozie i radowaæ siê z Bo¿ego ocalenia.
Mogli wynieœæ wszystko z ka¿dego namiotu i ulokowaæ sobie z³ota,
srebra i szat tak¹ iloœæ, ¿e wystarczy³oby im do koñca ¿ycia. Jednak
to, co nast¹pi³o dalej jest dla ka¿dego wierz¹cego wspania³ym
przyk³adem do naœladowania. Oni nie byli egoistami. Zrozumieli, ¿e
to Bóg sprawi³ wybawienie dla ca³ego ich narodu. „Lecz potem rzek³
jeden do drugiego: Niedobrze robimy. Dzieñ dzisiejszy jest dniem radosnej
wieœci; je¿eli to przemilczymy i bêdziemy zwlekaæ, a¿ zaœwita ranek, spotka
nas kara. Nu¿e wiêc, chodŸmy teraz i donieœmy o tym w domu królewskim”
(w. 9).

Historia o trêdowatych na pocz¹tku nowego stulecia jest bardzo
mocnym wezwaniem do g³oszenia radosnej wieœci. Podobnie jak
samarytañscy trêdowaci, którzy znaleŸli opuszczony obóz asyryjski,
a tym samym ratunek, powinniœmy przyznaæ siê do grzechu milczenia
i powiedzieæ: „Niedobrze robimy, ¿e milczymy”. Je¿eli przemilczymy,
zaniedbamy darowan¹ nam szansê wolnoœci w naszym kraju, mo¿e
nast¹piæ trudniejszy okres, albo poniesiemy karê. ¯yjemy we
wspania³ym czasie ³aski Bo¿ej i koniecznoœci¹ jest, abyœmy wszyscy
zaanga¿owali siê i nie zwlekali, ale og³aszali dzieñ radosnej wieœci.

Niedobrze robimy, ¿e milczymy



52 Ewangelizacja indywidualna

Dar zbawienia, który otrzymaliœmy od Boga sta³ siê dla nas
d³ugiem, który powinniœmy sp³acaæ. Jesteœmy d³u¿nikami, tak jak
aposto³ Pawe³ powiedzia³: „Jestem d³u¿nikiem Greków i nie Greków,
m¹drych i niem¹drych. Tak wiêc, jeœli o mnie idzie, gotów jestem zwiastowaæ
ewangeliê i wam w Rzymie” (Rz 1,14-15). G³oszenie Ewangelii jest dla
nas czynnoœci¹ najwa¿niejsz¹ w relacjach ze zgubionymi i nie mo¿emy
pozwoliæ sobie na to, abyœmy mieli zwi¹zane jêzyki.

Mamy w swoim posiadaniu najwspanialsz¹ wiadomoœæ jak¹
kiedykolwiek og³oszono. Mi³oœæ do Boga i ludzi niech prznagla nas
do przekazywania jej. S³u¿ymy zmartwychwsta³emu Chrystusowi,
On ¿yje w nas i ca³¹ swoj¹ moc u¿yje i objawi, kiedy nie bêdziemy
milczeæ. Bóg stale bêdzie wype³nia³ nas now¹ moc¹, nowym
pragnieniem, œwie¿ym ogniem, gorliwoœci¹, kiedy opuœcimy nasze
³awki zborowe, a wyruszymy, aby zanieœæ ratunek g³odnym Boga
ludziom.

Je¿eli jesteœmy gotowi, aby Bóg u¿y³ nas, to On sam przygotuje
sytuacje, da nam mo¿liwoœci, przygotuje ludzi, którzy bêd¹ otwarci,
by s³uchaæ ewangelii. Bez Jezusa nie maj¹ ¿ycia wiecznego, a my
znamy ratunek. Znany ewangelista Reinhard Bonnke podkreœla, ¿e
nie g³oszona ewangelia jest bezu¿yteczna, a nie g³oszenie jej jest
ukrywaniem leku przed pacjentem.

Trêdowaci przekazali radosn¹ wieœæ we w³aœciwym dniu i ca³y
naród zosta³ ocalony od œmierci g³odowej. Ewangelia daje ratunek
od œmierci wiecznej. Tak wiêc b¹dŸmy ich naœladowcami i
naœladowcami aposto³ów, którzy powiedzieli: “My nie mo¿emy nie
mówiæ o tym, co widzieliœmy i s³yszeliœmy”.  (Dz. 4,20)
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10. Poselstwo czterech Ewangelii

We wszystkich czterech ewangeliach znajdujemy nakaz
g³oszenia ewangelii. Ewangeliê mamy g³osiæ wszystkiemu

stworzeniu, albo inaczej wszystkim narodom.

Ewangelia Marka przedstawia nam g³oszenie ewangelii jako
komunikowanie ludziom poselstwa o ³asce dla grzeszników i tutaj
g³osz¹cy s¹ tylko przekazicielami Bo¿ego poselstwa. „Id¹c na ca³y
œwiat g³oœcie ewangeliê wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). A wiêc,
jeœli chcê dowiedzieæ siê czy naprawdê ewangelizujesz, to nie pytam
siê,  ile osób nawróci³o siê i sta³o siê cz³onkami Koœcio³a w wyniku
twojego œwiadczenia, ale czy wiernie przekazujesz poselstwo
ewangelii.

Ewangelia Mateusza z kolei mówi: „IdŸcie tedy i czyñcie uczniami
wszystkie narody, chrzcz¹c je /.../ ucz¹c je przestrzegaæ wszystkiego, co
wam przykaza³em.” Wed³ug ewangelisty Mateusza polecenie Jezusa
idzie dalej ni¿ tylko g³oszenie. Mamy czyniæ uczniami, chrzciæ oraz
nauczaæ.

Powstaje zatem pytanie: czy ewangelizacja to tylko g³oszenie
Dobrej Nowiny tak, aby wielu s³ysza³o, czy raczej idzie ona dalej
staraj¹c siê doprowadziæ tych, którzy j¹ s³ysz¹, do nawi¹zania osobistej
wiêzi z Jezusem Chrystusem.
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W zale¿noœci od przyjêtej przez nas definicji ewangelizacji
d¹¿yæ bêdziemy do tego, aby jak najwiêkszej iloœci osób przekazaæ
ewangeliê, albo koncentrowaæ bêdziemy siê na g³oszeniu ludziom
ewangelii w celu ich nawrócenia do Chrystusa i w³¹czenia do lokalnej
spo³ecznoœci oraz, aby stali siê uczniami Jezusa Chrystusa.

Bior¹c pod uwagê ca³e nauczanie Jezusa na temat ewangelizacji,
nale¿y stwierdziæ, ¿e Jezusowi zawsze chodzi³o o to, aby ci, którzy
us³ysz¹ ewangeliê zostali zbawieni.

Nawet w Ew. Marka Jezus mówi¹c o tym, aby iœæ i g³osiæ zak³ada³,
¿e ci, którzy us³ysz¹ stan¹ siê Jego naœladowcami, poniewa¿ mówi:
“Kto uwierzy i ochrzczony zostanie bêdzie zbawiony.” oraz „A takie znaki
towarzyszyæ bêd¹ tym, którzy uwierzyli...” Znaki potwierdzaj¹ce
dzia³anie i moc ewangelii towarzyszyæ mog¹ tylko osobom pe³nym
Ducha Œwiêtego, czyli najpierw nawróconym - naœladowcom Jezusa.

Potwierdza to tak¿e zasada siania i zbierania. Jezus nigdy nie
mówi³ - siejcie i na tym pozostañcie - ale mówi³ o sianiu i ¿niwie.
Pragnie On, aby ziarno by³o wysiewane nie w ja³ow¹ ziemiê, ale w
¿yzn¹ glebê i aby wyda³o plon trzydziestokrotny, szeœædzie-
siêciokrotny i stokrotny.

Bo¿¹ wol¹ zawsze jest, aby zgubiona owca zosta³a nie tylko
odnaleziona, ale równie¿ przyprowadzona do stada - £k 15.  Bóg
pragnie, aby wokó³ Jego sto³u by³o jak najwiêcej osób oraz, aby sieci
rybaków by³y pe³ne.

Tak wiêc ewangelizacja jest przyprowadzaniem ludzi do
Chrystusa jako do Zbawcy i Pana, aby mogli z Nim dzieliæ ¿ywot
wieczny. Pe³na ewangelizacja ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do
osobistego spotkania cz³owieka z Chrystusem, gdy¿ od stosunku
cz³owieka do Boga w Chrystusie zale¿y wieczny los ka¿dego
cz³owieka.

Dla Aposto³a Paw³a g³oszenie ewangelii mia³o na celu przy-
prowadzenie ludzi do pokuty i pojednania z Bogiem. „A wszystko to
jest z Boga, który nas pojedna³ z sob¹ przez Chrystusa i poruczy³ nam
s³u¿bê pojednania, to znaczy, ¿e Bóg w Chrystusie œwiat z sob¹ pojedna³,
nie zaliczaj¹c im ich upadków i powierzy³ nam s³owo pojednania. Dlatego
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w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg
upomina³; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie siê z Bogiem” (2Kor
5,18-20).

Naszym powo³aniem jest wiêc g³osiæ s³owa i wartoœci Królestwa
Bo¿ego. Jesteœmy ambasadorami tego Królestwa. Bóg powierzy³ nam
s³u¿bê i s³owo pojednania. Kiedy otwieram swoje usta i og³aszam
wartoœci Królestwa Bo¿ego, przeze mnie Bóg upomina. Wszystko co
mówimy, b¹dŸ czynimy musi sprowadzaæ siê do pos³ugi pojednania.
Jako s³udzy ewangelii jesteœmy reprezentantami Boga na tym z³ym
œwiecie i przez œwiadectwo naszego wyznania oraz przemienionego
¿ycia umo¿liwiamy ludziom wejœcie do Królestwa Bo¿ego.

£ukasz w swojej Ewangelii informuje nas co powinno byæ zawarte
w naszym g³oszeniu ewangelii, jaka ma byæ treœæ ewangelii. Cytuje
s³owa Jezusa, który naucza, ¿e powinniœmy „g³osiæ wszystkim narodom
upamiêtanie dla odpuszczenia grzechów” ( £k 24,47).

Kiedy g³osimy ewangeliê nie jest zawsze konieczne opowiedzieæ
ca³¹ drogê zbawienia, czy ca³e poselstwo ewangelii. Niekiedy lepiej
jest powiedzieæ mniej, ale wzbudziæ zainteresowanie u osoby
i umówiæ siê na kolejne spotkanie, rozmowê czy kawê.

G³oszenie Ewangelii musi byæ zawsze skoncentrowane na osobie
Jezusa Chrystusa. Przedstawiamy Jezusa i Jego dzie³o zbawienia,
odkupienia ludzkoœci.  G³osimy Jezusa, Jego mi³oœæ, moc, dobroæ a
nie przeciwstawiamy siê naukom czy dogmatom jakiegokolwiek
Koœcio³a. Ewangelia to dobra nowina o zbawieniu, uzdrowieniu,
uwolnieniu, nadziei w Jezusie. Dobra nowina o tym, ¿e Jezus zaj¹³
moje miejsce na krzy¿u.

Treœci¹ ewangelii musi byæ Chrystus. „Na was zaœ zst¹pi Duch
Œwiêty, który da wam moc skutecznego przekonywania mieszkañców
Jerozolimy, ca³ej Judei, Samarii i ca³ego œwiata o mojej œmierci i zmar-
twychwstaniu” (Dz 1,8) (S. ¯.).

Pismo Œwiête dziesi¹tki razy podaje nam jaka powinna byæ treœæ
g³oszonej przez wierz¹cych ewangelii. „Ale wy jesteœcie rodem wy-
branym, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem nabytym,

Poselstwo czterech Ewangelia?
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abyœcie rozg³aszali cnoty Tego, który was powo³a³ z ciemnoœci do
cudownej swojej œwiat³oœci” (1Piotr 2,9).

Najlepiej poselstwo ewangelii przedstawione jest w Ewangelii
£ukasza 4,18: „Duch Pañski nade mn¹, przeto namaœci³ mnie, abym
zwiastowa³ ubogim dobr¹ nowinê, pos³a³ mnie, abym og³osi³ jeñcom
wyzwolenie, a œlepym przejrzenie, abym uciœnionych wypuœci³ na wolnoœæ,
abym zwiastowa³ mi³oœciwy rok Pana”.

Jezus wyjaœnia³ dwom uczniom id¹cym z Nim do Emaus to, co
we wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego. G³oszenie ewangelii
ju¿ przez Jezusa koncentrowa³o siê na tym, ¿e wskazywa³ na
Chrystusa. „I pocz¹wszy od Moj¿esza poprzez wszystkich proroków
wyk³ada³ im, co o nim by³o napisane we wszystkich Pismach”
(£k 24,27). Kiedy uczniowie, id¹c z Jezusem kilka godzin, nie
rozumieli co im Jezus mówi, czytamy: „Wtedy otworzy³ im umys³y,
aby mogli zrozumieæ Pisma. I rzek³ im: Jest napisane, ¿e Chrystus mia³
cierpieæ i trzeciego dnia zmartwychwstaæ i ¿e, pocz¹wszy od Jerozolimy,
w imiê jego ma byæ g³oszone wszystkim narodom upamiêtanie dla
odpuszczenia grzechów” (£k 24,45-47).

Poselstwo aposto³ów w pierwszym Koœciele by³o bardzo jed-
noznaczne i wyraŸne. Oto fragmenty ukazuj¹ce poselstwo Ewangelii
skoncentrowane na Jezusie Chrystusie: Dz 2, 22-24; Dz 4, 10-12;
Dz 8, 5.35; Dz 10, 36-43; Dz 13, 30-32. 38-39; Dz 16,31-32; Dz 17, 2-3;
Po przeczytaniu wszystkich podanych fragmentów zauwa¿amy, ¿e
aposto³owie i pierwsi chrzeœcijanie przekazywali Dobr¹ Nowinê
o œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dla naszego
zbawienia. Bardzo mocno przedstawiali swoje poselstwo.

Dla nas ten wzór jest niezwykle wa¿ny, poniewa¿ ewangelia
Chrystusowa jest moc¹ Bo¿¹, ku zbawieniu. Dla cz³owieka zgu-
bionego nic nie znaczy udowadnianie, ¿e powinien do takiego czy
innego Koœcio³a chodziæ, b¹dŸ zwracanie mu uwagi, ¿e tej czy innej
rzeczy nie powinien robiæ. Grzesznicy potrzebuj¹ ewangelii, która
wska¿e im drogê wyjœcia z grzechów, ewangelii skoncentrowanej na
Zbawicielu.
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Piotr i Jan z ca³¹ stanowczoœci¹ odpowiedzieli, kiedy byli
przes³uchiwani przez Radê Najwy¿sz¹: „To niech wam wszystkim
i ca³emu ludowi izraelskiemu wiadome bêdzie, ¿e sta³o siê to w imieniu
Jezusa Chrystusa Nazareñskiego, którego wy ukrzy¿owaliœcie, którego Bóg
wzbudzi³ z martwych; dziêki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to
jest owym kamieniem odrzuconym przez was, buduj¹cych, On sta³ siê
kamieniem wêgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie
ma ¿adnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które
moglibyœmy byæ zbawieni” (Dz 4,10-12).

Listy aposto³a Paw³a równie¿ bardzo wyraŸnie przedstawiaj¹
poselstwo, które ma byæ g³oszone. List do Rzymian 3, 22-25 powiada,
¿e zosta³a objawiona „sprawiedliwoœæ Bo¿a przez wiarê w Jezusa Chrystusa
dla wszystkich wierz¹cych. Nie ma bowiem ró¿nicy, gdy¿ wszyscy zgrzeszyli
i brak im chwa³y Bo¿ej, i s¹ usprawiedliwieni darmo, z ³aski jego, przez
odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowi³ jako ofiarê
przeb³agaln¹ przez krew jego, skuteczn¹ przez wiarê”.

Inne fragmenty dotycz¹ce poselstwa, które zwiastujemy w celu
nawrócenia grzeszników: Rz 10,9-13; Ef 1,7-8; Ef 2,4-10; Kol 1,28.
Wszystkie te fragmenty bez cienia w¹tpliwoœci wskazuj¹ na Chrystusa
jako osobê, któr¹ powinniœmy zainteresowaæ zgubionych. G³osimy
ewangeliê o Jezusie Chrystusie i Chrystus musi byæ w centrum.

Poselstwo czterech Ewangelia?
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11. œwiadectwo œwiadka Chrystusa

Z godnie z przyk³adem i nauczaniem Jezusa oraz aposto³ów
i pierwszego Koœcio³a Jezus Chrystus powinien byæ w centrum

naszego zwiastowania ewangelii. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ w kon-
taktach z nie zbawionymi jest zainteresowanie tych osób Chrystusem,
doprowadzenie ich do takiego momentu, ¿e same zechc¹ podj¹æ
wysi³ek, aby szukaæ i poznawaæ Jezusa.

Co zatem ma powiedzieæ m³ody chrzeœcijanin, który nie zna
jeszcze ca³ego poselstwa ewangelii?

Prawd¹ jest, ¿e m³odzi chrzeœcijanie s¹ najskuteczniejszymi
œwiadkami Chrystusa. Przedstawianie ewangelii, tego co dopiero
prze¿yli jest dla m³odej osoby w wierze spontanicznym opo-
wiadaniem. M³ody wierz¹cy, chocia¿ nie potrafi ubraæ jeszcze w s³owa
tego co prze¿y³, jednak jest dla niego najwa¿niejsze, aby podzieliæ
siê t¹ radoœci¹, która towarzyszy³a temu doœwiadczeniu. Czêsto
m³odzi wierz¹cy chc¹, aby wszyscy wokó³ nich nastêpnego dnia mogli
doœwiadczyæ tej samej radoœci. Dla nowo narodzonego dziecka Bo¿ego
poznanie Chrystusa i jego b³ogos³awieñstw, pierwszej mi³oœci, jest
najwa¿niejsze.

Co powiedzia³a Samarytanka, która po raz pierwszy spotka³a siê
z Jezusem?  „ChodŸcie i zobaczcie cz³owieka, który powiedzia³ mi wszyst-
ko, co uczyni³am” (Jan 4,29). Jezus wzbudzi³ jej zainteresowanie.
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Zdumiewaj¹cy jest fakt, ¿e dotychczas pogardzana, odrzucana i
nie lubiana kobieta potrafi³a przekonaæ ca³e miasto o nowinie, której
mieszkañcy jeszcze nie s³yszeli. Mieszkañcy miasta mogli jeszcze raz
wzgardziæ jej s³owami i propozycj¹ spotkania dziwnego cz³owieka.
Wierzê jednak, ¿e sposób przekazania tej informacji przez sa-
marytankê by³ niezwykle poci¹gaj¹cy i wzbudzaj¹cy zaintereso-
wanie. Jej oblicze, wyraz twarzy by³ zupe³nie inny ni¿ do tej pory.
Do tego dnia Samarytanka nie mog³a spojrzeæ prosto w oczy swoim
s¹siadom, a teraz rozpromieniona, z niespotykanym entuzjazmem
wpada do miasta i wo³a: „ChodŸcie, zobaczcie cz³owieka”.

Co takiego by³o w ¿yciu Samarytanki tego dnia? Dotychczas
chodzi³a smutna, nie uœmiecha³a siê, gdy¿ grzech by³ ciê¿arem,
z którym nie mog³a sobie poradziæ. Teraz uœmiechniêta, szczêœliwa,
pe³na zaraŸliwego ciep³a i mi³oœci.

Kiedy piêtnaœcie lat temu, w dniu, w którym Jezus Chrystus
zmieni³ moje ¿ycie, wróci³em do domu, nie wiedzia³em co i jak
powiedzieæ mojej ¿onie. Krêci³em siê po ca³ym domu i kilka godzin
myœla³em jak o tym niezwyk³ym prze¿yciu opowiedzieæ. Oko³o
godziny 22.30, kiedy ju¿ byliœmy w sypialni, odwa¿y³em siê
powiedzieæ mojej ¿onie o moim doœwiadczeniu. Rozpocz¹³em
nastêpuj¹cymi s³owami: „Kochanie, jak myœlisz, czy w chwili kiedy Bóg
zmieni ¿ycie cz³owieka, on te¿ zmieni siê na twarzy”. By³y to pierwsze
moje s³owa, po wielokrotnym obiecywaniu mojej ¿onie, ¿e ju¿ wiêcej
nie wypijê, ¿e teraz wszystko siê zmieni, itd. Moje zdumienie
odpowiedzi¹ ¿ony by³o bardzo wielkie. ¯ona, na moje „œwiadectwo”
odpowiedzia³a: „Kiedy tylko wszed³eœ do domu, ja od razu pozna³am, ¿e
coœ w twoim ¿yciu siê sta³o”. Jak mog³a to rozpoznaæ? Okazuje siê, ¿e
szczerze nawróconego cz³owieka mo¿na rozpoznaæ po jego postawie,
zachowaniu.

Samarytanka przybieg³a do miasta i wszyscy to rozpoznali. To
jest ta sama kobieta, ale jakaœ inna. Kiedy g³osimy ewangeliê posta-
wa nasza, entuzjazm, radoœæ, zakochanie w Jezusie musi byæ widoczne
w nas. G³osimy przecie¿ Radosna Nowinê. Je¿eli jesteœmy ponurymi,
opowiadaj¹cymi o Jezusie, jakby spotka³o nas jakieœ nieszczêœcie,
nikogo wtedy nie zainteresujemy ewangeli¹.

Œwiadectwo œwiadka Chrystusa
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Sheldon Vanauken powiedzia³: „Najlepszym argumentem prze-
mawiaj¹cym za chrzeœcijañstwem s¹ sami chrzeœcijanie, gdy s¹ pe³ni
radoœci, przekonani co do swoich racji, spójni w wierze i postê-
powaniu. A najmocniejszym argumentem przeciw chrzeœcijañstwu
s¹ tak¿e chrzeœcijanie, kiedy s¹ smutni, ponurzy, zarozumiali i ciaœni
w swoich pogl¹dach i mœciwi. Wówczas chrzeœcijañstwo umiera po
tysi¹ckroæ”.

Izajasz powiada „I bêdziecie czerpaæ z radoœci¹ ze zdrojów zbawienia”
(Iz 12,3). Ja chcia³bym dodaæ do tych s³ów. Bêdziecie stale czerpaæ,
nieustannie czerpaæ, w dzieñ i w nocy czerpaæ z radoœci¹ ze zdrojów
zbawienia. Zdroje zbawienia i radoœæ wyp³ywaj¹ca ze zdrojów
zbawienia s¹ ci¹gle dostêpne dla ka¿dego wierz¹cego. Z w³asnego
doœwiadczenia wiem, ¿e osoby, które s¹ pos³uszne nakazowi g³o-
szenia ewangelii posiadaj¹ o wiele wiêcej radoœci, ni¿ te które nakaz
ten lekcewa¿¹. G³oszenie ewangelii przynosi radoœæ, wzmacnia
entuzjazm, zadowolenie.

Zupe³nie podobne by³o zachowanie Andrzeja. Po spotkaniu
z Jezusem Andrzej spotka³ swego brata Szymona Piotra i powiedzia³:
„ZnaleŸliœmy Mesjasza”, a potem przyprowadzi³ go do Chrystusa. Nie
mogê uwierzyæ w to, ¿e Andrzej przyszed³ ze zwieszon¹ g³ow¹,
smutny, nieszczêœliwy do swojego brata Szymona. Gdyby taka by³a
postawa Andrzeja, Szymon Piotr z pewnoœci¹ odpowiedzia³by
Andrzejowi: „Nie zawracaj mi g³owy”. Andrzej przyszed³ z Radosn¹
Nowin¹!!!

Filip poszed³ do swego przyjaciela Natanaela i powiedzia³:
ZnaleŸliœmy tego, o którym pisa³ w zakonie Moj¿esz... Jezusa z Nazaretu.
Kiedy Natanael zada³ dziwne pytanie i skomplikowa³ sprawê, Filip
odpowiedzia³: „PójdŸ i zobacz”.

Nasze g³oszenie bliskim Chrystusa powinno wiêc koncentrowaæ
siê na tym, aby pokazaæ, przedstawiæ im Chrystusa. PójdŸcie
i zobaczcie. Przedstawianie Chrystusa, wskazywanie na Chrystusa
nie mo¿e byæ przygnêbiaj¹ce, smutne, ale z entuzjazmem, polotem,
radoœci¹. Ludzie musz¹ zauwa¿yæ, ¿e wieœæ, któr¹ im pragniemy
przybli¿yæ, wieœæ o Jezusie, jest warta zainteresowania, poci¹gaj¹ca,
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interesuj¹ca. ChodŸcie i zobaczcie, przekonajcie siê, skosztujcie, ¿e
dobry jest Pan.

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Bêdziecie moimi œwiadkami”
(Dz 1,8). Czym jest œwiadczenie? Kim jest œwiadek Chrystusa?
Ananiasz do Saula powiedzia³: „Bêdziesz mu - Jezusowi œwiadkiem tego,
coœ widzia³ i s³ysza³, wobec wszystkich ludzi” (Dz 22,15). Treœci¹
œwiadczenia ma byæ to, co widzia³em i to, co s³ysza³em, albo to czego
sam doœwiadczy³em w ¿yciu. Nie mo¿na byæ œwiadkiem czegoœ, cze-
go nie widzia³em i nie s³ysza³em. Chrzeœcijanin jest wiêc œwiadkiem
tego co prze¿y³ osobiœcie z Jezusem, tego, co s³ysza³ od Boga i widzia³
na w³asne oczy.

Bóg wyrwa³ nas z ciemnoœci, przeniós³ do Królestwa swojego,
przebaczy³ i odsun¹³ wszystkie grzechy, da³ pewnoœæ zbawienia,
uleczy³ duszê, nape³ni³ serce radoœci¹, da³ pokój i mi³oœæ do ludzi,
wskaza³ drogê, wyznaczy³ cel, do którego zd¹¿amy, przygotowa³
wiecznoœæ w swojej obecnoœci, uwolni³ od lêku i strachu, uzdrowi³
z choroby. To wszystko widzieliœmy, o tym s³yszeliœmy, tego doœ-
wiadczyliœmy. Œwiadkami tych b³ogos³awieñstw jesteœmy i mamy je
przekazywaæ.

W pi¹tym rozdziale Ewangelii Marka opisana jest historia
dotycz¹ca uwolnienia przez Jezusa opêtanego przez legion demonów.
Po uwolnieniu opêtanego Jezus poleci³ mu iœæ do swoich i opowia-
daæ jak wielkie rzeczy Bóg mu uczyni³. „IdŸ do domu swego, do swoich,
i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczyni³ i jak siê nad tob¹ zmi³owa³”
(Mk 5,19). On chcia³ iœæ za Jezusem, ale Jezus mia³ dla niego inne
zadanie. Cz³owiek ten by³ niezwyk³ym b³ogos³awieñstwem dla
swojego otoczenia, rodziny, s¹siadów i bliskich. Dziêki temu, ¿e
œwiadczy³ o tym, czego sam doœwiadczy³, inni zostali zapaleni. On
nie tylko mówi³ o tym, ale mo¿na by³o to równie¿ zobaczyæ. Wczeœniej
mieszka³ w grobach, chodzi³ nago, by³ niebezpieczny dla otoczenia.
Teraz ubrany, mi³y, przynosi Dobr¹ Nowinê.

Ewangelista £ukasz opisuje pocz¹tek s³u¿by Paw³a po spotkaniu
z Jezusem. „A gdy przyj¹³ pokarm, odzyska³ si³y. I przebywa³ zaledwie
kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a ju¿ zacz¹³ zwiastowaæ
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w synagogach Jezusa, ¿e On jest Synem Bo¿ym” (Dz 9,19-20). Jeszcze
parê dni temu zmierza³ do Damaszku, aby przeœladowaæ i wiêziæ
chrzeœcijan. Teraz po kilku dniach zwiastuje w synagogach Chrystusa.
Pawe³ przy pierwszej okazji, jaka siê nadarzy³a, poszed³ zaœwiadczyæ
o Jezusie.

Mamy to samo zadanie. Samarytanka, Filip, Andrzej, Pawe³,
cz³owiek uwolniony z opêtania i tysi¹ce wspó³czeœnie ¿yj¹cych s¹
dla nas wzorem, jak œwiadczyæ. Nie mo¿emy siedzieæ i milczeæ, skoro
otrzymaliœmy tak wspania³y dar. Im szybciej nowo narodzony
wierz¹cy zacznie œwiadczyæ o Jezusie, tym lepiej. Ktoœ, kto nie
odwa¿y³ siê œwiadczyæ w pierwszych dniach po zbawieniu, jest mu
bardzo trudno rozpocz¹æ. Nie marnujmy wiêc ani chwili w przy-
prowadzaniu innych do Chrystusa.

Niekiedy chrzeœcijanie maj¹ takie zrozumienie, ¿e, aby œwia-
dectwo by³o skuteczne, musi byæ w nim mowa o jakimœ dra-
matycznym, niezwyk³ym b¹dŸ widowiskowym wydarzeniu.
Dlatego te¿ ludzie, którzy nie byli tzw. wielkimi grzesznikami nie
chc¹ sk³adaæ  œwiadectwa, poniewa¿ twierdz¹, ¿e ich œwiadectwo
jest s³abe.

Ka¿dy nowonarodzony ma mocne œwiadectwo;  nie musi ono
dotyczyæ jakiejœ dramatycznej zmiany, ale chodzi o uczciwe przed-
stawienie spotkania z Bogiem i rezultatu tego spotkania. Ka¿da
zmiana ¿ycia to objawienie ³aski Bo¿ej, dlatego taka opowieœæ warta
jest przekazywania jej innym ludziom.

Historia nawrócenia Paw³a by³a dramatycznym prze¿yciem
i mo¿e byæ pomocna w tym, jak nale¿y przekazywaæ nasze œwia-
dectwo.

Dz 26,4-5. 9-11 - relacja Paw³a z okresu przed nawróceniem.

Dz 26, 12-18 - moment zmiany - opis, oraz powo³anie Paw³a.

Dz 26, 19-23 - decyzja Paw³a - to czyniê do czego Bóg mnie
  powo³a³.

Pawe³ z³o¿y³ przed królem Agryp¹ i Festusem bardzo wyraŸne,
jasne i mocne osobiste œwiadectwo.
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Wzór œwiadectwa - trzy czêœci

1. Jakie ¿ycie prowadzi³em przed poznaniem Chrystusa.
2. Jak spotka³em Chrystusa.
3. Jakie jest moje ¿ycie po spotkaniu z Chrystusem.

G³ównym celem przedstawienia osobistego œwiadectwa na-
wrócenia jest ukazanie istoty twego oddania siê Chrystusowi oraz
konsekwencje tego faktu dla dalszego twojego ¿ycia. Kiedy prze-
kazujemy œwiadectwo dobrze jest byæ naturalnym, nie ubarwiaæ
œwiadectwa.   Mów tak, jak zwykle mówisz.

Bardzo pomocnym jest napisanie swojego œwiadectwa. Mo¿emy
je wtedy poprawiæ tak, aby jasno i wyraŸnie móc je przedstawiæ, gdy¿
niewierz¹cy potrzebuj¹ jasnej i wyraŸnej odpowiedzi na swoje
problemy i grzech. Jeœli œwiadectwo jest niejasne, zagmatwane,
s³uchaj¹cy nie bêdzie wiedzia³ na czym w³aœciwie zmiana w wyniku
spotkania z Chrystusem polega³a.

W czêœci dotycz¹cej swego ¿ycia „przed” wska¿ na jego dobre
i z³e strony np.: Pozytywne - d¹¿y³em do zdobycia wiedzy, pieniêdzy,
by³em pracowity, troszczy³em siê o moj¹ rodzinê; Negatywne -
egoizm, po¿¹danie pieniêdzy, na³ogi, nieuprzejmoœæ, zazdroœæ,
chciwoœæ.

W czêœci drugiej, dotycz¹cej „jak to siê sta³o”, przedstawiamy jasno
i zwiêŸle poselstwo ewangelii:  1. Fakt grzechu;  2. Karê za grzech;
3. Chrystus zap³aci³ za mój grzech;  4. Potrzebowa³em upamiêtaæ siê
i zaufaæ Chrystusowi. Na zakoñczenie drugiej czêœci dobrze jest u¿yæ
s³ów:  modli³em siê, prosi³em Chrystusa, aby zbawi³ mnie i da³ mi
nowe ¿ycie. Wskazuje to s³uchaczom na to, co trzeba zrobiæ - sposób
przyjœcia do Chrystusa.

W czêœci trzeciej nale¿y wymieniæ kilka korzyœci, jakie wynio-
s³eœ z faktu, ¿e sta³eœ siê chrzeœcijaninem. Jednak wypowiedŸ nasz¹
powinno zamkn¹æ stwierdzenie np.: „Ale najwiêkszym b³ogos³a-
wieñstwem jest to, ¿e teraz posiadam pokój, radoœæ, przebaczenie grzechów
i pewnoœæ zbawienia”. Ostatnia myœl w œwiadectwie jest czêsto najlepiej
zapamiêtana.

Œwiadectwo œwiadka Chrystusa
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W œwiadectwie nie powinno byæ zbyt wiele informacji nie-
wa¿nych, drugorzêdnych. Nale¿y wspomnieæ tylko o najwa¿niej-
szych sprawach.

Przyk³ad z³y: „Adam Kowalski oraz Darek Michalski wraz ze
swoim kuzynem Wieœkiem z Katowic przyszli do zak³adu pracy, który
mieœci siê przy ulicy Moniuszki w œrodê wieczorem, kiedy la³ deszcz
i przy kawie i ciastku porozmawiali ze mn¹ o swojej wierze, Koœciele
i Jezusie”.

Przyk³ad w³aœciwy: „Pewnego dnia Adam z dwoma znajomymi
przyszli porozmawiaæ ze mn¹ o Chrystusie”.
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12. Przesœanie zdobywcy dusz

1. Dlaczego potrzebujê zbawienia?

Cz³owiek jest grzeszny, zgubiony, tak wiêc zbawienie jest
konieczne. „Wszyscy jak owce zb³¹dziliœmy, ka¿dy z nas na w³asn¹ drogê
zboczy³” (Iz 53,6).

„Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by szuka³ Boga;
Wszyscy zboczyli, razem stali siê nieu¿ytecznymi, nie masz, kto by czyni³
dobrze, nie masz ani jednego”  (Rz 3,10).

„Gdy¿ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej” (Rz 6,23).

S³owo Bo¿e bardzo jasno wskazuje, ¿e wszyscy s¹ grzesznikami,
tak wiêc wszyscy potrzebuj¹ przebaczenia.

2. Tragiczne konsekwencje grzechu

Grzech oddziela nas od Boga i ma tragiczne konsekwencje
w ¿yciu teraŸniejszym i przysz³ym. Aposto³ Pawe³ powiada: „Albo-
wiem zap³at¹ za grzech jest œmieræ, lecz darem ³aski Bo¿ej jest ¿ywot
wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym” (Rz 6,23).

„Wtedy król rzek³ s³ugom: Zwi¹¿cie mu nogi i rêce i wyrzuæcie go do
ciemnoœci zewnêtrznej; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów” (Mt22,13).
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3.  Jak Bóg przygotowa³ mi zbawienie?

Bóg kocha cz³owieka i przez swojego umi³owanego Syna Jezusa
Chrystusa na krzy¿u przygotowa³ zbawienie dla ka¿dego cz³owieka.

„Bóg zaœ daje dowód swojej mi³oœci ku nam przez to, ¿e kiedy byliœmy
jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umar³” (Rz 5,8).

Cz³owiek przez swój grzech zas³u¿y³ sobie na œmieræ wieczn¹,
dlatego Chrystus z mi³oœci do cz³owieka zechcia³ zaj¹æ nasze miejsce
i ponieœæ karê za nasze grzechy. W ten sposób nasze grzechy zosta³y
anulowane.

„I s¹ usprawiedliwieni darmo, z ³aski jego, przez odkupienie w Chrys-
tusie Jezusie, którego Bóg ustanowi³ jako ofiarê przeb³agaln¹ przez krew
jego, skuteczn¹ przez wiarê, dla okazania sprawiedliwoœci swojej przez to,
¿e w cierpliwoœci Bo¿ej pob³a¿liwie odniós³ siê do przedtem pope³nionych
grzechów” (Rz 3,24-25).

Jest tylko jeden Zbawiciel. „Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem, nikt
nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie” (Jan 14,6).

Œmieræ Chrystusa na krzy¿u jest jedynym lekarstwem na grzech
i na wszystkie potrzeby cz³owieka. Œmieræ Chrystusa by³a wiêc
konieczna, aby odkupiæ grzechy ludzkoœci.

Odkupienie ludzkoœci sta³o siê z chwil¹, gdy niewinny Syn Bo¿y
dobrowolnie wzi¹³ na siebie winê cz³owieka i przela³ swoj¹ œwiêt¹
krew dziêki czemu winny cz³owiek zosta³ uniewinniony.

„Jeœli zaœ chodzimy w œwiat³oœci, jak On sam jest w œwiat³oœci,
spo³ecznoœæ mamy z sob¹, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza
nas od wszelkiego grzechu” (1 Jan 1,7).

4.  Co mam uczyniæ, abym by³ zbawiony?

Zbawienie przez Jezusa ju¿ zosta³o dokonane. Cz³owiek, aby
otrzymaæ je musi spe³niæ Bo¿e wymagania pokuty i wiary.

Jezus w Ewangeliach wzywa³: „Wype³ni³ siê czas i przybli¿y³o siê
Królestwo Bo¿e, upamiêtajcie siê i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).
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Pokuta - upamiêtanie jest szczerym, z g³êbi serca wyp³ywaj¹cym
smutkiem, który sprawia, ¿e cz³owiek odwraca siê od grzechu.

Syn marnotrawny, kiedy zrozumia³ swój b³¹d powiedzia³: „Wsta-
nê i pójdê do ojca mojego i powiem mu: Ojcze zgrzeszy³em przeciwko niebu
i przeciwko tobie” (£k 15,18).  Nastêpnie: „Wsta³ i poszed³ do ojca swego”
(£k 15,20).

Decyzja o zmianie swojego ¿ycia jest bardzo wa¿n¹ czêœci¹
pokuty. Bez tej decyzji upamiêtanie nie jest pe³ne. „Jeœli wyznajemy
grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, i oczyœci nas od wszelkiej
nieprawoœci” (1 Jan 1,9).

Drugim warunkiem przyjêcia zbawienia jest wiara - zaufanie
Bogu, ¿e ofiara, któr¹ z³o¿y³ Jezus Chrystus jest wystarczaj¹ca, aby
obmyæ wszystkie grzechy.

„Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego
da³, a¿eby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny”
(Jan 3,16).

Kiedy syn marnotrawny wróci³ do ojca, czytamy: „A gdy jeszcze
by³ daleko, ujrza³ go jego ojciec, u¿ali³ siê i pobieg³szy rzuci³ mu siê na
szyjê, i poca³owa³ go”  (£k 15,20).

Bóg oczekuje na ka¿dego pokutuj¹cego grzesznika i „ca³e niebo
siê raduje, kiedy jeden grzesznik siê nawróci”.

5. Kiedy dostêpujê zbawienia?

Zbawienie jest nam darowane i kiedy przyjmujemy ten dar
otrzymujemy zbawienie.  Gwarantuje nam to Pismo Œwiête.  „Ka¿dy
bowiem, kto wzywa imienia Pañskiego, zbawiony bêdzie” (Rz 10,13).

„Albowiem ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez wiarê, i to nie z was; Bo¿y
to dar” (Ef 2,8). „Tym zaœ, którzy Go przyjêli, da³ prawo staæ siê dzieæmi
Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w imiê jego” (Jan 1,12).
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13. Duchowe kwalifikacje
œwiadka Chrystusa

1.  Poleganie na Bogu, zale¿noœæ od Boga

Ewangelizacja, zdobywanie ludzi dla Chrystusa jest zadaniem
nadnaturalnym i duchowym.  O w³asnych si³ach nie jesteœmy w stanie
nikogo przyprowadziæ do Chrystusa, dlatego te¿ potrzebujemy
duchowego wyposa¿enia.

Pan Jezus rozpocz¹³ swoj¹ publiczn¹ dzia³alnoœæ wtedy, kiedy
zst¹pi³ na niego Duch Œwiêty i zosta³ przyobleczony moc¹. Pismo
powiada: „Wy wiecie o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaœci³ go Duchem
Œwiêtym i moc¹, jak chodzi³, czyni¹c dobrze i uzdrawiaj¹c wszystkich
opêtanych przez diab³a, bo Bóg by³ z nim” (Dz 10,38). Nawet Jezus nie
czyni³ niczego niezale¿nie od woli swojego Ojca. Kiedy ¯ydzi byli
zadziwieni uczonoœci¹ Jezusa, Jezus im odpowiedzia³: „Nauka moja
nie jest moja, lecz tego, który mnie pos³a³” (Jan 7,16). Kiedy w synago-
dze w Nazarecie Jezus przeczyta³ fragment mówi¹cy o jego namasz-
czeniu doda³: „Dziœ wype³ni³o siê to Pismo w uszach waszych” (£k 4,21).

Postawa Jezusa, jego uleg³oœæ, poddanie i zale¿noœæ w wykony-
waniu dzie³ Bo¿ych jest dla chrzeœcijan przyk³adem naszej zale¿noœci
od Bo¿ego prowadzenia i poddania.



69

Nasz Pan naucza³ o krzewie winnym i latoroœlach. Wszczepienie
w Jezusa, krzew winny i zale¿noœæ od Niego jest gwarancj¹ sku-
tecznoœci w ewangelizacji. On powiedzia³: „Bo beze mnie nic uczyniæ
nie mo¿ecie. Nie wy mnie wybraliœcie, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em
was, abyœcie szli i owoc wydawali i aby owoc wasz by³ trwa³y” (Jan 15,5.16).

Psalmista w Psalmie 92, 14-16 powiada: „Zasadzeni w domu Pañ-
skim wyrastaj¹ w dziedziñcach Boga naszego. Jeszcze w staroœci przynosz¹
owoc, s¹ w pe³ni si³ i œwie¿oœci, aby obwieszczaæ, ¿e Pan jest prawy, ¿e jest
opok¹ moj¹ i nie ma w nim nieprawoœci”. Zasadzeni w domu Pana,
zakorzenieni w Chrystusie, ¿yj¹cy w spo³ecznoœci z Panem, polega-
j¹cy na ³asce Bo¿ej przynosz¹ owoc. S³owo „wyrastaj¹” oznacza
z jêzyka oryginalnego: „wspaniale prosperuj¹, rozkwitaj¹, rozwijaj¹
siê w³aœciwie”. Tak wiêc, zasadzeni w domu Pañskim wspaniale
prosperuj¹, rozkwitaj¹ i rozwijaj¹ siê w³aœciwie.

Nasz sukces w rozpowszechnianiu ewangelii zale¿y w du¿ej
mierze od zakorzenienia w Bogu, od czerpania soków z krzewu
winnego. Od Niego pochodzi si³a, m¹droœæ, entuzjazm, œwie¿oœæ
i zwyciêstwo. S³abe zakorzenienie, pozbawione spulchnienia i wody
¿ycie przynosi zw¹tpienie, znu¿enie i w koñcu marny owoc.

Zasadzeni w Bogu jeszcze w staroœci przynosz¹ owoc. Bóg pragnie
w ewangelizacji u¿yæ ka¿d¹ osobê, bez wzglêdu na wiek. Si³y fizycz-
ne mo¿e byæ ju¿ mniej, ale duch mo¿e byæ mocny jak duch Kaleba.
W domu Pana duch jest odnawiany i odœwie¿any. Bo¿y dziedziniec
jest ci¹gle otwarty. W nim otrzymamy, starsi i m³odzi, moc do
owocnego ¿ycia.

Zasadzeni w domu Pañskim s¹ w pe³ni si³ i œwie¿oœci, aby
obwieszczaæ, ¿e Pan jest prawy. Jest tutaj mowa o obwieszczaniu,
ewangelizacji. Nie pozwólmy, aby szatan okrad³ nas ze œwie¿oœci,
entuzjazmu, radoœci, ale przebywajmy w domu Pana, aby czerpaæ
si³ê i œwie¿oœæ. Kiedy chrzeœcijanin jest s³abo zakorzeniony, albo zbyt
luŸno zasadzony, traci p³omieñ œwie¿oœci, radoœci i entuzjazmu,
a zaczyna w swojej desperacji popadaæ w legalizm, ustanawia zasady
i regu³y. Ktoœ, kiedyœ powiedzia³, ¿e woli zu¿yæ siê dla Boga, ani¿eli
zgniæ, byæ zniechêcony i znu¿ony.

Duchowe kwalifikacje œwiadka Chrystusa
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Niech ogieñ Ducha Œwiêtego p³onie w nas. Sukces pojedynczego
chrzeœcijanina, a tak¿e sukces w rozwoju zboru zale¿y od pe³ni Ducha,
czyli zakorzenienia w domu Pañskim. Zdobêdziemy Polskê dla
Chrystusa, kiedy bêdziemy martwi dla siebie, a stale o¿ywiani,
odœwie¿ani przez Ducha Œwiêtego.

2. Poddanie Duchowi Œwiêtemu

Jezus przed swoim odejœciem do Ojca powiedzia³: „Jeœli kto pragnie,
niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo,
z wnêtrza jego pop³yn¹ rzeki wody ¿ywej” ( Jan 7,37-38). Do Samarytanki
Jezus skierowa³ podobne s³owa: „Kto napije siê tej wody, któr¹ ja mu
dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz woda, któr¹ ja mu dam, stanie siê
w nim Ÿród³em wody wytryskuj¹cej ku ¿ywotowi wiecznemu” (Jan 4,14).

Bóg zawsze ma dla swoich dzieci obfitoœæ swojego namaszczenia.
Maj¹ to byæ rzeki, które bêd¹ wytryskiwaæ ku ¿ywotowi wieczne-
mu. To nie ma³y strumyczek, ale rzeki, coœ co bêdzie wytryskiwa³o
z wielk¹ moc¹. Pe³nia Ducha Œwiêtego dostêpna jest dla wszystkich
wierz¹cych. Poddanie prowadzeniu Ducha Œwiêtego w dziedzinie
ewangelizacji, w ka¿dej rozmowie z osob¹ potrzebuj¹c¹ Chrystusa
jest gwarancj¹ skutecznoœci w tej s³u¿bie.

Uczniowie przez trzy lata byli z Jezusem i mieli dostatecznie du¿o
wiedzy i doœwiadczeñ, aby g³osiæ, jednak Pan Jezus poleci³ im, aby
oczekiwali na otrzymanie mocy. „Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿
zostaniecie przyobleczeni moc¹ z wysokoœci” (£k 24,49). Kiedy zostali
przyobleczeni moc¹ z wysokoœci, rozpoczêli skutecznie zwiastowaæ
ewangeliê.

Filip odniós³ sukces w ewangelizacji, poniewa¿ dzia³a³ w mocy
Ducha Œwiêtego (Dz 8,4-8).  Ap. Pawe³ w Ef 5,18 nakazuje: „B¹dŸcie
pe³ni Ducha”. Bez pe³ni Ducha nie jesteœmy w stanie zdobyæ naszego
kraju dla Królestwa Bo¿ego.

Uczniowie przed otrzymaniem mocy poszli ³owiæ ryby, ale Duch
Œwiêty uczyni³ z nich, tchórzliwych ludzi, ludzi odwa¿nych (Jan 21,3).
Jeremiasz mówi³: Jestem jeszcze m³ody, a Bóg mówi: Bêdziesz mówi³,



71Duchowe kwalifikacje œwiadka Chrystusa

burzy³, niszczy³ wykorzenia³ i sadzi³ - Jer 1. Rz 1, 16 - przyk³ad odwagi.
Cokolwiek Bóg nam ka¿e uczyniæ, my nie mamy wymówki, aby tego
nie zrobiæ, poniewa¿ Bóg wie lepiej ni¿ my co mo¿emy zrobiæ.

3.  ¯ycie musi byæ potwierdzeniem ewangelii

Ludzie uwa¿nie obserwuj¹ nasze ¿ycie, kiedy g³osimy ewangeliê.
Chc¹ zobaczyæ, co ta ewangelia uczyni³a w naszym ¿yciu. Wiele
fragmentów S³owa Bo¿ego zachêca nas do ¿ycia zgodnego z ewan-
geli¹. Oto niektóre z nich:  Kol 1,9-14; Flp 1, 9-11; 1Piotr 2,11-12;
Dz 11,24; Jk 3,13; Mt 5,13-16.

Kiedy ¿ycie nasze jest w konflikcie z ewangeli¹, któr¹ g³osimy,
ludzie powiedz¹: „Jeœli ewangelia, któr¹ g³osisz jest tak potê¿na, to
w takim razie dlaczego ona tak ma³o uczyni³a w twoim ¿yciu”. S³owne
œwiadczenie, nawet jeœli bêdzie umiejêtne i logiczne, ca³kiem za-
wiedzie, jeœli nie bêdzie potwierdzone przez zmienione ¿ycie. Bóg
nie potrzebuje do wykonania swojej pracy naczyñ piêknych, ale
potrzebuje naczyñ czystych.

Pewien poeta hinduski powiedzia³ do misjonarzy, którzy g³osili
ewangeliê w ten sposób: „Czy chcecie wiedzieæ jak Hindusów nawróciæ
do Chrystusa? OdpowiedŸ jest bardzo prosta: Zmieñcie swoje ¿ycie za
przyk³adem swojego przywódcy i pozwólcie, by inni ludzie widzieli w was
Jego ¿ycie i Jego moc”.

Œwiêty Franciszek z Asy¿u powiedzia³: „Nauczajcie ewangelii przez
ca³y czas; u¿ywajcie tylko s³ów wtedy, kiedy to konieczne”.

4. Œwiadomoœæ i pewnoœæ, ¿e Jezus jest jedynym
i doskona³ym Zbawicielem

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma ¿adnego innego
imienia pod niebem, przez które moglibyœmy byæ zbawieni” (Dz 4,12).

Inne wersety mówi¹ce o zbawieniu tylko w Jezusie Chrystusie:
1Kor 3,11; Dz 16,31; Jan 14,6; 1Tm 2,5; Chrystus jest jedynym
lekarstwem na grzech i œmieræ wieczn¹.
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5.  Znajomoœæ S³owa Bo¿ego

S³owo Bo¿e jest Bo¿ym œrodkiem zbawczego dzia³ania. S³owo
wychodz¹ce z ust Bo¿ych ma ¿yciodajn¹ moc i jest chlebem ¿ycia.
Zanurzenie siê w S³owie Bo¿ym, znajomoœæ prawd dotycz¹cych
zbawienia jest drog¹ do efektywnej s³u¿by ewangelizacyjnej
w Królestwie Bo¿ym. Oto niektóre wersety Pisma Œwiêtego: Jan 15,7;
Kol 3,16; Iz 55,11; 1Kor 3,7; 2Tm 3,15-16; Ps119.

Zaufanie S³owu Bo¿emu, g³êbokie przekonanie, ¿e S³owo
wypowiadane przez moje usta jest w stanie rozpaliæ, rozjaœniæ
i przekonaæ serce grzesznika. Jeœli chcemy byæ skutecznymi
œwiadkami Chrystusa, musimy zatroszczyæ siê, aby S³owo Bo¿e by³o
dla nas cenne.

„Ilekroæ pojawia³y siê twoje s³owa, poch³ania³em je; twoje s³owo by³o
mi rozkosz¹ i radoœci¹ mojego serca” (Jr 15,16). Czy posiadasz takie
pragnienie S³owa Bo¿ego? S³owo Bo¿e jest m³otem krusz¹cym
najtwardsze ska³y - Jr 23,19; jest mieczem Ducha - Hbr 4,12, Ef 6,17.
S³owo Bo¿e oczyszcza - Ps 119,9; Jan 15,3; 1Piotr 1,22.

S³owo Bo¿e jest ziarnem, które pomimo mrozów, wilgoci, ¿aru
s³oñca przyniesie owoc, bo na to zosta³o posiane.  Bóg swojemu S³o-
wu daje wzrost. 1Kor 3,7; 2Tm 3,15 - moc S³owa.
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14.Modlitwa w gœoszeniu ewangelii

Jako chrzeœcijanie powinniœmy znaæ skutecznoœæ i moc modlitwy.
Modlitwa jest si³¹ napêdow¹ w ¿yciu dziecka Bo¿ego. Od
skutecznoœci osobistej modlitwy zale¿y rezultat ewangelizacji.

Modlitwa jest przez Boga ustanowionym œrodkiem, dziêki
któremu mo¿emy otrzymaæ moc, m¹droœæ i pomazanie Ducha
Œwiêtego w g³oszeniu ewangelii.  Duch naszego wieku mówi: „Spiesz
siê”, a Pan Jezus mówi: „Czekajcie, a¿ zostaniecie przyobleczeni moc¹
z wysokoœci” (£k 24,49). Wszelkie dzia³ania ewangelizacyjne musz¹
byæ poprzedzone modlitw¹. „Zanim rozpoczniesz mówiæ o Jezusie
z ludŸmi, najpierw porozmawiaj z Bogiem o ludziach, którym chcesz
œwiadczyæ”. To zasada podkreœlana przez wielu zajmuj¹cych siê
g³oszeniem ewangelii. Nie wystarczy znaæ wiadomoœci i metod
ewangelizacji. Modlitwa daje duchow¹ moc do g³oszenia.

Przez modlitwê przybli¿amy siê do Boga i otrzymujemy uz-
dolnienie posiadania Bo¿ych myœli. Dziêki modlitwie serce staje siê
miêkkie i ³agodne, otwarte, a wola ³atwo reaguje na g³os Bo¿y. Przez
modlitwê wzrasta wiara i pragnienie ewangelizowania. Dziêki
modlitwie uczymy siê doceniaæ bezcenn¹ wartoœæ duszy ludzkiej
i podzielaæ Bo¿e wspó³czucie dla zgubionego grzesznika. Przez
modlitwê otrzymujemy przyp³yw Bo¿ej mocy i energii dla po-
szukiwania zgubionych.



74 Ewangelizacja indywidualna

Modlitwa jest najpotê¿niejsz¹ si³¹ w ca³ym wszechœwiecie.
Modlitwa jest najpewniejsz¹ drog¹ do otrzymania mocy oraz
najkrótsz¹ drog¹ do serca grzesznika.

O co powinien modliæ siê chrzeœcijanin,
któremu zale¿y na zbawieniu grzeszników:

1. Odwaga

Aposto³owie, chocia¿ zostali nape³nieni moc¹ z wysokoœci
i skutecznie g³osili ewangeliê, jednak powsta³o przeœladowanie
i wtedy modlili siê: „dozwól s³ugom twoim, aby g³osili z ca³¹ odwag¹
S³owo twoje” (Dz 4,29). G³oszenie ewangelii zawsze napotyka na
opór mocy ciemnoœci, dlatego potrzebujemy odwagi i zdecydowania,
aby nie poddaæ siê strachowi i nie zrezygnowaæ z g³oszenia.

S³owo Bo¿e powiada, ¿e „Bóg nie da³ nam Ducha bojaŸni, lecz
mocy i mi³oœci, i powœci¹gliwoœci” (2Tm 1,7). Z tego te¿ wzglêdu apos-
to³ Pawe³ zachêca Tymoteusza do rozwijania i rozniecania na nowo
daru ³aski Bo¿ej. Nastêpnie zachêca go: „Nie wstydŸ siê wiêc œwia-
dectwa o Panu naszym, ani mnie, wiêŸnia jego, ale cierp wespó³ ze mn¹ dla
ewangelii, wsparty moc¹ Boga” (2Tm 1,8). Odwaga w g³oszeniu
ewangelii parali¿uje strza³y przeciwnika.

Aposto³ Pawe³ zosta³ nape³niony Duchem Œwiêtym i g³osi³
z odwag¹ S³owo Bo¿e, pomimo wielu przeciwnoœci, z którymi siê
spotyka³. Czytamy o tym w Dz 9,28; Dz 14,3; Dz 19,8. Potem zachê-
ca³ swoich wspó³braci w Filipii: „I nie dajcie siê zastraszyæ przeciwnikom,
co jest dla nich zapowiedzi¹ zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga”
(Flp 1,28).

Gedeon by³ przestraszony i postrzega³ siebie jako nic nie zna-
cz¹cego, ale Bóg widzia³ go jako mê¿a walecznego i nape³ni³ go
Duchem Œwiêtym i odwag¹ - Sdz 6,11-15.34; 7,34.

Nehemiasz, kiedy wrogowie nadci¹gali, chcieli go przestraszyæ
i w ten sposób przerwaæ pracê przy odbudowie murów, odpowie-
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dzia³: „Czy cz³owiek taki jak ja ma uciekaæ” (Neh 6,11). On wiedzia³, ¿e
przez Boga jest powo³any do wykonania tego zadania i nic go nie
mo¿e powstrzymaæ.

Dawid równie¿ by³ odwa¿nym wojownikiem w walce z Goliatem.
Kiedy ca³a armia izraelska obawia³a siê nawet s³owo wypowiedzieæ
przeciwko Goliatowi, Dawid powiedzia³: „Ty wyszed³eœ do mnie
z mieczem, z oszczepem i z w³óczni¹, a ja wyszed³em do ciebie w imieniu
Pana Zastêpów, Boga szeregów izraelskich, które zel¿y³eœ. Dzisiaj wyda ciê
Pan w moj¹ rekêi zabijê ciê i odetnê ci g³owê i dam dziœ jeszcze trupy
wojska filistyñskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie siê
ca³a ziemia, ¿e Izrael ma Boga” (1Sm 17,45-46). Dawid „nie ba³ siê
dziesi¹tków tysiêcy ludu, które zewsz¹d na niego nastawa³y” (Ps 3,7),
poniewa¿ „mia³ zawsze Pana przed oczami swoimi”.

Zwyciêstwo w Królestwie Bo¿ym odnosz¹ chrzeœcijanie, którzy
s¹ mocni si³¹ potêgi Jezusa Chrystusa i nie rezygnuj¹ z wyznaczonego
im zadania.

2. M¹droœæ, co mówiæ

Pawe³, chocia¿ by³ niezwyk³ym mê¿em Bo¿ym, u¿ywanym przez
Boga w ewangelizacji, prosi³ zbór w Kolosach, aby wierz¹cy modlili
siê o to, aby ewangeliê móg³ w³aœciwie przekazaæ. „Abym j¹ obwieœci³,
jak powinienem” (Kol 4,4). Dlaczego tak wielki m¹¿ Bo¿y, jakim by³
Pawe³, prosi³ zbór o modlitwê w tej sprawie? Przecie¿ by³ nie-
doœcigniony w przekazywaniu ewangelii. Pokora serca Paw³a, nie
pozwala³a mu na lekcewa¿enie tej proœby. Nie ma ekspertów
w zwiastowaniu. Tylko Duch Œwiêty wie jak podejœæ do ka¿dej osoby,
jakich s³ów u¿yæ, jak rozpocz¹æ rozmowê. Ponadto tylko ewangelia
Chrystusowa, a wiêc bez ¿adnych domieszek lub odchyleñ, jest
w stanie zmieniæ ¿ycie cz³owieka.

Pan Jezus przekaza³ uczniom swoim, ¿e nie maj¹ siê martwiæ
przedwczeœnie, co maj¹ mówiæ, gdy¿ Duch Œwiêty im wska¿e to we
w³aœciwym czasie. Duch Œwiêty zna ka¿d¹ odpowiedŸ i dlatego
poddanie jego prowadzeniu w rozmowie z ludŸmi jest gwarancj¹
powodzenia.

Modlitwa w g³oszeniu ewangelii
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S³owo Bo¿e powiada: „Ale wy dziêki niemu jesteœcie w Chrystusie
Jezusie, który sta³ siê dla nas m¹droœci¹ od Boga” (1Kor 1,30). Bliska
spo³ecznoœæ z Chrystusem w g³oszeniu jest niezbêdna, aby w³aœciwie
œwiadczyæ. Bóg ka¿de dziecko swoje chêtnie i bez wypominania
obdarza m¹droœci¹ - Jk 1,5-6.

3. Aby gleba serca by³a przygotowana, by osoba
przyjê³a S³owo

Pan otworzy³ serce Lidii z miasta Tiatyra - Dz 16,14. Pawe³ prosi³
zbór w Kolosach tak¿e o modlitwê, „aby Bóg otworzy³ nam drzwi dla
S³owa w celu g³oszenia tajemnicy Chrystusowej”. (Kol. 4,3) Diabe³ zaœle-
pi³ serca i umys³y ludzi niewierz¹cych, dlatego musimy modliæ siê,
aby ta zas³ona zosta³a zdjêta. Szatan zasiewa tak¿e k¹kol, chwasty,
które zaduszaj¹ s³owo, posy³a strza³y, ogniste pociski, aby zniszczyæ
s³owo, które trafi³o do serca osoby ewangelizowanej. Modlitwa
wstawiennicza jest drog¹ do zniszczenia i usuniêcia wszystkich
diabelskich strza³.

Ewangelie opisuj¹ cztery rodzaje gleby serca ludzkiego. Naszym
zadaniem jest modliæ siê, aby te wszystkie twierdze, ska³y, twarde
serca, ciernie, troski nie przeszkadza³y w g³oszeniu ewangelii.

Modlitwa jest najistotniejszym fundamentem skutecznego
zwiastowania ewangelii. Ka¿dego dnia módl siê, aby Bóg uczyni³ ciê
wra¿liwym na g³os Ducha Œwiêtego i jego prowadzenie.
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15. Zalety ewangelizacji indywidualnej

1. Mo¿e j¹ prowadziæ ka¿dy niezale¿nie od sta¿u wiary i pozycji
w Koœciele. G³oszenie ewangelii i œwiadczenie o Jezusie nie jest
zadaniem tylko okreœlonej grupy ludzi. Polecenie Jezusa skie-
rowane jest do ka¿dego chrzeœcijanina narodzonego z Boga.

2. Nie jest ograniczona miejscem - mo¿na ewangelizowaæ wszêdzie:
w szkole, w pracy, w parku, na ulicy, u fryzjera, w szpitalu, w skle-
pie i w wielu innych miejscach. Miejsce do g³oszenia ewangelii
znajduje siê tam, gdzie jest niezbawiony, potrzebuj¹cy cz³owiek.

3. Nie jest ograniczona czasem - mo¿na j¹ prowadziæ o ka¿dej porze
dnia i nocy, nie tylko w czasie nabo¿eñstwa czy zorganizowanej
ewangelizacji. Pawe³ zaleca³ Tymoteuszowi: „G³oœ S³owo, b¹dŸ
w pogotowiu w ka¿dy czas, dogodny czy niedogodny /.../ wykonuj pracê
ewangelisty” (2Tm 4,2.5).

4. Wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi osobiœcie, czego nie mo¿na
osi¹gn¹æ na du¿ej ewangelizacji.  Wiele indywidualnych potrzeb
i problemów ludzi mo¿na tylko rozwik³aæ w czasie ewangelizacji
indywidualnej. Nie jest mo¿liwe, aby jeden, a nawet kilku us³u-
guj¹cych w czasie ewangelizacji masowej potrafi³o zaspokoiæ
potrzeby wszystkich osób.

5. Dociera tam gdzie ewangelizacja zbiorowa dotrzeæ nie mo¿e.
Ludzie krêpuj¹ siê rozmawiaæ w wiêkszym gronie, przyjœæ do
zboru.  Nakaz Jezusa brzmi: „Wy idŸcie do ludzi”.
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16. Jak rozpoczœœ rozmowœ z ludœmi?

W iêkszoœæ chrzeœcijan wie o powo³aniu do g³oszenia ewangelii
i œwiadczeniu o Jezusie, jednak wielu nie potrafi rozpocz¹æ

rozmowy. Chc¹ to czyniæ, ale strach parali¿uje ich i maj¹ zamuro-
wane usta. Niektórzy z tego wzglêdu prze¿ywaj¹ wielkie rozdarcie
wewnêtrzne, gdy¿ czuj¹ siê os¹dzeni, kiedy ktoœ ich do tego zachêca.
Chocia¿ posiadaj¹ pragnienie œwiadczyæ, nie robi¹ tego, poniewa¿
obawiaj¹ siê pora¿ki.

Niekiedy wierz¹cy myœl¹, ¿e nale¿y nauczyæ siê jakiejœ metody
i wtedy wszystko ju¿ pójdzie dobrze. Z doœwiadczenia wiem, ¿e nie
mo¿na nauczyæ siê jednej metody ewangelizacji, gdy¿ bêdzie ona
skuteczna tylko dla jednej, a najwy¿ej kilku osób.

Jak w takim razie rozmawiaæ z ludŸmi? W g³oszeniu ewangelii
najbardziej potrzebna jest nam wra¿liwoœæ na prowadzenie Ducha
Œwiêtego. Tylko Duch Œwiêty zna serce i potrzeby ka¿dej osoby,
dlatego wra¿liwoœæ na g³os i prowadzenie Ducha Œwiêtego jest
niezwykle wa¿na. Tylko On wie jak podejœæ i rozpocz¹æ rozmowê.

Wra¿liwoœæ ta potrzebna jest nam tak¿e wtedy, kiedy chcemy
odkryæ, zrozumieæ na jakim etapie poznania Boga jest osoba, z któr¹
zamierzamy rozmawiaæ o Jezusie. Motywacj¹ do ewangelizacji musi
jednak zawsze byæ mi³oœæ do ludzi.
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Jeœli g³osimy ewangeliê krewnym, bliskim nam osobom czy
s¹siadom, prawdopodobnie nie bêdziemy mieli trudnoœci oceniæ
czy osoba ta by³a ju¿ kiedyœ zainteresowana ewangeli¹. W rozmowie
z bliskimi ³atwiej nam okreœliæ ten stopieñ. Natomiast jeœli przed-
stawiamy ewangeliê nieznajomemu, dobrze jest okreœliæ na jakim
etapie poznania Boga jest rozmówca. Mo¿na tego dociec rozmawiaj¹c
najpierw z Panem na temat tej osoby, albo okreœliæ na podstawie kilku
pierwszych zdañ w rozmowie z t¹ osob¹.

Ponadto pamiêtaæ musimy, ¿e ka¿da osoba, której przekazujemy
ewangeliê by³a wychowana i ¿y³a w okreœlonym œrodowisku, ro-
dzinie i religii. W miarê mo¿liwoœci powinniœmy staraæ siê poznaæ
problemy lub zainteresowania tej osoby. Cz³owiek nie znaj¹cy Boga
i jego dróg czyni ró¿ne rzeczy z w³asnych powodów, gdy¿ tak zosta³
wychowany.

Szczególnie powinniœmy byæ wyczuleni i zainteresowani po-
trzebami osób ewangelizowanych. S¹ ludzie, dla których podstawow¹
potrzeb¹ jest posiadanie najnowszego mercedesa, domu z basenem,
albo potrzeba spêdzenia wakacji na Hawajach. W takich potrzebach
nie mo¿emy pomóc materialnie, ale mo¿emy wskazaæ na Chrystusa.

S¹ inni ludzie, dla których po¿ywienie, schronienie, mieszkanie,
ubranie czy praca bêd¹ potrzebami podstawowymi. Dla cz³owieka
g³odnego podstawow¹ potrzeb¹ jest jedzenie. Jezus w swoim S³owie
kieruje nas do karmienia g³odnych, napojenia spragnionych, przy-
garniêcia i ubrania opuszczonych i nagich, odwiedzenia wiêŸniów,
opieki nad chorymi - Mt 25,34-36.

S¹ potrzeby, którym w wiêkszej b¹dŸ mniejszej mierze mo¿emy
sprostaæ i byæ œwiadkami Bo¿ej mi³oœci do potrzebuj¹cych.

Inn¹ potrzeb¹ odczuwan¹ przez niezbawionych jest potrzeba
poczucia bezpieczeñstwa. Strach, obawa, lêk przed przysz³oœci¹
niszczy ludzi, doprowadza do depresji, za³amania, a niekiedy do prób
samobójczych. Ewangelia Jezusa Chrystusa dla takich osób jest je-
dyn¹ odpowiedzi¹, poniewa¿ przynosi wieczne bezpieczeñstwo.

Jedn¹ z najwiêkszych potrzeb cz³owieka w obecnych czasach jest
potrzeba bycia kochanym, rozumianym, akceptowanym, trak-

Jak rozpocz¹æ rozmowê z ludŸmi?
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towanym powa¿nie. ¯yjemy w czasach, kiedy izolujemy siê od in-
nych ludzi i zorientowani jesteœmy wy³¹cznie na siebie, dlatego jest
wielkie zapotrzebowanie na ludzi „nastawionych na innych”. Ludzie
szukaj¹, têskni¹ za kimœ, komu mogliby zaufaæ, podzieliæ siê swoimi
troskami, potrzebami i utrapieniami.

Najwiêkszy wp³yw na ¿ycie innych osób, szczególnie potrze-
buj¹cych maj¹ ludzie, którzy zainteresowali siê ich potrzebami, starali
siê zrozumieæ ich sytuacjê, zaspokoili problem i akceptowali bez-
warunkowo.

Jezus zdoby³ serca ludzi, poniewa¿ by³ tak¹ w³aœnie osob¹.
Chocia¿ wszyscy odwrócili siê od Zacheusza, Jezus go przyj¹³. Gdy
wszyscy widzieli go jako nêdznego grzesznika, wyrzutka, Jezus
uwa¿a³ go za cennego. Kiedy inni uwa¿ali, ¿e jest z³odziejem, Jezus
widzia³ w nim cz³owieka zgubionego, którego nale¿y ratowaæ. Je-
zus czyni³ zawsze pierwszy krok ku ludziom, przebywa³ z nimi,
zaspakaja³ ich potrzeby i spêdza³ z nimi czas.

Podobnie musi byæ w naszym ¿yciu, jeœli chcemy zdobyæ ludzi
dla Chrystusa. Im bardziej anga¿ujemy siê, tym lepiej s³yszymy
wo³anie gin¹cego œwiata. Zniszczeni i przera¿eni ludzie ci¹gle
wypatruj¹ pomocy. Grzech sprowadza gin¹cych ludzi coraz ni¿ej.

Byæ chrzeœcijaninem oznacza byæ podobnym do Chrystusa, a byæ
podobnym do Chrystusa oznacza byæ zdobywc¹ dusz, byæ rybakiem
ludzi. Jezus zaniós³ swoje poselstwo do ludzi. Poszed³ tam, gdzie
ludzie byli. Na place, nad morze, jezioro. By³ za to krytykowany
i os¹dzany przez przywódców religijnych. Mówili, ¿e przyjmuje
grzeszników i jada z nimi.

Nas równie¿ Jezus Chrystus wzywa: „IdŸcie na drogi i pomiêdzy
op³otki i przymuszajcie do wejœcia, niech bêdzie zape³niony mój dom”
(£k 14,23). Tak wiêc S³owo Bo¿e nie ka¿e nam usi¹œæ i czekaæ
w Koœciele na zgubionych lecz wstaæ i wyjœæ do nich.

Pan Jezus u¿y³ w S³owie Bo¿ym trzech obrazów przedstawiaj¹c
nam osoby, które chc¹ coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ:
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1. Rybak - aby cokolwiek z³owiæ, nie mo¿e siedzieæ w domu jak
Pawe³ i Gawe³ i ³owiæ ryb, chyba, ¿e z w³asnego akwarium, ale
musi wstaæ, wyjœæ nad jezioro, rzekê czy staw i w³o¿yæ pewien
wysi³ek, poœwiêciæ czas, aby coœ z³owiæ.

2. ¯eñcy - nie mo¿na sobie w ¿niwa le¿eæ na trawce jak Dyzio
Marzyciel i marzyæ o ¿niwach, ale trzeba wyjœæ, zabraæ kosê albo
kombajn, napracowaæ siê, aby zebraæ plon. Dla marzycieli ¿niwa
ani przebudzenie nigdy nie nadejdzie. Marzenia, jeœli pochodz¹
od Boga s¹ wspania³e, ale same marzenia bez zaanga¿owania
prowadz¹ do zupe³nej ruiny, g³odu.

3. Pasterz - jeœli bêdzie pas³ swoje owieczki w stajni, prawdo-
podobnie umr¹ mu z g³odu. Pasterz musi wyjœæ na pastwisko,
poszukaæ dla owiec pokarmu, wody, zranione opatrzyæ. Do tego
potrzebowaæ bêdzie czasu.

Chrzeœcijanie musz¹ umieæ myœleæ przez pryzmat tego, co
ewangelia mo¿e oznaczaæ i uczyniæ dla poszukuj¹cego serca. Poza
zbawieniem w Chrystusie, uwolnieniem od ognia piekielnego,
ewangelia mo¿e ponownie z³¹czyæ ma³¿eñstwo, uwolniæ od z³ych
przyzwyczajeñ, na³ogów, przynieœæ pokój, radoœæ, daæ stabilizacjê
finansow¹, rozwi¹zaæ problemy i niepokoje miêdzyludzkie, uzdro-
wiæ chorobê i byæ kluczem do szczêœliwego ¿ycia.

Ludzie chêtniej bêd¹ odpowiadaæ na ewangeliê, je¿eli zrozumiej¹
jak zaufanie Chrystusowi zaspokoi ich potrzeby. Ewangelia jest
lekarstwem na ka¿dy problem cz³owieka, dlatego wa¿ne jest, abyœmy
z wra¿liwoœci¹ postêpowali i umieli podaæ w³aœciwy lek na konkretn¹
chorobê.

Mo¿emy wyodrêbniæ kilka typów osób niezbawionych:

1. Ludzie poszukuj¹cy prawdy

Osoby te s¹ przygotowane, otwarte na ewangeliê i z takimi
osobami bardzo ³atwo nawi¹zaæ kontakt, a nawet doprowadziæ do
przyjêcia Chrystusa. Czêsto wystarczy im wyjaœniæ podstawowe
prawdy ewangelii, przedstawiæ drogê zbawienia.
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2. Ludzie usprawiedliwiaj¹cy siê, religijni

Osobom usprawiedliwiaj¹cym siê nale¿y przedstawiæ, ¿e nikt
nie zas³u¿y³ na zbawienie. Zbawienie w Chrystusie jest dla ka¿dego
darem. Tyt 3,5-6; £k 18,9-14; Rz 3,10-25; Gal 2,16. Wzorem mog¹ byæ
Korneliusz - Dz 10,1-2; Nikodem - Jan 3,1-7; Takim osobom nale¿y
przedstawiæ, ¿e bez nowego narodzenia nie ujrz¹ nawet Królestwa
Bo¿ego.

3. Ludzie obojêtni religijnie

Ludzie obojêtni potrzebuj¹ uœwiadomienia sobie, ¿e po odejœ-
ciu z tej ziemi jest wiecznoœæ. Czy jesteœ przygotowany, by odejœæ?
Gdzie siê znajdziesz? - to pytania, które powinien us³yszeæ cz³owiek
obojêtny.

Obojêtnymi s¹ szczególnie ludzie, którym dobrze siê powodzi,
maj¹ przyjemne ¿ycie, pieni¹dze, s³awê, szczêœcie ziemskie. Ludziom
obojêtnym nale¿y wskazaæ na ukrzy¿owanego Chrystusa oraz na to,
¿e bez Chrystusa s¹ na wieki zgubieni. Obojêtnoœæ na wezwanie
Chrystusa na pewno zawiedzie ich na wieczne zatracenie. Hbr 9,27;
Hbr 2,3; Mt 23,33; £k 16,23.

4. Ludzie religijni

Cz³owiek religijny powinien us³yszeæ od nas, ¿e religia nie da
¿ycia wiecznego. Tylko Chrystus jest Zbawicielem. Tylko przez
osobisty kontakt z Jezusem jesteœmy zbawieni. Jezus faryzeuszom
i uczonym w Piœmie, religijnym ludziom wskazywa³ drogê zbawie-
nia - Jan 14,6.

Przyk³ad Korneliusza - Dz 10 i 11.  Korneliusz by³ rzymskim
setnikiem, prze³o¿onym nad 100 ¿o³nierzami; pobo¿ny i bogobojny
wraz z ca³ym swoim domem; sprawiedliwy i cieszy³ siê szacunkiem;
sk³ada³ hojnie ja³mu¿nê; nieustannie modli³ siê do Boga. Korneliusz
by³ uznawany i powa¿any przez ludzi, by³ bardzo religijnym i cen-
nym cz³owiekiem, a jednak potrzebowa³ zbawienia w Chrystusie -
Dz 11,14-15.
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5. Intelektualiœci

Intelektualistom, aby skutecznie przedstawiæ ewangeliê, nale¿y
spokojnie, lecz bardzo rzeczowo przedstawiæ dowody na istnienie
Boga, problem z³a, potrzebê zbawienia w Chrystusie oraz ¿ycie
w przysz³oœci. Intelektualiœci to czêsto ludzie inteligentni, wy-
kszta³ceni. Oczekuj¹, ¿e udokumentujemy im swoje racje, przed-
stawimy przyczyny.

Dobrze jest pokazaæ im co S³owo Bo¿e mówi. Powinniœmy z tymi
osobami cytowaæ wersety u¿ywaj¹c: „Jest napisane”. Intelektualiœci
zostan¹ przekonani do chrzeœcijañstwa, kiedy przeka¿emy im jak
najwiêcej faktów, wiedzy biblijnej. Informacje przyjmuj¹ rozumowo,
mniej uczuciowo. Ps 34,9 - „Skosztujcie i zobaczcie, ¿e dobry jest Pan” -
to werset, który bêdzie pomocny. Nawrócenie Saula - Paw³a, cz³o-
wieka bardzo wykszta³conego i religijnego mo¿e byæ dobrym
przyk³adem dla intelektualisty. Œwiadectwo nawrócenia, zmiany ¿y-
cia przekona³o ju¿ niejedno twarde i zarozumia³e serce.

6. Ludzie sprzeciwiaj¹cy siê

Ludziom sprzeciwiaj¹cym siê nale¿y przybli¿yæ los po œmierci.
Zap³at¹ za grzech jest œmieræ, gdzie bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów,
jezioro p³on¹ce ogniem i siark¹ - Mt 22,13

S³owo Bo¿e ma moc i u¿yte we w³aœciwym czasie dla w³aœciwej
osoby skruszy serce wrogo nastawionej osoby.

W rozmowie z osobami wszystkich wymienionych grup nie-
zbêdne jest wys³uchanie ich i obserwowanie, a tak¿e taktowne
zadawanie pytañ. Pytania powinny byæ zadane z wra¿liwoœci¹,
mi³oœci¹ i ukierunkowane na zamierzony cel. W niektórych przy-
padkach potrzebowaæ bêdziemy wyraŸnego prowadzenia i obja-
wienia Ducha Œwiêtego, aby byæ skutecznym.
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17.  Nawet dziecko to potrafi

G³oszenie Ewangelii jest zadaniem dla wszystkich wierz¹cych.
S¹ jednak chrzeœcijanie, którzy potrafi¹ siê modliæ, rozmawiaæ

o wielu innych sprawach, daæ pieni¹dze na misjê, a nie potrafi¹ g³osiæ
ewangelii.

W drugiej Ksiêdze Królewskiej jest historia o ma³ej dziewczynce,
która zosta³a uprowadzona do obcego, wrogiego narodu, aby us³u-
giwaæ ¿onie Naamana, dowódcy wojsk króla Aramu. O Naamanie
czytamy, ¿e chocia¿ by³ mê¿em znamienitym, wielce powa¿anym
i potê¿nym, jednak nabawi³ siê tr¹du. Naaman by³ okupantem,
sprawc¹ uprowadzenia ma³ej dziewczynki z ziemi izraelskiej do
s³u¿by w swoim domu.

Z pewnoœci¹ dla ma³ej dziewczynki uprowadzenie z rodzinnego,
pe³nego mi³oœci i ciep³a domu by³o bardzo bolesnym i trudnym
prze¿yciem. Us³uguj¹c ¿onie Naamana, przez ca³y czas têskni³a za
swoim domem i rodzin¹. P³aka³a w chwilach, kiedy by³a sama.
Marzy³a i modli³a siê o jak najwczeœniejszy powrót do swoich
kochaj¹cych rodziców. By³ to okres niezwykle ciê¿ki dla tak ma³ej
dziewczynki.

W trzecim wersecie tego rozdzia³u czytamy zdanie, które wy-
powiedzia³a ma³a dziewczynka, widz¹c, a mo¿e s³ysz¹c o problemie
cz³owieka, który by³ sprawc¹ jej nieszczêœcia. „Pewnego razu rzek³a
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ona do swej pani: Ach, gdyby to mój pan zetkn¹³ siê kiedy z prorokiem,
który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczy³ z tr¹du”. Zdanie to
w pewnym okresie mojego ¿ycia potrz¹snê³o mn¹ bardzo mocno.
Dlaczego?

Przecie¿ ma³a dziewczynka mog³a postanowiæ, ¿e nigdy cz³o-
wiekowi, który tak¹ krzywdê jej wyrz¹dzi³ nie powie ani jednego
dobrego s³owa. Mog³a zaci¹æ siê w sobie i raczej z³orzeczyæ Naama-
nowi. W swojej z³oœliwoœci, a conajmniej niechêci mog³a oci¹gaæ siê
z wykonywaniem swoich obowi¹zków s³u¿¹cej. Roz¿alona mia³a
prawo byæ bardzo zraniona i niemi³a dla swojej pani. Wiele innych
negatywnych uczuæ mog³o przygniataæ jej serce. Jednak wszystkie te
stany by³y jej obce. Mo¿na by zastanawiaæ siê, dlaczego? Jak mog³a
poradziæ sobie z bólem, têsknot¹, p³aczem i jeszcze mieæ tyle si³y,
aby udzieliæ tak wspania³ej rady? Sk¹d w ogóle wiedzia³a o proroku
i o mo¿liwoœci uzdrowienia?

Po pierwsze dziewczynka na pewno wychowana by³a w³aœciwie.
To rodzice zatroszczyli siê o to, aby zaszczepiæ jej wartoœci, które dla
wszystkich, nie tylko dla swoich bêd¹ pomoc¹ i b³ogos³awieñstwem.
Rodzice nauczali j¹ gdzie powinna szukaæ pomocy, rozwi¹zania,
kiedy bêdzie w potrzebie. Tak niezwykle wa¿ne jest wychowanie
naszych dzieci w duchu mi³oœci, poszanowania, uprzejmoœci,
wdziêcznoœci. Nasza uprzejmoœæ, wdziêcznoœæ w kontaktach
z ludŸmi, w sklepie, w autobusie, na bazarze, w szkole, w pracy
przyniesie pozytywny owoc. Kochamy naszych rodaków, wiêc
okazujmy im mi³oœæ, szacunek, nawet jeœli nas przeklinaj¹ i z³orzecz¹.

W s³owach, które wypowiedzia³a ma³a dziewczynka do ¿ony
Naamana zauwa¿amy niezwyk³¹ mi³oœæ. To mi³oœæ do cz³owieka
w potrzebie nie pozwoli³a jej w swoim cierpieniu z³orzeczyæ
Naamanowi. Pomimo tak trudnej sytuacji, jej bólu mi³oœæ mo-
tywowa³a j¹ do poinformowania o proroku. W tym jednym zdaniu
mo¿emy zauwa¿yæ jej pragnienie pomocy Naamanowi, jej modlitwê,
a szczególnie jej serce przepe³nione mi³oœci¹.

To przypomina nam postawê Chrystusa na krzy¿u. Cierpi¹c,
ubiczowany, z przebitymi rêkami i nogami, z ca³ym ciê¿arem mojego

Nawet dziecko to potrafi
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i twojego grzechu wo³a: „Ojcze odpuœæ im, bo nie wiedz¹ co czyni¹”
(£k 23,34). Jaka jest moja postawa w stosunku do tych, którzy s¹ mi
wrogami? Jeœli nie wie twój bliŸni o Jezusie, co trzeba zrobiæ, aby
dowiedzia³ siê o Nim? Ma³a dziewczynka wiedzia³a, ¿e jedyn¹ drog¹
do rozwi¹zania problemu Naamana jest podzielenie siê dobr¹ no-
win¹ o proroku, który go uzdrowi z tr¹du.

Jeœli nie zatroszczymy siê o w³asne serca, o mi³oœæ do zgubionych,
nie bêdziemy w stanie powiedzieæ: „O gdyby to mój krewny, s¹siad,
wspó³pracownik wiedzia³ o Jezusie, to wnet by mu pomóg³”. Mi³oœæ
Chrystusowa musi przynaglaæ nas do œwiadczenia o Jezusie i rato-
wania zgubionych. Nie zdobêdziemy Polaków dla Królestwa Bo¿ego
metodami dzia³ania, organizowaniem ewangelizacji, bez mi³oœci
wype³niaj¹cej nasze serca. Jest jednak nadzieja dla ka¿dego, kto jej
nie posiada. Spójrz na tego, który cierpia³ za ciebie, pozostañ w jego
obecnoœci przez chwilê i niech On wleje swoj¹ mi³oœæ w twoje serce.

Po drugie, ma³a dziewczynka mia³a odpowiedni¹ postawê. Ona
zna³a swoje powo³anie, wiedzia³a, ¿e teraz jest czas, aby powiedzieæ
o proroku. Rozumia³a, ¿e jest w tym domu we w³aœciwym czasie,
w konkretnym celu. Tak wielu doros³ych wierz¹cych wymawia siê,
¿e nie umie mówiæ o Jezusie, przynosz¹c w ten sposób wstyd
ewangelii. Nasza postawa winna byæ taka, jak¹ reprezentowa³a ma³a
dziewczynka. Zosta³em do tego powo³any, potrafiê to robiæ, jestem
przez Boga wybrany, aby g³osiæ ewangeliê zgubionemu œwiatu i bê-
dê to robiæ.

Bóg nie czyni nic przypadkowo i nie jest dzie³em przypadku, ¿e
powo³a³ mnie i ciebie do Królestwa Œwiat³oœci. Jesteœmy w tym
Królestwie, aby rozprzestrzeniaæ wartoœci tego Królestwa, nieœæ
œwiat³o Królestwa Œwiat³oœci. W miejsce Chrystusa w okresie,
w którym ¿yjemy poselstwo sprawujemy. Dzisiaj jesteœmy my na tej
ziemi, aby zmieniaæ historiê naszego narodu. Ezechiel nie wróci
ponownie. On g³osi³ w swoim czasie do ludzi o zuchwa³ej twarzy
i nieczu³ym sercu. Estera we w³aœciwym czasie zosta³a królow¹, aby
ocaliæ ca³y naród od zniszczenia. Teraz my jesteœmy królewskim
kap³añstwem, aby ocaliæ nasz naród od zniszczenia wiecznego.
Gedeon, zalêkniony cz³owiek, powo³any by³ w swoim czasie dla



87Nawet dziecko to potrafi

konkretnego celu i my po to zostaliœmy zbawieni, aby Bo¿y plan
wykonaæ.

Ma³a dziewczynka nie zmarnowa³a szansy i przekaza³a s³owa,
które obdarzy³y ¿yciem sprawcê uprowadzenia jej do niewoli. Bóg
nie pomyli³ siê, ¿e powo³a³ mnie i ciebie. Mamy zadanie do wy-
konania. Powinniœmy t¹ szansê wykorzystaæ. Zaufania, którym Bóg
w Chrystusie nas obdarzy³, nie powinniœmy zmarnowaæ. Czy
wykorzystamy dan¹ nam szansê? Czy przeka¿emy s³owa ¿ycia
umar³ym w swoich grzechach?

Dzieje Apostolskie s¹ wspania³ym wzorem, jak i kiedy po-
winniœmy ewangelizowaæ. Oto trzy wersety: „Nie przestawali te¿
codziennie w œwi¹tyni i po domach nauczaæ i zwiastowaæ dobr¹ nowinê
o Chrystusie Jezusie” (Dz 5,42). „Rozprawia³ wiêc w synagodze z ¯y-
dami i z pobo¿nymi, a na rynku ka¿dego dnia z tymi, którzy siê tam
przypadkiem znaleŸli” (Dz 17,17). „I dzia³o siê to przez dwa lata, tak ¿e
wszyscy mieszkañcy Azji, ¯ydzi i Grecy, mogli us³yszeæ S³owo Pañskie”
(Dz 19,10).

Niech te trzy wyszczególnione wyra¿enia bêd¹ dla wszystkich
nas zachêt¹ do zwiêkszenia wysi³ków ewangelizacyjnych. Mi³oœæ
pierwszych chrzeœcijan przynagla³a ich do tego, aby codziennie
zwiastowaæ, ka¿dego dnia przebywaæ z grzesznikami na rynku.
Modlitw¹ moja jest, aby ka¿dy wierz¹cy, odkupiony i wybrany przez
Pana móg³ codziennie modliæ siê i zwiastowaæ ewangeliê, ka¿dego
dnia dostrzegaæ ludzi w potrzebach i ka¿dego dnia poœwiêciæ chocia¿
parê minut na rozprawianie z rodakami o Chrystusie oraz, aby
wszyscy mieszkañcy naszych miast i wiosek us³yszeli S³owo Pañskie
i jak najwiêcej uwierzy³o w Jezusa.

Aposto³owie pomimo zakazów ze strony w³adz nape³nili
Jerozolimê nauk¹ o Chrystusie. Dlaczego my mielibyœmy byæ
gorszymi i zaniedbaæ Królestwo Bo¿e?

Trzecia myœl, któr¹ bardzo wyraŸnie dostrzec mo¿emy w zdaniu
wypowiedzianym przez ma³¹ dziewczynkê jest niezwykle wa¿na.
Wiara, której potrzebujemy w zwiastowaniu ewangelii jest jednym
z fundamentów, aby byæ skutecznym œwiadkiem Chrystusa i aby nie
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doœwiadczaæ rozczarowañ. Bóg gwarantuje nam, ¿e Jego S³owo
wykonuje jego wolê, pod warunkiem, ¿e je g³osimy. „Tak jest z moim
s³owem, które wychodzi z moich ust.: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje
moj¹ wolê i spe³nia pomyœlnie to, z czym je wys³a³em” (Iz 55,11).

S³owo wypowiedziane w imieniu Jezusa, w Jego autorytecie, jest
s³owem, które wychodzi z ust Bo¿ych. On je potwierdza swoim
dzia³aniem, znakami i cudami. Nie powinniœmy byæ zaniepokojeni,
kiedy osoba, której œwiadczymy nie przyjmuje od razu z entuzjazmem
ewangelii. Bêdziemy podlewaæ, a Bóg da wzrost we w³aœciwym czasie.

Jozue powiedzia³ do swojego narodu: „A oto ja idê dziœ drog¹ ca³ej
ziemi; poznajcie tedy ca³ym swoim sercem i ca³¹ swoj¹ dusz¹, ¿e nie zawiod³a
¿adna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie da³ wam Pan, Bóg wasz;
wszystkie siê wam wype³ni³y, a nie zawiod³o z nich ¿adne s³owo”
(Joz 23,14). Czy¿by Bóg dzisiaj mia³ zawieœæ? Nie jest to mo¿liwe,
„gdy¿ Bóg sam czuwa nad swoim s³owem, aby je wype³niæ” (Jr 1,12).

Wiara dziewczynki jest zdumiewaj¹ca. Zdanie wypowiedziane
przez to dziecko brzmi: „Ach, gdyby to mój pan zetkn¹³ siê kiedy
z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczy³ z tr¹du”.
Ona by³a przekonana, ¿e wystarczy siê tylko spotkaæ z prorokiem,
aby byæ uzdrowionym. Zupe³nie podobnie mówi³a kobieta cierpi¹ca
dwanaœcie lat na krwotok. „Jeœli siê dotknê choæby szaty jego, bêdê
uzdrowiona” (Mk 5,28). Wiara w moc S³owa Bo¿ego jest bardzo wa¿na.
Nie powinniœmy siê obawiaæ, czy przeze mnie skromnego chrzeœ-
cijanina Bóg jest w stanie cos uczyniæ. Jeœli potrafi³ u¿yæ ma³ej
dziewczynki, mo¿e u¿yæ ciebie.

Wierze dziewczynki nikt nie by³ w stanie siê przeciwstawiæ.
Przecie¿ ju¿ ¿ona Naamana mog³a jej odpowiedzieæ: „Có¿ te¿ ty ma³a
mo¿esz wiedzieæ, my jesteœmy doœwiadczonymi, znamienitymi, powa¿anymi
ludŸmi. My ju¿ zêby zjedliœmy w tym ¿yciu, z niejednym problemem
musieliœmy sobie poradziæ”. Mog³a jednym zdaniem przekreœliæ jej
poradê. Dlaczego tego nie zrobi³a? S³owa wypowiedziane przez
dziewczynkê posiada³y moc, której nie mog³a przeciwstawiæ siê ani
¿ona Naamana, ani on sam. Kiedy ¿ona posz³a oznajmiæ Naama-
nowi co powiedzia³a ma³a s³u¿¹ca, Naaman móg³ zbesztaæ, wyœmiaæ
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swoj¹ ¿onê i powiedzieæ: „Czyœ ty, kobieto zg³upia³a, oszala³aœ, ¿e s³uchasz
tej smarkuli? Czy¿ nie mamy wiêkszego doœwiadczenia, przecie¿ jesteœmy
znanymi ludŸmi i tak mielibyœmy siê poni¿yæ”.

Zamiast poddawania w w¹tpliwoœæ s³ów ma³ej s³u¿¹cej, Naaman
poszed³ pos³usznie szukaæ rozwi¹zania swojego problemu zgodnie
z rad¹ dziecka. Niekiedy obawiamy siê spotkania z osobami
znamienitymi, na wysokich stanowiskach, poniewa¿ nie sprostamy
zadaniu. Strach parali¿uje nas przed g³oszeniem ewangelii wy-
kszta³conym ludziom. Dziewczynka swoj¹ postaw¹ nie tylko
wskazuje, ¿e jest mo¿liwe zwiastowaæ ewangeliê wszystkim ludziom,
ale zawstydza nas swoja odwag¹, mi³oœci¹ i wiar¹ w Bo¿e dzia³anie.

Chrzeœcijanie musz¹ byæ zdecydowani, odwa¿ni, pe³ni wiary
w dzia³anie nadnaturalnej mocy Bo¿ej w czasie g³oszenia ewangelii.
W innym razie naród nasz pogr¹¿y siê w jeszcze wiêkszej bez-
nadziejnoœci i ba³wochwalstwie.

Wiele razy doœwiadczy³em, ¿e jako zupe³nie prosty cz³owiek, bez
wielkiego doœwiadczenia, wykszta³cenia, w rozmowie z w³adzami
miast, ludzie ci byli zdumieni, a nawet przera¿eni, kiedy przed-
stawia³em im ewangeliê. W zwi¹zku ze s³u¿b¹ w Misji Krajowej
mia³em mo¿liwoœæ rozmawiaæ z prezydentami miast, burmistrzami,
dyrektorami zak³adów, prezesami Spó³dzielni Mieszkaniowych,
kierownikami ró¿nych lokali i instytucji, ordynatorami szpitali,
kierownikami domów Pomocy Spo³ecznej, dyrektorem Zak³adu
Karnego. Nigdy nie zdarzy³o siê, ¿e strach powstrzyma³ mnie przed
g³oszeniem znamienitym ludziom ewangelii. Za ka¿dym razem
wychodzi³em zachwycony Bo¿ym dzia³aniem, ze zrozumieniem, ¿e
ludzie na ró¿nych stanowiskach, to tacy sami ludzie jak ka¿dy inny.
Niekiedy pe³ni kompleksów, bezradnoœci, strachu, a nade wszystko
potrzebuj¹cy Chrystusa.

Psalmista powiada: „Weselê siê z obietnicy twojej jak ten, który
zdoby³ wielki ³up” (Ps 119,162). Radoœæ psalmisty porównana jest do
radoœci wojownika, który osi¹gn¹³ wielkie zwyciêstwo. Jednak jest
to dopiero obietnica. Zwyciêstwo psalmisty dopiero nadejdzie, ale
on ju¿ weseli siê z obietnicy. Mamy obietnice, którym Bóg jest w stu
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procentach wierny. Postawa nasza kiedy wychodzimy z naszych
domów, b¹dŸ zborów, aby g³osiæ ewangeliê powinna przypominaæ
postawê psalmisty. Z radoœci¹ w sercu, z ufnoœci¹ Bogu, odwa¿nie
idê zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê, poniewa¿ wiem, ¿e Bóg potwierdzi
moje g³oszenie. My najczêœciej weselimy siê, kiedy ju¿ na w³asne
oczy widzimy zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, rozwi¹zanie
problemu. Psalmista zachêca nas do radoœci zanim zobaczymy Bo¿e
b³ogos³awieñstwo. Dlaczego? Poniewa¿ Bóg jest wierny swoim
s³owom i jest wszechmog¹cy, aby zbawiæ, uzdrowiæ.

Nie bójmy siê z wiar¹ powiedzieæ: Jezus jest twoim lekarzem,
zaufaj mu; jest Jezus, który ciê uzdrowi; Jezus uleczy twoje serce.
Módlmy siê z wiar¹ o ludzi potrzebuj¹cych. To nasz przywilej s³u-
¿yæ wspania³emu Bogu. Nie mo¿emy zaniedbaæ naszego rozwoju
w dziedzinie zwiastowania ewangelii. Bóg ukazuje stale nowe
mo¿liwoœci i otwiera nowe drzwi tym, którzy rozniecaj¹ Bo¿y ogieñ
w sobie. Bo¿e namaszczenie towarzyszy maszeruj¹cym ¿o³nierzom,
zdobywaj¹cym nowe tereny wroga. Bóg nie daje namaszczenia
siedz¹cym i drzemi¹cym ¿o³nierzom.

Nie b¹dŸmy jak ¿o³nierz, który po dwóch latach wróci³ do swojego
zboru i na pytanie pastora: „Bracie, przeœladowali ciê w wojsku z powodu
wiary w Chrystusa”? odpowiedzia³: „Pastorze, oni wcale nie dowiedzieli
siê, ¿e ja jestem chrzeœcijaninem”.
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18.  Definicje i cele ewangelizacji

Ewangelizacja jest podstawowym pojêciem biblijnym.

1. Ewangelizacja to zwiastowanie ewangelii ludziom, którzy jeszcze
nie wierz¹ w Jezusa i nie wyznaj¹ Go jako Pana i Zbawiciela.

2. Hebrajskie s³owo na okreœlenie ewangelizacji oznacza w t³u-
maczeniu „nios¹cy wiadomoœæ o zwyciêstwie”.  W czasach biblij-
nych osoba, która przynosi³a wiadomoœæ z pola walki rozstrzy-
gaj¹c¹ o zwyciêstwie wo³a³a „ewangelizacja” czyli zwyciêstwo.

3. Z ewangelizacj¹ mamy do czynienia wtedy, kiedy jeden nêdzarz
opowiada drugiemu nêdzarzowi, gdzie mo¿na zdobyæ chleb.

4. Ewangelizacja to dzia³anie, w wyniku którego niechrzeœcijanin
poznaje w jasny i wyraŸny sposób zasadnicz¹ treœæ ewangelii.

5. Ewangelizacja polega na przedstawieniu Jezusa w mocy Ducha
Œwiêtego tak, aby ludzie zaufali Bogu, przyjêli zbawienie w Jezusie
i s³u¿yli Bogu w lokalnej spo³ecznoœci. Ewangelizacja jest po-
cz¹tkowym etapem procesu czynienia uczniów.

6. Ewangelizacja jest g³oszeniem ludziom dobrej nowiny w celu ich
nawrócenia do Chrystusa i w³¹czenia do Koœcio³a. Ewangelizacja
jest przyprowadzaniem ludzi do Chrystusa jako do Zbawcy i Pana,
aby mogli z Nim dzieliæ ¿ywot wieczny.
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Cele ewangelizacji

W zale¿noœci od przyjêtej przez nas definicji ewangelizacji mo¿emy
okreœliæ cele ewangelizacji.

1. Jeœli przyjmujemy jako definicjê ewangelizacji to, co zawiera  pkt.
1-4, to celem bêdzie, aby jak najwiêcej osób us³ysza³o ewangeliê
i zrozumia³o.  Najwa¿niejsze w tym zrozumieniu bêdzie, ilu oso-
bom przekazaliœmy ewangeliê. Nie bêdziemy wówczas zainte-
resowani czy osoby, które odpowiedzia³y na wezwanie Chrystusa
wzrastaj¹ w wierze i poznaniu Jezusa.

2. Jeœli nasz¹ definicj¹ ewangelizacji bêdzie treœæ zawarta w pkt. 5-6
to celem naszym bêdzie doprowadzenie ludzi do Chrystusa
i w³¹czenie ich do Koœcio³a oraz s³u¿by i uczynienie ich uczniami
Chrystusa. Troska o wzrost, poznawanie Boga, jego dróg, zasad,
bêdzie w tym zrozumieniu bardzo wa¿na.

Koœció³ Jezusa Chrystusa jest cia³em Chrystusa. Pismo Œwiête
bardzo jednoznacznie omawia kwestiê przynale¿noœci do cia³a Je-
zusa. W ewangelizacji musimy d¹¿yæ do w³¹czenia nowo nawró-
conych do cia³a.

Aposto³ Pawe³ do zboru w Rzymie pisze: „Mi³oœci¹ bratersk¹ jedni
drugich mi³ujcie, wyprzedzajcie siê wzajemnie w okazywaniu szacunku.
Wspierajcie œwiêtych w potrzebach, okazujcie goœcinnoœæ” (Rz 12,10.12).
Mi³oœæ bratersk¹ mo¿na okazywaæ tylko w spo³ecznoœci wierz¹cych.
Nie mo¿na wspieraæ œwiêtych w potrzebach, jeœli nie wiem, gdzie
ich znaleŸæ.

Nawrócenie zawsze musi byæ naszym g³ównym celem.
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19.  Metody, formy ewangelizacji

Ewangelizacji nigdy nie mo¿emy definiowaæ w kategoriach
metod. Biblia nie podaje nam ¿adnych metod, ani wzorców.

Jest ich tyle, ile odbywa siê spotkañ ewangelizacyjnych, czy to
indywidualnie, czy publicznie. Ewangelizowanie polega na
przekazaniu ewangelii jakimkolwiek sposobem, dowolnymi œrokami.
Metod i form ewangelizowania jest tyle, ile rozmów z ludŸmi
potrzebuj¹cymi Chrystusa.

Metody, które obieramy to ró¿ne drogi mi³oœci do serc ludzkich.
Jeœli kochamy kogoœ, to bêdziemy staraæ siê, szukaæ sposobu, aby
z nim przebywaæ i przekazaæ najwa¿niejsz¹ nowinê jego ¿ycia.

Czêsto pojêcie ewangelizacji rozumiemy przez zorganizowanie
kilkudniowej imprezy w przygotowanym miejscu, kinie, klubie,
zborze, b¹dŸ namiocie. Osobista ewangelizacja, rozmowa z osob¹,
któr¹ kocham, wspólnie spêdzony czas wolny z t¹ osob¹ to naj-
skuteczniejsza ewangelizacja.

Oto niektóre formy ewangelizacji, zarówno zbiorowej jak indy-
widualnej: g³oszenie S³owa, œpiewanie pieœni, roznoszenie traktatów,
podarowanie ksi¹¿ki, kasety albo innych czasopism chrzeœcijañskich,
przedstawienia, obrazy, telewizja, radio, film, teatr, pantomima, dobre
uczynki, rozmowy przy kawie, œniadaniu, wspólny obiad, kolacja,
koncerty, uliczne akcje, odwiedziny w domach, pisanie œwiadectw
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w formie listów, seminaria, prelekcje, odczyty, kursy, obozy, otwarte
wieczory, wystawy, kawiarenki, karmienie g³odnych i bezdomnych,
pieczenie barana lub prosiaka, odwiedzanie szpitali, wiêzieñ, misje
wœród osób uzale¿nionych, biznesmenów, lekarzy, studentów,
g³oszenie w szko³ach, uniwersytetach, informacje na s³upach og³o-
szeniowych, klatkach schodowych, marsz dla Jezusa, ewangelizacje
namiotowe, na otwartym powietrzu.

Zgodnie z poleceniem Jezusa jedynym wzorem jest chrzeœcija-
nin maszeruj¹cy do œwiata, aby spotkaæ niechrzeœcijanina i poroz-
mawiaæ z nim o Jezusie. Gdzie, kiedy, jakich form, jakich s³ów u¿yje
jest spraw¹ indywidualnego kierownictwa i zrozumienia Ducha
Œwiêtego oraz w³asnego wyboru.

Zasadê t¹ Pawe³ przekazuje Tymoteuszowi. „A co s³ysza³eœ ode
mnie wobec wielu œwiadków, to przeka¿ ludziom godnym zaufania, którzy
bêd¹ zdolni i innych nauczaæ” (2Tm 2,2). Pawe³ nie informuje go, gdzie
i jak ma to zrobiæ. Nakazuje tylko, zrób to, przeka¿ ludziom godnym
zaufania. Inaczej mówi¹c, to co sam wiesz, to co us³ysza³eœ ode mnie,
to powiedz, a oni przeka¿¹ to dalej. Niektórzy powiadaj¹, ¿e zasada
ta polega na tym, aby nauczyæ jednego, by ten z kolei dotar³ do
jednego.

Czym kierowaæ siê przy opracowywaniu metod ewangelizacji?

Chocia¿ ewangelia nie wymaga odnowy, metody szerzenia
ewangelii i praktyka jej zwiastowania wymagaj¹ sta³ej odnowy,
poszukiwañ, modlitwy, po to, by by³a skuteczna.

Metody g³oszenia zawsze powinniœmy ukierunkowaæ i dos-
tosowaæ do ludzi.  Metoda, która sprawdzi³a siê w jakimœ czasie, czy
miejscu mo¿e byæ nieskuteczna w innym czasie, w innym miejscu,
czy dla innych ludzi.

Je¿eli dzia³amy schematycznie wed³ug jednego sposobu albo te¿
okreœlonej tradycji, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zamiast przynieœæ pozy-
tywne rezultaty, przyniesie zawód, a nawet zgorszenie. Dlatego
jakikolwiek ruch ewangelizacyjny, który bazuje tylko na okreœlonej
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metodzie, nie tylko stanie siê tradycj¹, ale na d³u¿sz¹ metê nie bêdzie
skuteczny. Tak wiêc o ¿adnej metodzie nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e
jest zawsze, w ka¿dym miejscu i czasie skuteczna i sprawdza siê we
wszystkich przypadkach.

Aby g³oszenie ewangelii by³o efektywne i skuteczne, jej zwias-
towanie musi odznaczaæ siê elastycznoœci¹, otwartoœci¹ i zmiennoœci¹
form. Modlitwa jest fundamentem, aby poznaæ sposoby, które Duch
Œwiêty chce, abyœmy stosowali w czasie g³oszenia. Potrzebujemy
równie¿ pomys³owoœci w opracowywaniu metod ewangelizacji.

Grupy domowe, albo grupy opieki w wielu miejscach na ca³ym
œwiecie przynosz¹ wspania³e rezultaty dla rozwoju Koœcio³a. Jest to
jedna z form, które w ostatnich czasach zosta³a na nowo odkryta
i wprowadzana w wielu zborach. Ewangelizacja przez grupy opieki
przynosi niezwyk³e rezultaty w wielu czêœciach œwiata. Najwiêkszy
zbór w Korei ma 55.000 grup domowych, a liderami 48.000 s¹ siostry
- kobiety.

Metody g³oszenia zale¿¹ od kilku czynników.

1. Metody zawsze s¹ uwarunkowane osobowoœci¹ g³osz¹cego. Ka¿-
dy ewangelizuj¹cy jest inny i w inny sposób przedstawia ewan-
geliê. Niektórzy przedstawiaj¹ ewangeliê bardzo spontanicznie,
¿ywio³owo, inni natomiast spokojnie, rozwa¿nie.

2. Metody g³oszenia ewangelii musimy dostosowaæ do s³uchaczy,
którym g³osimy. Inn¹ metodê obierzemy kiedy g³osimy ewangeliê
dzieciom czy m³odzie¿y, a inn¹ w domu starców, w szpitalu;
inaczej g³osimy dla ludzi uzale¿nionych, a inaczej dla wykszta³-
conych czy biznesmenów.

3. Metody g³oszenia powinniœmy dostosowaæ równie¿ do czasu,
kiedy g³osimy, kultury danego narodu, a nawet miasta.

I chocia¿ cel mamy ten sam, pragniemy, aby ludzie poznali Jezusa
Chrystusa i ewangelia jest taka sama, to metody dzia³ania bêd¹ ró¿ne
w ró¿nym czasie, w ró¿nym miejscu, dla ró¿nych ludzi.

Metody, formy ewangelizacji
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Tylko Duch Œwiêty zna ka¿d¹ osobê i ka¿d¹ potrzebê, tak wiêc
spo³ecznoœæ z Nim dla g³osz¹cego jest podstawow¹ i najwa¿niejsz¹
w przygotowaniu S³owa, zwiastowaniu oraz w zastosowaniu metody
g³oszenia.

Jako wzór ponownie mo¿emy wskazaæ na naszego Mistrza
ewangelizowania. Jezus z ka¿d¹ osob¹ inaczej rozmawia³, obra³ inn¹
metodê. Do Samarytanki zwróci³ siê: „Daj mi piæ’. Do Zacheusza
powiedzia³: „ZejdŸ spiesznie, gdy¿ dziœ muszê zatrzymaæ siê w twoim
domu”. Postawa i podejœcie Jezusa zawsze nacechowane by³o mi³oœ-
ci¹, m¹droœci¹ i uprzejmoœci¹.

Cztery podstawowe metody ewangelizacji

1. Ewangelizacja masowa - zorganizowane przekazywanie ewangelii
szerokim masom podczas zgromadzeñ publicznych.

2. Ewangelizacja na bazie relacji - ewangelizacja w ma³ych grupach,
w domach osób wierz¹cych. Pierwotny Koœció³ praktykowa³
spotkania w domach w tym celu, aby rozwijaæ i pog³êbiaæ
wspólnotê, relacje miêdzy chrzeœcijanami; zapraszano tak¿e
niechrzeœcijan, aby pokazaæ im styl ¿ycia ludzi odrodzonych
i w ten sposób zachêciæ do naœladowania Chrystusa.

3. Ewangelizacja przez chrzeœcijañski styl ¿ycia - ewangelizowanie bez
akcji i opracowanych programów.   Bazuje na zwyk³ych sytuacjach
i doœwiadczeniach codziennego ¿ycia. G³ównymi cechami jest:
przynale¿noœæ, serdecznoœæ, osobista wiêŸ, wzajemna pomoc.
Ewangelizacja ta polega na d³u¿szym przebywaniu z osob¹
ewangelizowan¹. Wspólna praca, wspólne zainteresowania,
przebywanie z sob¹ sprzyja powstaniu atmosfery zaufania,
przyjaŸni i wzajemnej troski.

4. Ewangelizacja indywidualna - ewangelizacja przez bezpoœredni
kontakt ewangelizuj¹cego z ewangelizowanym. Ta forma stanowi
g³êboko osobisty kontakt z ewangeli¹. S¹ conajmniej trzy formy
takiej ewangelizacji:
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A. Bezpoœrednia konfrontacja - ewangelizuj¹cy bêd¹c sam na sam
z ewangelizowanym przedstawia mu ewangeliê.

B. Ewangelizacja przez przyjaŸñ. Polega na pielêgnowaniu przyjaŸni
nacechowanej szczeroœci¹ i trosk¹. Jest to podejœcie bardziej
naturalne i skuteczne, poniewa¿ ewangelizuj¹cy mo¿e do-
prowadziæ do oddania Chrystusowi i uczniostwa osobê ewan-
gelizowan¹.

C. Ewangelizacja przez dialog. Jest to dwustronna rozmowa czyli
przyjacielska wymiana przekonañ i pogl¹dów, dzielenie siê
osobistymi prze¿yciami i potrzebami w celu znalezienia
rozwi¹zañ. Spotkanie Chrystusa z Nikodemem jest biblijnym
wzorem takiej ewangelizacji.

Najskuteczniejsz¹, najbardziej rozpowszechnion¹ w œwiecie
i przynosz¹c¹ trwa³e na d³u¿sz¹ metê efekty metod¹ ewangelizacji
jest ewangelizowanie poprzez rozmowê. Ten, który odnalaz³ Jezusa,
dzieli siê swym odkryciem, troskami i radoœciami z tym, który wci¹¿
b³¹ka siê w ciemnoœciach. Doprowadzenie swojego przyjaciela do
Chrystusa przynosi najwiêksz¹ radoœæ. Nie trzeba wyró¿niaæ siê
inteligencj¹, doœwiadczeniem czy elokwencj¹, aby tego dokonaæ. Nie
musisz przedstawiaæ w uporz¹dkowany sposób jakiegoœ kazania.
Wystarczy, ¿e bêdziesz kocha³ swojego Pana, kocha³ bêdziesz
przyjaciela i opowiesz mu o Jezusie, który jest ¿ywy i mo¿e odmieniæ
jego ¿ycie. Wystarczy, ¿e zdasz siê w modlitwie na Ducha Œwiêtego,
by ciê poprowadzi³ w rozmowie.

Metody, formy ewangelizacji
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20. Odpowiedzialnoœœ w obieraniu
metod, sposobów ewangelizacji

Bêd¹c œwiadkami Jezusa Chrystusa musimy do³o¿yæ starañ,
w³o¿yæ wysi³ek, aby nasza ewangelizacja by³a skuteczna.

Ka¿dy cz³owiek jest inny, tak wiêc do ka¿dej osoby powinniœmy
docieraæ w inny sposób, u¿ywaæ innych metod, aby skutecznie
przekazaæ ewangeliê. Pewne metody, schematy dzia³ania przynios¹
rezultaty w jednej sytuacji natomiast nie sprawdz¹ siê w dziesiêciu
innych miejscach. Jak w takim razie rozmawiaæ z ludŸmi, aby nasza
ewangelizacja by³a skuteczna i ¿eby przyprowadzaæ ludzi do
Chrystusa?

Czasem wydaje nam siê, ¿e ju¿ dobrze znamy odpowiedŸ na
pytanie jak g³osiæ ewangeliê i jak odnajdywaæ zgubionych ludzi. To,
¿e ktoœ s³yszy ewangeliê niekoniecznie oznacza, ¿e ewangeliê
rozumie. Zasadnicz¹ spraw¹ w osobistej ewangelizacji jest stworze-
nie atmosfery zaufania i porozumienia.

Jeszcze raz przyk³ad i postawa Pana Jezusa, który w ka¿dej
rozmowie stwarza³ atmosferê zaufania i porozumienia, np. sama-
rytanka, Nikodem, bogaty m³odzieniec, cudzo³o¿nica, Zacheusz,
faryzeusze. Wra¿liwoœæ na g³os Bo¿y i taktowne podejœcie w obieraniu
sposobu dotarcia do zgubionych jest niekiedy najwa¿niejsza.
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Wielokrotnie potrzebowaæ bêdziemy cierpliwoœci, wytrwa³oœci,
aby nie zrezygnowaæ, jeœli ktoœ odrzuca wiele razy ewangeliê.

Skala Engela

....................................................................

10. Decyzja o oddaniu ¿ycia Chrystusowi

.......................................................................

9. Zastosowanie prawd chrzeœcijañskich

..........................................................................

8. Akceptacja prawd chrzeœcijañskich

..............................................................................

7. Zrozumienie zastosowania tej prawdy

.................................................................................

6. Pojêcie prawdy o Jezusie

.....................................................................................

5. Decyzja o lepszym poznaniu Boga

........................................................................................

4. Interesowanie siê Chrystusem

..........................................................................................

3. Kontakt z chrzeœcijanami

.............................................................................................

2. Czêœciowa œwiadomoœæ Boga

................................................................................................

1. Zupe³ny brak œwiadomoœci Boga

....................................................................................................

Odpowiedzialnoœæ w obieraniu metod, sposobów ewangelizacji
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Przedstawiana w wielu opracowaniach na temat ewangelizacji
skala Engela wyraŸnie informuje nas, ¿e ka¿da osoba znajduje siê na
jednym z etapów poznania Boga. Zawsze musimy pamiêtaæ o tym,
¿e osoba z któr¹ rozmawiamy jest na jednym z tych etapów. Jest
oczywiste, ¿e inaczej powinniœmy rozmawiaæ z osob¹, która jest na
pierwszym stopniu, a inaczej z osob¹, która jest na ostatnim. Dla
niektórych ludzi pewne prawdy, a nawet zwyk³a rozmowa, u¿ywanie
s³ów, hase³ religijnych bêdzie zupe³nie niezrozumia³e.

Okreœlenie na którym stopniu znajduje siê osoba, z któr¹ roz-
mawiamy o Chrystusie pomo¿e nam w³aœciwie poprowadziæ roz-
mowê, do momentu postêpu na wy¿szy stopieñ. Celem naszym jest
zbudowanie œwiadomoœci w sercu cz³owieka dotycz¹cej wiary
w jednego Boga, zrozumienie natury cz³owieka jako grzesznika oraz
zrozumienie wyj¹tkowej roli Jezusa w zbawieniu.

Za³ó¿my, ¿e chcemy g³osiæ ewangeliê trzydziestoletniemu
cz³owiekowi, który znajduje siê na pierwszym stopniu czyli ma
zupe³ny brak œwiadomoœci Boga. ¯yje trzydzieœci lat, robi¹c to, co
mu siê podoba, zupe³nie nie znaj¹c ¿adnych biblijnych zasad. Ma
swój w³asny system wartoœci i wszystko co zna jest ca³kowicie
sprzeczne ze S³owem Bo¿ym. G³osimy tej osobie przez pó³ godziny
ewangeliê, wyjaœniaj¹c g³êbokie prawdy chrzeœcijañskie. Czy mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e taka osoba od razu odwróci siê od swoich wartoœci,
grzechów i uzna to co robi³a dotychczas za z³e? Czy nie oczekujemy
wtedy rzeczy wrêcz niemo¿liwej? Oczywiœcie zdarza siê, ¿e osoba,
która po raz pierwszy us³yszy ewangeliê, nawróci siê od razu. Bóg
czyni rzeczy niemo¿liwe, ale bêdzie to tylko wyj¹tek.

Z wielu ró¿nych badañ wynika, ¿e osoba, aby uwierzyæ w Jezusa
Chrystusa, przeciêtnie musi 14 razy us³yszeæ ewangeliê oraz
przeciêtnie 11 osób jest zaanga¿owanych, aby jednej osobie g³osiæ
ewangeliê.

Jezus opowiedzia³ podobieñstwo, które przedstawia bardzo
wa¿n¹ zasadê, dotycz¹c¹ rozwoju Królestwa Bo¿ego. „Tak jest
z Królestwem Bo¿ym, jak z nasieniem, które cz³owiek rzuca w ziemiê.
A czy on œpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kie³kuje i wzrasta; on
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zaœ nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawê,
potem k³os, potem pe³ne zbo¿e w k³osie” (Mk 4,26-28). Zasiane S³owo
w sercu cz³owieka wzrasta, a¿ do dojrza³ego ziarna. Dlatego, aby
zebraæ ¿niwo, musi najpierw zostaæ zasiane ziarno. S³owo Bo¿e daje
obietnicê, ¿e Bóg zatroszczy siê o to, aby z zasianego ziarna wyrós³
i dojrza³ owoc. „A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da
i pomno¿y zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwoœci waszej”
(2Kor 9,10).

Od Boga pochodzi ziarno, On tak¿e pomno¿y zasiew czyli da
wzrost zasianemu ziarnu. Musimy byæ œwiadomi tak¿e tego, ¿e
zbieranie plonów bêdzie bardzo zró¿nicowane w czasie, poniewa¿
ludzie bardzo ró¿nie reaguj¹ na ewangeliê. Tak wiêc od czasu zasiania
ziarna musi up³yn¹æ pewien okres, raz krótszy, innym razem d³u¿-
szy do wydania plonów. ¯niwa nie zbieramy w tym samym okresie
kiedy siejemy. W duchowej sferze ziarno S³owa Bo¿ego kie³kuje
i wzrasta niekiedy bardzo d³ugo.

Potrzeba niekiedy bardzo wiele cierpliwoœci, aby po zasianiu
zebraæ plon. Trzeba d³ugo podlewaæ i spulchniaæ glebê serc ludzkich.
Rz 10,17 mówi: „Wiara tedy jest ze s³uchania, a s³uchanie przez S³owo
Chrystusowe.”

Tak wiêc w moim przekonaniu, a dowodz¹ tego tak¿e badania
ró¿nych misji metoda poddawania cz³owieka d³ugofalowemu
wp³ywowi Pisma Œwiêtego jest jednym z najlepszych wzorów dla
wzbudzenia wiary w sercu cz³owieka, aby móg³ zaufaæ Bogu. Nie
znaczy to od razu, ¿e nale¿y tak¹ osobê zasypaæ S³owem Bo¿ym,
albo przymuszaæ, aby ka¿dego dnia przychodzi³a na studium biblijne
i w koñcu zniechêciæ j¹ do dalszego dzia³ania.

To przekazywanie prawd ewangelii mo¿na stosowaæ w ró¿ny
sposób i nale¿y poszukaæ takich form, które zachêc¹ dan¹ osobê do
uczestnictwa. Niekiedy jest nawet lepiej nie naciskaæ osoby, któr¹
ewangelizujemy, do podjêcia decyzji, ale z wiêksz¹ cierpliwoœci¹
zasiewaæ ziarno a Bóg da wzrost we w³aœciwym czasie.

Ewangelizacja jest wiêc czêsto procesem bardzo d³ugim.

Odpowiedzialnoœæ w obieraniu metod, sposobów ewangelizacji
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Aposto³ Pawe³ powiedzia³: „Kto sieje sk¹po, sk¹po te¿ ¿¹æ bêdzie,
a kto sieje obficie, obficie te¿ ¿¹æ bêdzie” (2Kor 9,6). Jeœli nic nie zasiejesz,
nic nie zbierzesz, a jeœli sk¹po zasiejesz, marny bêdzie plon. Jezus
pragnie, aby owoc nasz by³ obfity i trwa³y - Jan 15,16. Zasada ta
dotyczy ka¿dej dziedziny ¿ycia, w tym tak¿e ewangelizacji.

Jeœli wskutek jednej czy dwóch rozmów ktoœ zaufa Chrystusowi,
mo¿emy domyœlaæ siê, ¿e znaczna czêœæ przygotowania i pracy mia³a
miejsce ju¿ wczeœniej.

To z pewnoœci¹ mia³ Jezus na myœli, kiedy mówi³: „Ju¿ ¿niwiarz
odbiera zap³atê i zbiera plon na ¿ywot wieczny, aby siewca i ¿niwiarz
wspólnie siê radowali. W tym w³aœnie sprawdza siê przys³owie: Inny sieje,
a inny ¿nie. Ja pos³a³em was ¿¹æ to, nad czym wy nie trudziliœcie siê; inni
siê trudzili, a wy zebraliœcie plon ich pracy.”

Bóg u¿ywa wielu sposobów i wp³ywa na cz³owieka, aby dokona³
w³aœciwego wyboru; u¿ywa ludzi, okolicznoœci, ró¿nych wydarzeñ,
wydarzenia polityczne, ekonomiczne, gospodarcze nawet wojny czy
nasilanie siê niemoralnoœci, przestêpstw, chuligañstwa mo¿e pos³u-
¿yæ oderwaniu ludzi od królestwa ciemnoœci do Boga. Nawet ró¿ne
przypadkowe zdarzenia mog¹ odegraæ du¿¹ rolê w g³oszeniu
ewangelii.

Pewien m³ody buddysta poszed³ pewnego dnia ze swoj¹ matk¹
do œwi¹tyni buddyjskiej, ¿eby siê modliæ. Kiedy ogl¹dali wszystkie
pos¹gi w tej œwi¹tyni, nagle matka zada³a przypadkowe zupe³nie
pytanie, które podzia³a³o w szczególny sposób na tego m³odego
cz³owieka. Zapyta³a: Dlaczego podobizna „prawdziwego Boga”
umieszczona jest na samym koñcu, jako ostatnia wœród pos¹gów tej
œwi¹tyni? Pytanie to wyzwoli³o tak wielkie pragnienie w sercu tego
m³odego cz³owieka, ¿e postanowi³ dociec, czemu tak jest i w czasie
poszukiwañ odpowiedzi w koñcu doprowadzi³o go do Chrystusa.

Bóg pos³uguje siê niezliczon¹ iloœci¹ sposobów, aby zasiaæ
nasienie ewangelii. Najbardziej naturalnym jednak sposobem jest to,
¿e Bóg chce u¿yæ nas do zaniesienia ewangelii zgubionemu œwiatu.
Jednak musimy wiedzieæ, ¿e potrzeba dla niektórych osób wiele czasu,
wysi³ku i cierpliwoœci, aby przyprowadziæ ich do Chrystusa.
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Kolejn¹, bardzo wa¿n¹ spraw¹ w przyprowadzaniu ludzi do
Chrystusa jest rozpoznanie pory ¿niw. W przedstawionym podo-
bieñstwie Jezus mówi: „A gdy owoc dojrzeje, wnet siê zapuszcza sierp,
bo nadesz³o ¿niwo” (Mk 4,29) Oznacza to, ¿e jest czas kiedy owoc jest
ju¿ dojrza³y i nale¿y przyst¹piæ do ¿niwa. Nie mo¿na zbieraæ ¿niwa
kiedy owoc jest jeszcze niedojrza³y. Najpierw Duch Œwiêty musi
wykonaæ swoj¹ pracê, ktoœ podlewa³ w modlitwie i po kilku ty-
godniach, miesi¹cach, a niekiedy latach zapuszcza siê sierp, bo
nadesz³o ¿niwo. Jest niezwykle wa¿ne zrozumienie czasu ¿niw,
poniewa¿ kiedy za póŸno zbierzemy owoc, ziarno zniszczy siê.

Bóg w swoim S³owie zachêca nas do siania w ka¿dym czasie,
bez wzglêdu na okolicznoœci, zaœ czas zbierania ¿niwa musimy
rozpoznaæ. Czas siania jest teraz, w ka¿dej chwili. Salomon pisze:
„Kto zwa¿a na wiatr, nigdy nie bêdzie sia³; a kto patrzy na chmury, nie
bêdzie ¿¹³” (Kzn 11,4). Nie mo¿emy zniechêciæ siê niesprzyjaj¹cymi
warunkami. Oddanego w zupe³noœci Bogu chrzeœcijanina ró¿ne
wiatry, chmury, z³e warunki, coraz bardziej szerz¹ca siê niemoralnoœæ,
przestêpczoœæ i grzech wokó³ jeszcze bardziej pobudzaj¹ do siania
ewangelii.

Tylko ewangelia g³oszona w mocy mo¿e powstrzymaæ falê
rozszerzaj¹cego siê z³a i grzechu. Kiedy pojawiaj¹ siê chmury grzechu,
kiedy zepsucie jest coraz wiêksze, uœpieni chrzeœcijanie chowaj¹ siê
pod dachem swojego zboru i mówi¹: „Musimy siê z tym pogodziæ; nic
na to nie poradzimy; takie to trudne te czasy ostateczne”. Biadol¹, u¿alaj¹
siê nad sob¹ i swoim losem, ¿e przysz³o im ¿yæ w tak trudnym czasie
ostatecznym.

„ObudŸ siê, który œpisz i zacznij walczyæ. Rozpocznij siaæ pomimo
wiatru i przygotuj siê na ¿niwa” - chcia³oby siê wykrzykn¹æ.

Wytrwa³oœæ i wiernoœæ w sianiu Bo¿ych wartoœci w s³owach
i w czynach zapewni plon. Pawe³ zachêcaj¹c Galacjan daje im
równoczeœnie wspania³¹ obietnicê. Dla nas na starcie w dwudziesty
pierwszy wiek obietnica ta daje nadziejê i jest pokrzepieniem.
„A czyniæ dobrze nie ustawajmy, albowiem we w³aœciwym czasie ¿¹æ
bêdziemy bez znu¿enia” (Gal 6,9). W³aœciwy czas ¿niwa, to Bo¿y czas.
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W Bo¿ym czasie ¿¹æ bêdziemy bez znu¿enia. Ten czas ju¿ jest u
drzwi. Powiew pory ¿niwnej ju¿ nadci¹ga. Fala poruszenia Bo¿ego
nad-chodzi.

Nawet jeœli dotychczas sparali¿owany by³eœ strachem i nie g³o-
si³eœ ewangelii, przyjdŸ do Pana ¿niw, pokutuj za grzech zaniedbania
i rozpocznij siaæ, abyœ móg³ zbieraæ. A mo¿e mia³eœ niepowodzenia
w dziedzinie zwiastowania ewangelii i zrezygnowa³eœ, to przeproœ
Boga za niedowiarstwo i idŸ na ca³y œwiat z Dobr¹ Nowin¹.

Nikt z nas nie jest aposto³em Paw³em, który g³osi³ kazania ró¿nym
filozofom, przemawia³ i rozprawia³ z ró¿nymi ludŸmi. Nie musimy
te¿ byæ niezwykle elokwentnymi, umiej¹cymi z marszu przekazaæ
ca³e nauczanie Pisma Œwiêtego, ale jesteœmy wszyscy œwiadkami
Jezusa i wszyscy œwiadectwo o Jezusie jesteœmy w stanie przedstawiæ.
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21.  Oddzielenie czy izolacja

Kiedy Pan Jezus, tu¿ przed swoj¹ œmierci¹ powierza³ zadania
i przekazywa³ swoje zamiary Koœcio³owi, modli³ siê do Ojca -

„Ju¿ nie jestem na œwiecie, lecz oni s¹ na œwiecie /.../ nie s¹ ze
œwiata, jak i Ja nie jestem ze œwiata. Nie proszê, abyœ ich wzi¹³ ze œwiata,
lecz abyœ ich zachowa³ od z³ego... Jak mnie pos³a³eœ na œwiat, tak i Ja
pos³a³em ich na œwiat” - Jan 17, 11.15.16.18.

Nasz Mistrz i Pan wypowiadaj¹c te s³owa przedstawia³ nam
zadanie, które mamy wykonaæ na tym œwiecie.  Celem naszym jest
pozostanie na œwiecie i dla œwiata. Nie ¿yjemy dla samych siebie, ale
mamy zadanie do wykonania na tym œwiecie. Bóg dla ka¿dego
chrzeœcijanina ma plan do wykonania. Naszym zadaniem jest
oczywiœcie ¿ycie na podobieñstwo Jezusa, ale jest tak¿e ¿ycie, które
przynosiæ bêdzie owoce.

Co zatem oznaczaj¹ s³owa Aposto³a Paw³a w 2Kor 6,14-17 -
„Co ma wspólnego sprawiedliwoœæ z nieprawoœci¹, albo jaka¿ spo³ecznoœæ
miêdzy œwiat³oœci¹ a ciemnoœci¹, albo co za dzia³ ma wierz¹cy
z niewierz¹cym. Dlatego wyjdŸcie spoœród nich i od³¹czcie siê, mówi Pan.”

W jaki sposób chrzeœcijanin ma byæ pos³uszny nakazowi:
„WyjdŸcie spoœród nich i od³¹czcie siê”, a jednoczeœnie „byæ pos³anym na
œwiat.”
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Na przestrzeni ca³ej historii Koœcio³a stosunek chrzeœcijan do
œwiata by³ bardzo ró¿ny. Chrzeœcijanie popadali w ró¿ne skrajnoœci
w tym wzglêdzie, pocz¹wszy od tego, ¿e stawali siê pustelnikami,
s³upnikami, zupe³nie odizolowanymi od ludzi, do ca³kowitego
uto¿samienia siê ze œwiatem we wszystkim, nawet w uczestniczeniu
w ró¿nych ohydnych grzechach.

Odizolowanie chrzeœcijan od œwiata, czyli od ludzi czyni chrzeœ-
cijan bezu¿ytecznymi. Oddzielenie od œwiata (stylu ¿ycia œwieckiego)
nie mo¿e staæ siê odizolowaniem od ludzi potrzebuj¹cych Chrystusa,
poniewa¿ wtedy nasze œwiadectwo bêdzie bezu¿yteczne i nie-
widoczne dla ludzi tego œwiata a zgodnoœæ naszego ¿ycia z ewan-
geli¹ bêdzie równie¿ niewidoczna. Od³¹czenie siê od œwiata ma
wymiar duchowy, a nie fizyczny. Pan posy³a nas na œwiat, tak, jak
On by³ pos³any przez swojego Ojca. Jezus przyszed³ wykonaæ plan
Ojca i my te¿ zgodnie z naszym powo³aniem mamy do wykonania
plan Ojca.

Mt 5,13-16 mówi o soli i œwiat³oœci. Co charakteryzuje sól
i œwiat³oœæ, jaka jest wspólna cecha soli i œwiat³oœci?

Sól i œwiat³oœæ przez swoj¹ obecnoœæ zmieniaj¹ œrodowisko.  Ale
nigdy sól nie zmieni œrodowiska, je¿eli jest w solniczce i nigdy
œwiat³oœæ nie rozœwieci ciemnoœci, je¿eli nie zostanie zapalone czyli
nie bêdzie obecne.

Niekiedy chrzeœcijanie obawiaj¹ siê wyjœæ do œwiata, aby nie
zanieczyœciæ siê, poniewa¿ œwiat mo¿e Ÿle wp³yn¹æ na ich duchowe
¿ycie.  Natomiast prawda jest taka, ¿e ciemnoœæ odnosi zwyciêstwo
tylko tam, gdzie nie ma œwiat³oœci. Ciemnoœæ nigdy nie ma ¿adnych
szans ze œwiat³oœci¹. Gdziekolwiek pojawia siê œwiat³oœæ, natychmiast
ciemnoœæ musi ust¹piæ.

Pan Jezus pokaza³ nam gdzie powinna staæ œwieca naszego ¿ycia.
Nasze ¿ycie musi byæ widoczne i odkryte dla œwiata. „Nie zapalaj¹
te¿ œwiecy i nie stawiaj¹ jej pod korcem” (Mt 5,15). Œwieca, aby byæ
u¿yteczn¹ musi byæ widoczna, musi oœwietlaæ pomieszczenie, nie
mo¿e byæ w ukryciu, w komorze. Z komory modlitwy chrzeœcijanin
rozœwietlony obecnoœci¹ Ducha Œwiêtego, tak, jak Moj¿esz po
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czterdziestu dniach modlitwy i postu, idzie do ciemnoœci tego œwiata
i œwieci jasnym blaskiem jak œwiat³o na œwiecie, poœród ciemnoœci.

Watchman Nee powiada, ¿e œwieca, aby wydawaæ lepsze œwiat³o
nie tylko powinna jasno œwieciæ, ale powinna zapaliæ nastêpn¹ œwie-
cê. Œwiat³o wtedy siê podwoi. Oznacza to, ¿e chrzeœcijanin nie mo¿e
unikaæ spo³ecznoœci z niechrzeœcijaninem, nie mo¿e byæ w ukryciu,
ale powinien zapalaæ inne osoby swoim œwiat³em. Im wiêcej
zapalonych œwiec, tym jaœniejsze œwiat³o. Im wiêcej zapalonych
ogniem Bo¿ym wierz¹cych, tym wiêcej œwiat³a, a mniej ciemnoœci.

Jeœli chcemy, aby nasze œwiat³o trwa³o, musimy zapalaæ kolejne
œwiece, poniewa¿ jednego dnia nasza œwieca zgaœnie. Je¿eli nikogo
nie zapali³eœ w czasie kiedy by³eœ œwiat³oœci¹ na ziemi, twoje œwiat³o
zupe³nie zgaœnie. To tragiczny fina³. Do³ó¿my starañ, aby œwiat³o
ewangelii, zbawienie w Bo¿ej mocy nieœæ coraz dalej, by trwa³o
z pokolenia na pokolenie. Nie uciekajmy od grzeszników obawiaj¹c
siê, ¿e ich postêpowanie nam zaszkodzi. My zmieniamy rzeczywistoœæ
w sferze duchowej.

Gdyby Pawe³ zrozumia³ s³owo „wyjdŸcie spoœród nich” w taki
sposób, ¿e ma siê odizolowaæ od ludzi, prawdopodobnie te¿ sta³by
siê pustelnikiem, zerwa³by zupe³nie z ludŸmi i nigdy nie przyj¹³by
tego co Duch Œwiêty do niego powiedzia³, ¿e jest aposto³em pogan,
d³u¿nikiem ¯ydów i Greków.  Aposto³ Pawe³ by³ w sta³ej gotowoœci,
aby iœæ tam, gdzie go Bóg posy³a, podobnie inni aposto³owie.

Rzeki wody ¿ywej, o których mówi³ Pan Jezus p³ynê³y nieustannie
przez ¿ycie Paw³a. Pozwólmy, tak jak pierwszy Koœció³, p³yn¹æ ¿y-
wej wodzie przez nasze ¿ycie. Nie zatrzymujmy jej nie œwiadcz¹c
o Jezusie. Po zaspokojeniu pragnienia u stóp Pana wyruszajmy, aby
rozlewaæ wieœci o zbawieniu. ¯ywa woda nie pop³ynie jeœli zam-
kniêci bêdziemy dla œwiata, odizolowani od ludzi, niedostêpni dla
potrzebuj¹cych. Strumieñ wody p³ynie od Jezusa na nasze ¿ycie, ale
nie powinien tam siê zatrzymaæ. Niech p³ynie dalej. Rzeki wody ¿ywej
p³yn¹ przez wierz¹cych, którzy otwarci s¹ dla Pana, jako Ÿród³a wody
¿ywej oraz s¹ otwarci na otaczaj¹cy œwiat, który jest wyschniêty jak
pustynia spieczona.

Oddzielenie czy izolacja
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Chrzeœcijanie, którzy trzymaj¹ siê razem, nie doœwiadczaj¹ sta-
³ego dop³ywu ani wody ¿ywej, ani ludzi ze œwiata. Otaczaj¹ siê w³asn¹
subkultur¹ i zapominaj¹ jak ten œwiat wygl¹da.  Maj¹ w³asny jêzyk,
s³owa, wzory zachowañ, staj¹ siê coraz bardziej wyizolowani, obcy
dla ludzi potrzebuj¹cych Chrystusa. To doprowadza do tego, ¿e
komunikowanie siê z przeciêtnym cz³owiekiem staje siê zupe³nie
niemo¿liwe, poniewa¿ ludzie traktuj¹ nas wtedy jak dziwaków.

Œwiat jest oczywiœcie miejscem niebezpiecznym, poniewa¿ tam
gro¿¹ nam „ogniste pociski z³ego”, tam „przeciwnik chodzi jak lew rycz¹cy,
szukaj¹c kogo by poch³on¹æ”, tam jest ciemnoœæ, niewola, z³o, bez-
bo¿noœæ.  Lecz to nie oznacza, ¿e mamy byæ odizolowani od ludzi,
którzy tam siê znajduj¹.

Pan Jezus w kontekœcie pozostawienia uczniów na œwiecie, pro-
si³ Ojca  swego: „Poœwiêæ ich w prawdzie Twojej” (Jan 17,17). Uœwiêcenie
nie jest jednak zale¿ne od miejsca, w którym siê znajdujemy, to zna-
czy, czy jesteœmy wœród chrzeœcijan, czy pracujemy z ludŸmi tego
œwiata, ale jest spraw¹ serca. Mo¿emy byæ na œwiecie, a nie byæ
z tego œwiata, o ile poddajemy siê nieustannie przeobra¿aniu na obraz
Jezusa, odnawianiu naszych myœli i serca przez S³owo Bo¿e.

Mo¿emy skutecznie dzia³aæ bêd¹c na œwiecie, a jednoczeœnie nie
bêd¹c z tego œwiata, jeœli utrzymamy sta³¹ wiêŸ z Jezusem, jako
naszym Ÿród³em mocy i wody ¿ywej. Kiedy ¿yjemy w bliskiej wiêzi
z Chrystusem, On nas uchroni przed wp³ywem œwiata, umocni
i sprawi, ¿e nasze dzia³anie bêdzie owocne. Œwiat nie mo¿e nas
pokonaæ, gdy¿: „Ten, który jest w nas, wiêkszy jest, ani¿eli ten, który jest
na œwiecie” (1Jan 4,4).

Codzienna modlitwa, poddanie duchowi Œwiêtemu i pos³u-
szeñstwo S³owu jest gwarancj¹, ¿e bêdziemy chodziæ w zwyciêstwie
w œwiecie. Pawe³, opisuj¹c mi³oœæ Bo¿¹ w obliczu najró¿niejszych
przeœladowañ i przeciwnoœci tego œwiata, mówi: „Ale w tym wszystkim
zwyciê¿amy przez tego, który nas umi³owa³” (Rz 8,37).

Dlaczego istnieje pewien dystans, niekiedy obawa w relacjach
chrzeœcijanina z niechrzeœcijaninem?
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Chrzeœcijanie obawiaj¹ siê z³ego wp³ywu na swoje ¿ycie i na-
wet u¿ywaj¹ S³owa Bo¿ego np. „Z³e rozmowy psuj¹ dobre obyczaje”
(1Kor 15,33) albo: „Szczêœliwy m¹¿, który nie idzie za rad¹ bezbo¿nych
ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców”
(Ps 1,1).

Niechrzeœcijanie z kolei maj¹ pewien dystans do wierz¹cych,
poniewa¿ przez samo spotkanie z nimi przypominaj¹ im siê fakty
dotycz¹ce grzechu, s¹du Bo¿ego, œmierci i wol¹ od tego uciec. Cza-
sem ten dystans spowodowany jest naszym nieumiejêtnym
zachowaniem, krytyk¹ wobec ich osoby, krytyk¹ innych nie-
wierz¹cych.

Chrzeœcijanie maj¹ tendencjê do oceny niechrzeœcijan na
podstawie ich zachowania, zasad moralnych, które wype³niaj¹, b¹dŸ
nie wype³niaj¹ nakazów np. „tego ci nie wolno, musisz, tak nale¿y
postêpowaæ” itd. Niechrzeœcijanie odbieraj¹ ten impuls i maj¹ poczu-
cie, ¿e ich os¹dzamy.

Czasem nawet ktoœ przeprasza za swoje zachowanie, zwyczaje
i wydaje mu siê wtedy, ¿e spotyka siê z kimœ, kto chce ingerowaæ
w jego ¿ycie, sprawy osobiste, rodzinne albo, ¿e chce t¹ osobê zmieniæ.
W takich sytuacjach porozumienie jest bardzo trudne, niekiedy wrêcz
niemo¿liwe i  powinniœmy ten dystans staraæ siê zniwelowaæ, obawy
rozwiaæ, aby dotrzeæ do serca tej osoby.

Jak to zrobiæ? Jak post¹piæ w takich sytuacjach? Jak zachowaæ siê
wobec kogoœ, o kim jesteœmy przekonani, ¿e grzech niszczy jego
¿ycie, rodzinê a my chcemy mu pomóc?

Jezus jest dla nas najlepszym wzorem. On zaakceptowa³
najgorszych z nas, chocia¿ zna³ nasze grzechy, sk³onnoœci do grzechu,
wiedzia³ o wszystkim co uczyniliœmy, a jednak nas nie odrzuci³.

Kluczem do nawi¹zania szczerych kontaktów z naszymi nie
zbawionymi przyjació³mi jest zdolnoœæ patrzenia ponad tym co robi¹.
Nie znaczy to, ¿e, aby ich mi³owaæ i akceptowaæ, musimy akceptowaæ
ich grzechy, z³e czyny. Zaakceptowanie grzesznika takim, jakim on

Oddzielenie czy izolacja



110 Ewangelizacja indywidualna

jest, bez wypominania jego grzechów, przedstawiania mu zakazów
i nakazów otwiera drogê do jego serca. Kiedy taka osoba otworzy
swoje serce, dopiero wtedy mamy mo¿liwoœæ dopomóc jej w wyborze
drogi wyjœcia z tego co j¹ niszczy.

Jezus chocia¿ by³ œwiêty, bez grzechu, widzimy Go czêsto oto-
czonego najwiêkszymi grzesznikami. On nie zaprasza³ ich do
œwiêtych miejsc, synagogi, zboru, aby robiæ im wyk³ady na temat
grzechu i potêpiaæ ich za ich postêpowanie, ale poszed³ tam, gdzie
oni siê znajdowali i zaakceptowa³ ich takimi, jakimi byli.

Zawsze powinniœmy pamiêtaæ, ¿e grzech nie tylko prowadzi do
œmierci wiecznej, ale te¿ niszczy ¿ycie cz³owieka, a my chcemy
przynieœæ mu uleczenie, nie poprawê czyli zakazy i nakazy, ale
uleczenie. Kiedy mówimy komuœ: „nie pij”, „nie rób tych z³ych rzeczy”,
to on stara siê ich nie czyniæ, ale kiedyœ do tego powróci, a kiedy
przynosimy lekarstwo - Jezusa, Jego mi³oœæ, to otrzymuj¹ nowe ¿ycie.

Jezus poucza nas, abyœmy stali siê podobnymi do Ojca w niebie,
który sprawia, ¿e s³oñce œwieci nad dobrymi i z³ymi, a deszcz pada
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych - Mt 5, 43-48. Jezus tymi
s³owami zachêca nas do tego, abyœmy przejêli inicjatywê w mi³o-
waniu nawet nieprzyjació³, nawi¹zaniu stosunków przyjacielskich
z bliskimi nam osobami.

£k 14, 12-13 - Jezus sugeruje, byœmy wydaj¹c obiad nie zapra-
szali wy³¹cznie naszych przyjació³, rodziny, którzy mog¹ siê nam
odwdziêczyæ, ale tych, którzy nie s¹ w stanie tego zrobiæ. Polecenie
Jezusa: „Id¹c na ca³y œwiat” oznacza, ¿e musimy zatroszczyæ siê, by
nawi¹zaæ stosunki, które pomog¹ nam w doprowadzeniu ludzi do
naszego sposobu ¿ycia przez Jezusa.
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22. Kto do kogo ma siœ przystosowaœ?

Aposto³ Pawe³ jako œwiadek Jezusa Chrystusa zdaje sobie spra-
wê z koniecznoœci przystosowania siê do ludzi, których

ewangelizuje.

 „Bêd¹c wolnym wobec wszystkich, odda³em siê w niewolê
wszystkim, abym jak najwiêcej ludzi pozyska³. I sta³em siê dla
¯ydów jako ¯yd, aby ¯ydów pozyskaæ; dla tych, którzy s¹ pod
zakonem, jakobym by³ pod zakonem, chocia¿ pod zakonem nie
jestem, aby tych którzy s¹ pod zakonem pozyskaæ. Dla tych, którzy
s¹ bez zakonu, jakobym by³ bez zakonu, chocia¿ nie jestem bez
zakonu Bo¿ego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskaæ
tych, którzy s¹ bez zakonu. Dla s³abych sta³em siê s³abym, aby
s³abych pozyskaæ; dla wszystkich sta³em siê wszystkim, ¿eby tak
czy owak niektórych zbawiæ. Czyniê to wszystko dla ewangelii,
aby uczestniczyæ w jej zwiastowaniu” (1Kor 9, 19-23).

Pawe³ wiedzia³, ¿e równowaga pomiêdzy „byciem na œwiecie”
i „byciem poza nim” polega na przystosowaniu siê do ludzi,
zrozumieniu ich sytuacji, potrzeb. By³ wolny wobec wszystkich, aby
oddaæ siê w niewolê wszystkim. Byæ na œwiecie zak³ada udzia³
w ¿yciu ludzi, a to oznacza myœlenie, zrozumienie i powa¿ne
traktowanie wartoœci tych ludzi, których pragniemy zdobyæ dla
Chrystusa.
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Chc¹c byæ w œwiecie, trzeba mieæ wolnoœæ w uczestniczeniu
w ¿yciu otaczaj¹cych nas ludzi.  Byæ oddzielonym od œwiata, oznacza,
¿e czynimy to bez pójœcia na kompromis, czyli nie pozwalamy, aby
œwiat by³ w nas.

Wzorem naszym jest Jezus, który od³o¿y³ na bok swoj¹ chwa³ê...
„wypar³ siê samego siebie /.../ sta³ siê podobny ludziom /.../ uni¿y³ samego
siebie” (Flp 2, 8-9). „Przyjaciel celników i grzeszników” - mówili
przywódcy religijni o Jezusie. Dla nich ten termin by³ okreœleniem
hañby. Jezus dotyka³ trêdowatych, nie by³o dla niego problemem
spotkaæ siê z nierz¹dnic¹.

W konsekwencji nie tylko zosta³ wywy¿szony, ale Hbr 4,15 mówi:
„Nie mamy bowiem arcykap³ana, który by nie móg³ wspó³czuæ ze s³aboœciami
naszymi, lecz doœwiadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyj¹tkiem
grzechu.”

Pawe³ stosowa³ tê sam¹ zasadê. Szed³ do niechrzeœcijan, aby ich
przyprowadziæ do Boga, wiedz¹c jednoczeœnie, ¿e ich droga ku Bogu
musi prowadziæ przez jego w³asne ¿ycie. Zadaniem Koœcio³a jest
obecnoœæ w œrodku ziemskich trosk, problemów przeciêtnego
cz³owieka i tam pomagaæ mu w rozwi¹zywaniu ich. Koœció³ nie
istnieje w izolacji, sam dla siebie.

Wielki aposto³ Pawe³ tak prosi zbór o modlitwê. „W modlitwie
b¹dŸcie wytrwali i czujni z dziêkczynieniem, a módlcie siê zarazem i za
nas, aby Bóg otworzy³ nam drzwi dla S³owa w celu g³oszenia tajemnicy
Chrystusowej, z powodu której te¿ jestem wiêŸniem, abym j¹ obwieœci³, jak
powinienem. Z tymi, którzy do nas nie nale¿¹, postêpujcie m¹drze,
wykorzystuj¹c czas. Mowa wasza niech bêdzie zawsze uprzejma, zaprawiona
sol¹, abyœcie wiedzieli, jak macie odpowiadaæ ka¿demu” (Kol 4,2-6).

Aposto³ Pawe³ potrzebowa³ modlitwy, aby:

1. Bóg otworzy³ drzwi, dla g³oszenia ewangelii,
2. abym j¹ obwieœci³, jak powinienem,
3. aby z tymi, którzy do nas nie nale¿¹, postêpowano m¹drze,
4. aby w³aœciwie wykorzystaæ czas,
5. w³aœciwa mowa, zaprawiona sol¹.



113

Pierwsze dwa elementy tej modlitwy zosta³y omówione
w jednym z poprzednich rozdzia³ów ksi¹¿ki. Kolejne maj¹ bardzo
du¿e znaczenie we w³aœciwym stosunku do niezbawionych.

Co rozumieæ przez m¹dre postêpowanie i w³aœciwe
wykorzystywanie czasu?

W pierwszym Liœcie Piotra 3,15 czytamy: „Lecz Chrystusa Pana
poœwiêcajcie w waszych sercach, zawsze gotowi do obrony przed ka¿dym,
domagaj¹cym siê od was wyt³umaczenia siê z nadziei waszej.” S³owo
¯ycia werset ten przedstawia w nastêpuj¹cy sposób: „Wykorzystujcie
wszystkie okazje do opowiadania innym ludziom o Chrystusie. We wszystkich
kontaktach z nimi b¹dŸcie m¹drzy i roztropni”.

Czy w takim razie chodzi tylko o to, aby daæ odpowiedŸ wtedy,
kiedy ktoœ nas zapyta, np. „Dlaczego ty tak postêpujesz?” lub „Sk¹d
twój pokój w tak trudnych czasach, sk¹d radoœæ w cierpieniach,
które znosisz?”

To jest oczywiœcie wspania³a mo¿liwoœæ do z³o¿enia œwiadectwa,
ale gdybyœmy tylko wtedy odpowiadali, kiedy ludzie nas zapytaj¹
to by³by to tylko bierny, obronny sposób dawania œwiadectwa,
mówilibyœmy tylko wtedy, kiedy nas ktoœ do tego przymusi pytaniem.

Niekiedy ludzie zadaj¹ pytania, które nie s¹ sformu³owane bez-
poœrednio, ale pytania te zadaj¹ w kontekœcie narzekania na
wspó³ma³¿onka, dzieci, które uciekaj¹ z domu, na politykê, sytuacjê
finansow¹ itp. M¹dre postêpowanie polega szczególnie na
umiejêtnoœci s³uchania i zrozumienia potrzeb rozmówcy. W takich
momentach musimy byæ bardzo wra¿liwi i czujni, aby umieæ
odpowiadaæ na te pytania.

Kiedy jesteœmy tylko ekspertami, odpowiadaj¹cymi natychmiast,
kiedy ktoœ jeszcze nie zakoñczy³ pytania, nie postêpujemy m¹drze.
Odpowiadamy wtedy w sposób nieuprzejmy, niedyskretny a nawet
arogancki. Jeœli ktoœ, np. ma problemy z wychowaniem dzieci nie
mo¿emy odpowiadaæ: „Musisz siê wiêcej modliæ”, b¹dŸ „Nie przejmuj
siê, jakoœ bêdzie”. Starajmy siê wtedy s³uchaæ tego, co Bóg chce w tej
okolicznoœci powiedzieæ.

Kto do kogo ma siê przystosowaæ?
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Wszyscy spotykamy siê z osobami, „które do nas nie nale¿¹”,
dlatego niezwykle wa¿ne jest m¹dre postêpowanie, aby zdobyæ ich
dla Chrystusa. Bóg powierzy³ nam obowi¹zek niesienia S³owa
pojednania wszystkim ludziom. Ewangelia zosta³a nam przekazana
dla innych; jesteœmy s³ugami ewangelii.

Mowa uprzejma, zaprawiona sol¹ to taktowne, ³agodne, wyro-
zumia³e podejœcie. Mowa zaprawiona sol¹ to s³owa, które maj¹
w³aœciwy smak do danej sytuacji. Ktoœ zraniony, smutny potrzebuje
pokrzepienia, wyrozumia³oœci, wspó³czucia, ale potrzebuje te¿,
abyœmy wzbudzili wiarê w jego sercu, ¿e Bóg leczy wszystkie rany.
Innego s³owa potrzebuje osoba zarozumia³a i pewna siebie.

M¹dre postêpowanie to tak¿e ¿ycie zgodne z ewangeli¹.

Nic tak bardzo nie powstrzymuje postêpu w ewangelizacji, jak
nasze w³asne niekonsekwentne ¿ycie chrzeœcijañskie.

Niektórzy chrzeœcijanie s¹ podobni do ludzi z Krety, o których
Aposto³ Pawe³ napisa³ do Tytusa: „Utrzymuj¹, ¿e znaj¹ Boga, ale
uczynkami swymi zapieraj¹ siê go”. Pamiêtajmy o tym, ¿e ludzie
w œwiecie dobrze wiedz¹ jak ma postêpowaæ chrzeœcijanin i czêsto
lepiej, dok³adniej zauwa¿aj¹ nasz¹ niekonsekwencjê.

Kiedy nasze ¿ycie chrzeœcijañskie nie pokrywa siê z tym co
mówimy czyli z ewangeli¹, przynosimy hañbê ewangelii. Zdarza siê,
¿e ludzie odrzucaj¹ nie prawdziwego Chrystusa, ale Chrystusa
widzianego w chrzeœcijanach, dlatego bêd¹c na œwiecie jest niezwykle
wa¿ne nasze nienaganne ¿ycie i postêpowanie godne ewangelii.
Starajmy siê ¿yæ tak, abyœmy razem z Paw³em mogli powiedzieæ:
„Wy jesteœcie œwiadkami i Bóg, jak œwi¹tobliwe i sprawiedliwe i nienaganne
by³o postêpowanie nasze miêdzy wami” (1Tes 2,10).

Do Filipian Pawe³ powiada: „Niech ¿ycie wasze bêdzie godne
ewangelii Chrystusowej” (Flp 1,27).

Zarówno dobre jak i z³e ¿ycie chrzeœcijanina wobec osób, które
stara siê zdobyæ dla Chrystusa, wskazuje na to, czym mo¿e staæ siê
¿ycie niechrzeœcijanina, kiedy zaakceptuje naukê, której s³ucha.
Na podstawie naszego œwiadectwa ¿ycia, które niechrzeœcijanin widzi
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w nas zdecyduje siê albo na akceptacjê, albo na odrzucenie chrzeœ-
cijañstwa.

Zdarza siê, ¿e wspólnie spêdzone popo³udnie przy ognisku, przy
œniadaniu czy kawie, na obiedzie jest decyduj¹cym momentem, aby
niewierz¹cy przyj¹³, zaakceptowa³ b¹dŸ odrzuci³ chrzeœcijañstwo.
Dlatego tak niezwykle wa¿ne jest nasze w³aœciwe postêpowanie,
³agodnoœæ, cierpliwoœæ, œwiadectwo ¿ycia, postawa wzglêdem tych,
którzy do nas nie nale¿¹.

Musimy zatroszczyæ siê o to, aby ludzie, z którymi siê spotykamy
zostali poci¹gniêci do Chrystusa jakoœci¹ naszego ¿ycia. Niech ludzie
mówi¹ o nas: „Oni mieli coœ w swoim ¿yciu, czego mnie zawsze
brakowa³o, za czym têskni³em”; „Ona posiada³a taki niesamowity
wewnêtrzny pokój i radoœæ w tej trudnej sytuacji”; „Miêdzy mini jest
naprawdê prawdziwa mi³oœæ i przyjaŸñ, ja równie¿ tego chcê”; „Jest
w nich jakieœ wspania³e ciep³o, które mnie poci¹ga”; „W tym cz³o-
wieku widaæ Chrystusa”.

Pewien cz³owiek przez cztery lata wielokrotnie s³ucha³ ewan-
gelii. Nic jednak nie zmieni³o jego ¿ycia w tym okresie. Pewnego
razu ma³¿eñstwo chrzeœcijan zaprosi³o go na obiad. Siedz¹c
w towarzystwie tego ma³¿eñstwa i ich dwójki dzieci, obserwowa³
ich, w jaki sposób odnosili siê do siebie. I wtedy pojawi³o siê w jego
myœlach pytanie: „Kiedy podobnie bêd¹ wygl¹daæ relacje pomiêdzy mn¹
a moj¹ narzeczon¹”?

Zda³ sobie wtedy sprawê, ¿e na to pytanie jest tylko jedna od-
powiedŸ: „Nigdy”. Obserwuj¹c dalej postawê ma³¿eñstwa, natych-
miast postanowi³: „Aby nasze narzeczeñstwo a póŸniej ma³¿eñstwo mog³o
przetrwaæ i mog³o siê coœ w naszych relacjach zmieniæ, muszê od razu staæ
siê chrzeœcijaninem”.

Kto do kogo ma siê przystosowaæ?
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23. Kiedy ewangelizacja jest
skuteczna?

Istnieje kilka powodów:

Dz 11,21 powiada, ¿e g³oszenie ewangelii przynios³o rezultaty,
poniewa¿: „Rêka Pañska by³a z nimi, wielka te¿ by³a liczba tych, którzy
uwierzyli i nawrócili siê do Pana.” Bo¿e b³ogos³awieñstwo, rêka Pañska,
przekonanie Ducha Œwiêtego to rezultat skutecznego g³oszenia.

W Dz 11,24 S³owo Bo¿e zwraca uwagê na inny powód, dla którego
g³oszenie ewangelii by³o skuteczne: „By³ to bowiem m¹¿ dobry i pe³en
Duch Œwiêtego i wiary. Sporo te¿ ludzi zosta³o pozyskanych dla Pana.”
W tym wypadku rezultaty by³y uwarunkowane cechami osoby
przekazuj¹cej poselstwo ewangelii.

Dz 13,48 podaje dlaczego by³ rezultat g³oszenia ewangelii:
„wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do ¿ycia wiecznego uwierzyli.”
Mo¿emy zatem wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e Bóg przygotowuje pewnych
ludzi, którzy w czasie rozmowy z nimi s¹ gotowi odpowiedzieæ
pozytywnie na ewangeliê.

Dz 14,1 £ukasz napisa³: „przemawia³ tak, i¿ uwierzy³o wielkie
mnóstwo ¯ydów i Greków.” Jak przemawiali Pawe³ i Barnaba, ¿e tyle
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ludzi uwierzy³o? Z pewnoœci¹ przemawiali jasno, zrozumiale oraz
w mocy Bo¿ej.

Dz 16,14 - o Lidii £ukasz napisa³: „Pan otworzy³ jej serce, tak, i¿ siê
sk³ania³a do tego co Pawe³ mówi³”. Serce Lidii by³o otwarte na przyjêcie
ewangelii, poniewa¿ Pan otworzy³ jej serce. Bóg przygotowa³ glebê
serca Lidii.

Kolejnym, bardzo wa¿nym warunkiem skutecznego zwiasto-
wania ewangelii jest wiernoœæ w jej zwiastowaniu. Jezus powiedzia³,
¿e powinniœmy byæ wiernymi w ma³ym, wtedy wiêksze rzeczy nam
powierzy. Niektórzy chrzeœcijanie wycofuj¹ siê, rezygnuj¹ z po-
wierzonego im przywileju g³oszenia ewangelii.

Aposto³ Pawe³ równie¿ w tym wzglêdzie jest dla nas wzorem.
W Pafos wyst¹pi³ przeciwko g³oszeniu ewangelii czarnoksiê¿nik.
Wzburzeni ¯ydzi, kiedy widzieli nawrócenie t³umów ludzi u¿ywali
ró¿nych œrodków, aby powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê ewangelii.
Podburzyli pobo¿ne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistoœci
w Antiochii Pizydyjskiej. W Ikonium podjudzili i rozj¹trzyli pogan
przeciwko braciom. W Listrze najpierw chcieli z³o¿yæ Paw³owi ofiarê,
a potem go ukamienowali. W Filipii najpierw opêtana dziewczyna
chcia³a zrobiæ zamieszanie, póŸniej Pawe³ i Sylas znaleŸli siê
w wiêzieniu. W Tesalonice ¯ydzi dobrali sobie z pospólstwa ró¿nych
niegodziwych ludzi, wywo³ali zbiegowisko i wzburzyli miasto.
W Berei podjudzali i podburzali pospólstwo. W Atenach naœmiewali
siê i drwili z ewangelii. W Koryncie ¯ydzi sprzeciwiali siê i bluŸnili.
Jeszcze wiele innych przeciwnoœci spotka³ Pawe³ w Efezie,
w Jerozolimie i innych miastach.

Przeciwnoœci w g³oszeniu ewangelii spotykamy tak¿e wspó³-
czeœnie. Podczas ewangelizacji organizowanych w ramach Misji
Krajowej zdarza³o siê, ¿e pojawili siê ludzie, których £ukasz opisa³
jako pospólstwo i w ró¿ny sposób chcieli przeszkodziæ g³oszeniu
ewangelii. By³y kobiety, które w przedziwny sposób zachowywa³y
siê i odwraca³y uwagê ludzi od ewangelii. Wielu opêtanych, trzê-
s¹cych siê, b¹dŸ krzycz¹cych nie mog³o znieœæ dzia³ania Bo¿ego.
Kilka razy zosta³em przez poddanych wroga z³apany za klapy

Kiedy ewangelizacja jest skuteczna?
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i gro¿ono mi ró¿nymi s³owami. Widzia³em nó¿ podniesiony nad
swoj¹ g³ow¹ i czterech kryminalistów, którzy byli w stanie uczyniæ
wszystko, gdyby nie ochrona i moc Bo¿a. Urzêdnicy na ró¿nych
szczeblach w³adzy w wielu miastach zdecydowanie przeciwstawiali
siê organizowaniu ewangelizacji. Dzieci z rodzin patologicznych,
opanowane przez moce ciemnoœci obrzuca³y kamieniami namiot.
Zwiedzeni przez sekty, w tym Œwiadków Jehowy, kobiety i mê¿czyŸni
powstrzymaæ chcieli rozpowszechnianie siê ewangelii. Duchowni,
którzy s¹ ca³kowicie zaœlepieni, w zdecydowany sposób sprzeciwiali
siê prawdziwej ewangelii.

To tylko niektóre przypadki sprzeciwiania siê g³oszeniu ewan-
gelii, opisane w jednym zdaniu, których osobiœcie doœwiadczy³em.
Jednak podobnie jak w czasach pierwszego Koœcio³a oraz w s³u¿bie
Paw³a, moc Bo¿a zawsze okazywa³a siê mocniejsza. Pawe³ nie podda³
siê, nie zrezygnowa³, nie poszed³ szyæ namiotów na ca³y etat, nie
wyjecha³ za granicê robiæ interesy, nie zaj¹³ siê ubezpieczeniami
emerytalnymi, ale w mocy Bo¿ej kroczy³, aby jak najwiêcej ludzi
posiada³o wieczne bezpieczeñstwo w Chrystusie.

Jeœli my, Koœció³ Jezusa w Polsce, chcemy zdobyæ rodaków dla
Królestwa Bo¿ego, nie mo¿emy siê wycofaæ albo zrezygnowaæ. Pismo
powiada: „Nie zaniedbuj daru ³aski”, „rozniecaj na nowo dar ³aski”. Nigdy
nie mo¿emy zrezygnowaæ z tak zaszczytnego zadania powierzonego
nam przez Zbawiciela. Nie b¹dŸ jak Demas, który opuœci³ Paw³a,
poniewa¿ umi³owa³ œwiat doczesny. Dla niego wa¿niejsze by³o
wygodne ³ó¿ko w rodzinnym domu, codziennie ciep³e kluski ma-
musi. Zamiast walczyæ w mocy Bo¿ej i zdobywaæ dusze w Królestwie
Bo¿ym, wola³ raczej szukaæ swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa
- Flp 2,21.

Istnieje zatem kilka powodów, dziêki którym oczekiwaæ mo¿emy
rezultatów g³oszenia ewangelii. Mo¿emy oczekiwaæ, ¿e bêdzie z nami
rêka Pañska, musimy byæ ludŸmi pe³nymi wiary, chodziæ w czystoœci,
byæ pe³nymi Ducha Œwiêtego, powinniœmy ufaæ, ¿e Bóg przygoto-
wuje ludzi do zbawienia i otwiera serca na przyjêcie ewangelii,
a tak¿e musimy nauczyæ siê skutecznie i wiernie g³osiæ ewangeliê,
pomimo sprzeciwów i przeœladowañ.
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24. Odpowiedzialnoœœ
starszego pokolenia

Jozue w 23 rozdziale Ksiêgi wyg³asza mowê po¿egnaln¹ dla
swojego narodu - Izraela. W rozdziale tym Jozue mówi: „Starajcie
siê tylko nader usilnie o to, aby przestrzegaæ wszystkiego i czyniæ to,

co jest napisane...”. Dalej Jozue przestrzega naród: „Abyœcie siê nie
pomieszali z tymi narodami, które pozosta³y u was...”.

Pierwszy rozdzia³ Ksiêgi Sêdziów opisuje niepos³uszeñstwo
narodu izraelskiego s³owom, które kierowa³ do nich Jozue. Naród
izraelski nie wypêdzi³ wrogich sobie narodów, tak jak Bóg nakaza³,
nie rozprawi³ siê ze swoimi wrogami. Pozostawili ich poœród siebie
zapominaj¹c, ¿e Bóg nakaza³ ich wypêdziæ.

Je¿eli w naszym ¿yciu pozostawimy grzechy, które Bogu siê nie
podobaj¹, te same skutki, rezultaty bêd¹ mia³y miejsce w naszym
¿yciu, jakie mia³y miejsce w narodzie izraelskim.  Wrogowie naszej
œwiêtoœci, Jebuzejczycy, Aszeryci, Amorejczycy doprowadz¹ nas do
strasznych problemów.

Bóg w S³owie swoim zdecydowanie nakazuje odrzuciæ z³o,
grzech. Nie wolno nam dopuœciæ do lekcewa¿enia grzechu, pójœcia
na kompromis ze œwiatem. „Odrzuciwszy wiêc wszelk¹ z³oœæ i wszelk¹
zdradê, i ob³udê i zapalczywoœæ, i wszelk¹ obmowê jako nowonarodzone
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niemowlêta zapragnijcie nie sfa³szowanego duchowego mleka, abyœcie
przez nie wzrastali ku zbawieniu”. „ProwadŸcie wœród pogan ¿ycie
nienaganne”  (1Piotr 2,1-2.12).

„Przeto odrzuæcie wszelki brud i nadmiar z³oœci i przyjmijcie z ³a-
godnoœci¹ wszczepione w was S³owo, które mo¿e zbawiæ dusze wasze”
(Jk 1,21). Do ka¿dego wierz¹cego nale¿y odrzuciæ z³o i grzech. Nikt,
nawet Bóg tego nie uczyni za nas. Tak jak w czasach starotesta-
mentowych, tak dzisiaj jesteœmy odpowiedzialni za prowadzenie
wœród pogan ¿ycia nienagannego. Bóg zawsze wspó³pracuje z nami
i daje si³ê do zwyciêskiego ¿ycia, ale to my osobiœcie musimy trosz-
czyæ siê o czystoœæ naszego ¿ycia.

Ksiêga Sêdziów pierwszy rozdzia³, wersety 19.21.27-29.30-36
opisuj¹ nam bardzo obszernie, ¿e izraelici nie wypêdzili wrogów,
wrogowie zdo³ali siê utrzymaæ wœród nich. Drugi rozdzia³ Ksiêgi
Sêdziów przedstawia nam tragiczne konsekwencje niepos³uszeñstwa
narodu izraelskiego Bo¿ym przykazaniom.

W pierwszym wersecie Bóg przypomina im swoje s³owa przy-
mierza. Tak wiele Bóg dla nas uczyni³ i nadal pragnie nas b³ogo-
s³awiæ. Bóg zawsze dotrzymuje swojego przymierza. Bóg obieca³
narodowi b³ogos³awieñstwo do tysi¹cznego pokolenia (5Moj 7,1-2;
5Moj 13,2). Przymierze zawsze zawierane jest pomiêdzy co najmniej
dwoma stronami i ka¿da z tych stron odpowiedzialna jest za to, aby
przymierza dotrzymaæ.

W Jezusie Chrystusie Bóg ub³ogos³awi³ nas wszelkim duchowym
b³ogos³awieñstwem niebios. Przez swoj¹ œmieræ, Jezus otworzy³
drogê do wszelkich skarbów niebiañskich. Wszystko jest nam da-
rowane w Chrystusie, co potrzebujemy do ¿ycia i pobo¿noœci na tej
ziemi. W drugim wersecie Bóg mówi do narodu - „Wy zerwaliœcie
przymierze. Czemu to uczyniliœcie”? Zagrodziliœcie sobie drogê do
dalszych b³ogos³awieñstw.

Bóg zawsze boleje nad tym, kiedy jego lud odchodzi od Jego
dróg, odstêpuje od jego przymierza, oddala siê od Niego, gdy¿ wte-
dy odrzuca Bo¿e b³ogos³awieñstwo, którym Bóg pragnie go obda-
rzaæ. Przymierze mówi³o: „Je¿eli ich nie wypêdzicie, oni stan¹ siê dla
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was sid³em, pu³apk¹, wrogiem. Sid³a diabelskie s¹ stale zastawione na
wierz¹cych. Wróg nie przestaje nacieraæ. Ale nasza postawa wobec
wroga musi byæ agresywna, zdecydowana.

Bóg w wersecie trzecim odpowiada: „Przeto i Ja powiadam: Nie
wypêdzê ich spoœród was, bêd¹ wam wrogami...”.  Bóg zawsze dotrzy-
muje danego przymierza. Bóg nie móg³ sk³amaæ. W S³owie Bo¿ym
jest wiele obietnic uwarunkowanych naszym pos³uszeñstwem wo-
bec Boga. Nie mo¿emy oczekiwaæ Bo¿ej przychylnoœci a jednoczeœnie
¿yæ w³asnym, grzesznym ¿yciem. Naród Bo¿y zlekcewa¿y³ Bo¿e
zalecenia i nie wypêdzili wrogich narodów. Teraz by³o ju¿ za póŸno.
Jebuzejczycy i Amorejczycy zadomowili siê na dobre wœród Izra-
elitów, a nawet wyparli niektórych w górskie okolice.

Kiedy us³yszeli te s³owa naród zap³aka³, przypomnieli sobie, ¿e
przez swoje niepos³uszeñstwo stracili Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Kiedy
¿y³ Jozue naród izraelski ¿y³ zgodnie z wol¹ Bo¿¹; s³u¿y³ Panu. Jozue
by³ dojrza³ym przywódc¹, umia³ g³osiæ nie tylko to, co ucho ³echce,
ale wymaga³ od swojego narodu przestrzegania ca³ej prawdy, nawet
tej twardej mowy.

Jednak po œmierci Jozuego i po œmierci ca³ego pokolenia synowie
izraelscy zaczêli czyniæ z³o w oczach Pana i s³u¿yæ Baalom. Nastêpne
pokolenie nie zna³o Pana, ani tego co On uczyni³ dla Izraela. „A gdy
równie¿ ca³e to pokolenie wymar³o i nasta³o inne pokolenie, które nie zna³o
Pana ani tego, co On uczyni³ dla Izraela, zaczêli synowie izraelscy czyniæ
z³o w oczach Pana i s³u¿yli Baalom” (Sdz 2,10-11).

Dlaczego nastêpne pokolenie nie zna³o Pana?

Czytaj¹c te dwa wersety od razu nasuwa siê myœl, ¿e nastêpne
pokolenie by³o naprawdê z³e. Ale czy to nastêpne pokolenie by³o
takie z³e, czy te¿ mo¿e poprzednie pokolenie zaniedba³o prze-
kazywania im Bo¿ych wartoœci, prawdy Bo¿ej?

Bóg powiedzia³ w 5Moj 6,4-9: „Bêdziesz wpaja³ to w swoich synów”.
W wielu miejscach S³owa czytamy, ¿e Bóg stoi za swoim S³owem,
czuwa, by je wykonaæ, nie posy³a S³owa na pró¿no.  Dlaczego wiêc

Odpowiedzialnoœæ stareszego pokolenia
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nastêpne pokolenie nie zna³o Pana i jego dróg? Mo¿e winê za
przekazywanie dróg Bo¿ych ponosi w tej sytuacji poprzednie
pokolenie. Jakkolwiek by by³o, mo¿emy z prze¿yæ Izraelitów
wyci¹gn¹æ bardzo wa¿n¹ lekcjê dla naszego ¿ycia, szczególnie
w dziedzinie ewangelizacji.

My, którzy poznaliœmy Bo¿e drogi, niezale¿nie czy by³o to
piêædziesi¹t lat temu, czy dwadzieœcia lat temu, czy mo¿e tydzieñ
temu, wszyscy jesteœmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, aby
nastêpne pokolenie zna³o Pana i wiedzia³o, co On uczyni³ dla swojego
ludu. Bycie œwiadkiem Chrystusa to przekazywanie nastêpnym
ludziom kim jest Jezus Chrystus i jak chodziæ Jego œcie¿kami.

Nastêpnym pokoleniem mo¿e byæ twój ojciec lub matka, którym
przeka¿esz ewangeliê, czyli to kim jest Chrystus i co dla ciebie uczy-
ni³. Nastêpnym pokoleniem mo¿e byæ nawet twój dziadek, który
obserwuje twoje ¿ycie i zastanawia siê, ¿e posiadasz tyle radoœci,
entuzjazmu. Nastêpne pokolenie to twój i mój cz³onek rodziny, to
przyjaciel, z którym grasz w koszykówkê, to s¹siadka, z któr¹
spotykasz siê codziennie w drodze do sklepu. Nastêpne pokolenie to
twój szef w pracy, albo podw³adny, dla którego jesteœ ³agodny, mi³y
i konsekwentny.

Jest mo¿liwe, ¿e nastêpne pokolenie z Ksiêgi Sêdziów nie zna³o
Pana, poniewa¿ starsze pokolenie im nie opowiada³o o Bogu Izraela.
Mo¿e ich nie nauczano dróg Bo¿ych, nie pozwolono im us³ugiwaæ,
poniewa¿ starsi mieli tylko patent na us³ugiwanie, a m³odych
odizolowali od s³u¿by.

Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e kiedy chrzeœcijanie osi¹gnêli
b³ogos³awieñstwo w jakiejœ dziedzinie swojej s³u¿by, staj¹ siê
ekspertami i nie pozwol¹ innym us³ugiwaæ. Tylko my wiemy jak
poznawaæ Boga, prze¿ywaæ jego b³ogos³awieñstwo, jestem najlepszy,
ja to tylko potrafiê zrobiæ.  Kiedy ktoœ, szczególnie ktoœ doœwiad-
czony w ten sposób myœli o sobie, nigdy nie pozwoli nastêpnemu
pokoleniu us³ugiwaæ.

Psalm 145,4 mówi: „Pokolenie pokoleniu g³osi dzie³a twoje, opowiada
o potêdze twojej”.  Podobnie Ps 71,18 i inne.
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Ewangelia jest w³asnoœci¹ Bo¿¹, gdy¿ od Niego pochodzi.
Jesteœmy dysponentami Ewangelii. Bóg ustanowi³ nas na stra¿y Jego
tajemnic, Jego prawd.  Pismo Œwiête powiada: „Tak niechaj ka¿dy myœli
o nas jako o s³ugach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bo¿ych”
(1Kor 4,1).  W innym miejscu aposto³ Pawe³ przedstawia: „Bo jeœli
ewangeliê zwiastujê, nie mam siê czym chlubiæ; jest to bowiem dla mnie
koniecznoœci¹; a biada mi, jeœlibym ewangelii nie zwiastowa³. Albowiem
jeœli to czyniê dobrowolnie, mam zap³atê; jeœli zaœ niedobrowolnie, to sprawujê
tylko powierzone mi szafarstwo” (1 Kor 9,16-17).

Odpowiedzialnoœæ starszego pokolenia, czyli ka¿dego, kto poz-
na³ Chrystusa niezale¿nie od sta¿u wiary za nauczanie nastêpnego
pokolenia ma niesamowit¹ wagê. Jeœli chrzeœcijanie nie przeka¿¹
ewangelii nastêpnym pokoleniom, pokolenia te nie tylko nie bêd¹
znaæ prawdziwego Boga, ale ci¹gle bêd¹ czciæ innych bogów, ¿yæ
w ciemnoœci, grzechu, zwiedzeniu.

Jeœli w naszym kraju niew³aœciwie sprawowaæ bêdziemy sza-
farstwo, które z ³aski Bo¿ej nam zosta³o powierzone kraj nasz bêdzie
pogr¹¿a³ siê w coraz wiêkszym ba³wochwalstwie. Przyjmijmy
odpowiedzialnoœæ za nasz naród. Zbawienie to coœ wiêcej ni¿ z³o-
tówki. Wykupieni zostaliœmy nie z³otem ani srebrem, lecz drog¹
krwi¹ Chrystusa. Sprawujmy wiêc swoje zbawienie z bojaŸni¹
i dr¿eniem. Pos³uszeñstwo nakazowi Pana jest wyra¿eniem naszej
czci i chwa³y Bogu.

Starsze pokolenie powinno byæ otwarte, aby nauczaæ m³odsze
pokolenie oraz pozwalaæ us³ugiwaæ m³odszym, aby mogli siê
przekonaæ o Bo¿ym dzia³aniu, zaœ m³odsze pokolenie powinno byæ
pokorne, aby uczyæ siê dróg Bo¿ych, posiadaæ pragnienie, aby jak
najwiêcej poznaæ, z ochot¹ byæ wiernymi w ma³ym.

Nastêpne pokolenie opuœci³o Pana, chodzili za innymi bogami,
zamiast Bogu Jedynemu oddawali pok³on bo¿kom i tak dra¿nili Bo-
ga. W rezultacie zap³on¹³ gniew Pana, wyda³ ich nieprzyjacio³om,
w rêkê ³upie¿ców, którzy ich ³upili; zaprzeda³ ich w rêce okolicznych
wrogów; rêka Pañska by³a przeciwko nim na ich nieszczêœcie; utra-
pi³ ich bardzo.

Odpowiedzialnoœæ stareszego pokolenia
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Odejœcie od Boga zawsze prowadzi do niewoli, grzechu. Zamiast
tej wspania³ej b³ogos³awi¹cej rêki Bo¿ej, z powodu odstêpstwa
przysz³o przekleñstwo - tak im Pan przysi¹g³ i dochowa³ przymierza.
Zamiast obfitego ¿ycia, pochodz¹cego od szczodrego Boga, przyszed³
ten, który kradnie, zarzyna i wytraca. Zamiast radoœci i pokoju Bo¿ego,
nieprzyjaciel ich drêczy³ i ³upi³. Bóg utrapi³ ich bardzo; to nie diabe³
ich utrapi³, ale sami nie dochowuj¹c przymierza sprowadzili
przekleñstwo na w³asne ¿ycie.

Bo¿e prawo, Jego drogi s¹ doskona³e. Bóg wybra³ nas dla siebie,
przez Jezusa zawar³ z nami przymierze zapieczêtowane Krwi¹ Chrys-
tusa. On zawsze jest wierny i swojego przymierza dotrzymuje, jego
¿adna obietnica zawieœæ nie mo¿e.

Mamy odpowiedzialnoœæ przed Bogiem za w³asne ¿ycie, aby
prowadziæ je zgodnie z wol¹ Bo¿¹, nie chodziæ za innymi bo¿kami,
materializmem, pragnieniem wiedzy czy w³adzy, po¿¹dliwoœci¹.

Bóg da³ nam tak¿e odpowiedzialnoœæ za innych, abyœmy prze-
kazali im ewangeliê, wskazywali drogê Bo¿¹, umo¿liwiali us³u-
giwanie itd. Nastêpne pokolenia oczekuj¹ z utêsknieniem na
objawienie siê synów Bo¿ych. Oka¿my siê wierni i b¹dŸmy gotowi
nauczaæ i prowadziæ nastêpne pokolenie.
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25. Ewangelizacja oparta
na relacjach

Ró¿ne badania wykazuj¹, ¿e wielkie ewangelizacje masowe s¹
najmniej skuteczne w zdobywaniu ludzi dla Jezusa. Ewan-
   gelizacje masowe tworz¹ w spo³eczeñstwie œwiadomoœæ,

ludzie dostrzegaj¹, ¿e Koœció³ istnieje w spo³eczeñstwie.

Ewangelizacja oparta na relacjach osobowych przynosi najlepsze
rezultaty w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa.

W Starym Testamencie rodzina by³a miejscem przekazywania
S³owa Bo¿ego z pokolenia na pokolenie - 5Moj 6,4-9. Abraham by³
odpowiedzialny za rodzinê bratanka - Lota.

Koœció³ Nowego Testamentu wykorzystywa³ wzajemne po-
wi¹zania rodzinne, zawodowe, spo³eczne jako kana³ do przeka-
zywania ewangelii, np. stra¿nik w Filipii (Dz 16); Korneliusz
(Dz 10);

Pierwsi chrzeœcijanie stosowali nadzór i opiekê nad nowo po-
zyskanymi osobami. Nowo pozyskani potrzebuj¹ utwierdzania
w wierze i w³¹czenia do lokalnego Koœcio³a. Trwali w nauce
apostolskiej od samego pocz¹tku zbawienia. Jednoœæ, w której ¿yli
by³a w stanie rozbiæ podzia³y jakie istnia³y pomiêdzy poszczegól-
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nymi grupami, np. ¯ydami i poganami. Pochodz¹c z ró¿nych œro-
dowisk, chrzeœcijanie tworzyli now¹ spo³ecznoœæ w Chrystusie.

Wspólne spotkania po domach jeszcze mocniej utwierdza³y ich
jednoœæ wiary. Spotkania w domach by³y dla nich koniecznoœci¹,
poniewa¿ nie wolno im by³o posiadaæ maj¹tku wspólnoty, ale by³y
te¿ b³ogos³awieñstwem, gdy¿ w domach podejmowano dzia³ania
ewangelizacyjne. Ponadto spotkania domowe by³y i s¹ dzisiaj
najmniej kosztownymi.

Spo³ecznoœæ domowa stwarza warunki do rozmowy, umo¿liwia
pokonywanie obaw, u³atwia wspólnotê. W ma³ych grupach,
w domach ³atwo mo¿na podj¹æ wspóln¹ akcjê czy s³u¿bê, gdzie ka¿-
dy cz³onek ma do wype³nienia swoj¹ rolê.

Grupy domowe, grupy opieki, we wspó³czesnym chrzeœcijañ-
stwie s¹ powrotem do nowotestamentowego stylu ¿ycia chrzeœcijan
i s³u¿by. Krewni, s¹siedzi, koledzy, wspó³pracownicy, klienci, zna-
jomi z klubu, organizacji, wakacji powinni tworzyæ wspólnotê
zgromadzaj¹c¹ siê w domach.

Jest to grupa ludzi, z któr¹ ³¹cz¹ nas wzajemne powi¹zania
w postaci wspólnie spêdzonego czasu lub wspólnie wykonywanych
zadañ. Jest to sieæ przyjació³ i krewnych s³u¿¹ca do ewangelizacji
i prowadzenia w wierze.  Ka¿da osoba posiada oko³o 30, a nawet 100
takich kontaktów. S¹ to ludzie, wœród których ¿yjemy, spotykamy
siê z nimi, z niektórymi codziennie, z innymi rzadziej.

Kontakty te, odpowiednio rozwijane, staj¹ siê potencjalnym
Ÿród³em nowych nawróceñ, które bêd¹ wymagaæ prowadzenia
w wierze. Ewangelizacja oparta na relacjach z tymi osobami polega
na zainteresowaniu siê ich potrzebami, poznawaniu tych ludzi.
Wspólne spotkania przy kolacji, kawie, wspólnie spêdzony czas na
ró¿nych grach, zawodach, nartach, itp. Rozmawianie z tymi osobami
o ich zainteresowaniach, mi³e i taktowne zachowanie, szczeroœæ
i przyjacielska atmosfera sprzyjaæ bêd¹ zbli¿eniu.

Nie musimy wtedy wyg³aszaæ kazañ, przemówieñ, ale w na-
turalny sposób rozmawiaæ. Wspólny spacer, wycieczka mo¿e staæ siê
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krokiem do zaakceptowania Chrystusa. Niektóre doœwiadczenia,
trudne prze¿ycia, choroba w naszym otoczeniu mo¿e staæ siê punk-
tem zwrotnym w ¿yciu osób, którymi siê zainteresujemy. Problemy
ma³¿eñskie, trudnoœci finansowe daj¹ nam okazjê do okazania mi-
³oœci Chrystusowej. Szukajmy tych punktów kontaktowych wœród
bliŸnich i s¹siadów.

W³aœciwe stosunki spo³eczne s¹ kluczem do odnalezienia
przygotowanych przez Ducha Œwiêtego bliskich. Kiedy modlimy
siê o nasze otoczenie, Duch Œwiêty przygotuje ich serca na przyjêcie
ewangelii. B¹dŸmy wype³nieni wiar¹, ¿e nawet proste s³owa za-
interesowania czy œwiadectwa przynios¹ rezultat w postaci na-
wrócenia do Chrystusa. Duch Bo¿y dzia³a wœród naszych znajomych,
kiedy siê modlimy.

Ewangelizacja oparta na relacjach wymaga od nas oddania, cza-
su, poœwiêcenia. Czêsto chcielibyœmy, aby ludzie siê nawracali,
chocia¿ nie zainteresujemy siê nimi, ale ktoœ kiedyœ powiedzia³: „Nie
mo¿na oczyœciæ ryby, zanim siê jej nie z³apie.” To z³apanie polega na
okazaniu zainteresowania, mi³oœci i troski.

Ludzie zostan¹ poci¹gniêci przez to, jak bardzo nam zale¿y na
nich. Oni nie s¹ zainteresowani tym, jak wiele wiemy, ale wspó³-
czuj¹ce serce, pomocna d³oñ dla potrzebuj¹cych i zranionych jest
najlepsz¹ metod¹.

Ewangelizacja to w 90% mi³oœæ, a tylko w 10% dzia³alnoœæ.

Pawe³, jeden z tych, który pomimo przeœladowañ, niedogodnoœci
opisanych w 2Kor 11,23-27 stale g³osi ewangeliê, zachêca nas:
„A ponad to wszystko przyobleczcie siê w mi³oœæ, która jest spójni¹
doskona³oœci” (Kol 3,14). Piotr z kolei mówi: „Nade wszystko miejcie
gorliw¹ mi³oœæ” (1Piotr 4,8).

Jan tak¿e daje wskazówki czym powinna charakteryzowaæ siê
postawa chrzeœcijanina: „Jeœli zaœ ktoœ posiada dobra tego œwiata, a widzi
brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jak¿e w nim mo¿e
mieszkaæ mi³oœæ Bo¿a” (1Jan 3,17).

Ewangelizacja oparta na relacjach
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Ró¿ne analizy, statystyki dowodz¹, ¿e 70-85% ludzi pozna³o
Jezusa Chrystusa poprzez relacje osobowe, czyli przez krewnych
i przyjació³.

Dlaczego ewangelizacja oparta na relacjach osobowych
jest skuteczna?

1. Tworzy naturaln¹ sieæ do dzielenia siê ewangeli¹, poniewa¿
z tymi ludŸmi stale siê spotykamy.

2. Ludzie ci s¹ bardziej ch³onni ewangelii, poniewa¿ modlimy siê
za nimi. Dobrze jest zrobiæ listê takich osób i codziennie modliæ
siê o ich zbawienie.

3. W takiej grupie istnieje ju¿ zbudowany poziom zaufania - te osoby
wiedz¹, ¿e jesteœmy godni zaufania, uczciwi.

4. W takich relacjach mo¿emy dzieliæ siê mi³oœci¹ bez poczucia
poœpiechu.

5. Relacje te pozwalaj¹ na efektywniejsze w³¹czenie siê w ¿ycie
zboru.

6. Przyci¹gaj¹ ca³e rodziny.

7. Nieustannie rozszerzaj¹ Ÿród³a nowych kontaktów.
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26. Jeszcze raz o miœoœci

Pod koniec swojej s³u¿by na ziemi, Jezus przekazywa³ swoim
uczniom wiele wa¿nych prawd dotycz¹cych ich ¿ycia i s³u¿by

po jego odejœciu. Jedn¹ z wa¿niejszych prawd by³o nowe przyka-
zanie, okreœlane przykazaniem mi³oœci. „Nowe przykazanie dajê wam,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em; abyœcie siê i wy
wzajemnie mi³owali. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli
mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie” (Jan 13, 34-35).

Kolejna lekcja dotyczy³a jednoœci ludu Bo¿ego. W modlitwie do
swojego Ojca Jezus prosi³: „Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we
mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty
mnie pos³a³eœ” (Jan 17,21).

W obydwóch fragmentach Jezus podkreœla to, ¿e w wyniku
mi³oœci wzajemnej oraz jednoœci wierz¹cych, œwiat pozna i uwierzy
Chrystusowi. Jednoœæ jest rezultatem mi³oœci i pokory wierz¹cych.

G³ównym motorem ca³ej s³u¿by Jezusa by³a mi³oœæ do cz³owieka.
On naucza³ i czyni³, poniewa¿ kocha³. On umar³, zmartwychwsta³
i wstawia siê w niebie, poniewa¿ kocha. Pomimo naszego okropnego
grzechu, On ci¹gle nas kocha. Ta sama mi³oœæ powinna wyró¿niaæ
wierz¹cych w dwudziestym pierwszym wieku.
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W mi³oœci zawarta jest niezwyk³a moc. Jezus mówi, ¿e po naszej
wzajemnej mi³oœci ludzie zostan¹ poci¹gniêci do Chrystusa.

Ludziom w œwiecie, ¿yj¹cym bez Boga, brakuje mi³oœci, s¹
odrzuceni, wykorzystani, opuszczeni, Ÿle traktowani, poni¿ani,
znienawidzeni, aroganccy.  Kiedy widz¹ mi³oœæ wœród wierz¹cych
s¹ pochwyceni przez t¹ mi³oœæ, poniewa¿ wiedz¹ o tym, ¿e jej
potrzebuj¹.

Pewien znany kaznodzieja, autor wielu ksi¹¿ek pisze, ¿e Koœció³
w czasach ostatecznych, w tym umieraj¹cym œwiecie musi byæ
Koœcio³em mi³uj¹cym. Mi³oœæ jest postaw¹ zorientowan¹ na zas-
pokojenie najg³êbszych potrzeb drugiej osoby, bez wzglêdu na
poniesione koszty. Jednak okazuj¹c mi³oœæ innym, szczególnie
potrzebuj¹cym Chrystusa, nigdy nie tracimy, raczej odwrotnie, wiele
zyskujemy.

Okazywanie mi³oœci jest naszym przywilejem i zadaniem.
Cz³owiek ma zawsze woln¹ wolê. Mi³oœæ jest spraw¹ naszego wyboru.
Tak¿e osoba, której okazujemy mi³oœæ mo¿e j¹ przyj¹æ, ale mo¿e j¹
zignorowaæ i odrzuciæ. Mi³oœæ zawsze proponuje, nigdy nie wymusza.

Jezus powiedzia³: „Po tym poznaj¹ ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ
wzajemn¹ mieæ bêdziecie”. Jezus w ten sposób daje œwiatu prawo do
os¹dzania nas. Je¿eli œwiat nie zobaczy w nas mi³oœci, mog¹ po-
wiedzieæ: „Nie jesteœcie uczniami Chrystusa, nie chcemy takiego
chrzeœcijañstwa”.

Jak mo¿na zdobyæ t¹ mi³oœæ, jak j¹ posi¹œæ?

Czy mo¿na j¹ utraciæ? Je¿eli tak, to kiedy i dlaczego?

Mi³oœæ, do której zachêca nas Jezus pochodzi od Boga.

Oto kilka wersetów mówi¹cych o mi³oœci: „Kto nie mi³uje, nie zna
Boga, gdy¿ Bóg jest mi³oœci¹” (1Jan 4,8). „Mi³ujmy wiêc, gdy¿ On nas
przedtem umi³owa³” (1Jan 4,19). „Bóg zaœ daje dowód swojej mi³oœci
ku nam przez to, ¿e kiedy byliœmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas
umar³” (Rz 5,8). „Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego uwierzy, nie zgin¹³, ale
mia³, ¿ywot wieczny” (Jan 3,16-18). „Bóg, który nawet w³asnego Syna nie
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oszczêdzi³, ale go za nas wszystkich wyda³, jak¿eby nie mia³ z nim
darowaæ nam wszystkiego” (Rz 8,32). „Bo i my byliœmy niegdyœ nierozumni,
niesforni, b³¹dz¹cy, poddani po¿¹dliwoœci i rozmaitym rozkoszom, ¿yj¹cy
w z³oœci i zazdroœci, znienawidzeni i nienawidz¹cy siebie nawzajem. Ale
gdy siê objawi³a dobroæ i mi³oœæ do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawi³
nas nie dla uczynków sprawiedliwoœci, które spe³nialiœmy, lecz dla mi-
³osierdzia swego” (Tyt 3,3-8). „Patrzcie, jak¹ mi³oœæ okaza³ nam Ojciec, ¿e
zostaliœmy nazwani dzieæmi Bo¿ymi i nimi jesteœmy. Umi³owani, teraz
dzieæmi Bo¿ymi jesteœmy, ale jeszcze siê nie objawi³o, czym bêdziemy”
(1Jan 3,1-2). „W tym objawi³a siê mi³oœæ Boga do nas, i¿ Syna swego
jednorodzonego pos³a³ Bóg na œwiat, abyœmy przezeñ ¿yli. Na tym polega
mi³oœæ, ¿e nie myœmy umi³owali Boga, lecz, ¿e On nas umi³owa³ i pos³a³
Syna swego jako ub³aganie za grzechy nasze” (1Jan 4,9-10). „Mi³oœæ Bo¿a
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego, który nam jest
dany”  (Rz 5,5).

Bóg jest Ÿród³em i dawc¹ mi³oœci.

Bóg daje i wlewa swoj¹ mi³oœæ w nasze serca i pragnie, abyœmy
j¹ innym przekazywali.  Jezus mówi: „Jak mnie umi³owa³ Ojciec, tak
i Ja was umi³owa³em; trwajcie w mi³oœci mojej. Jeœli przykazañ moich
przestrzegaæ bêdziecie, trwaæ bêdziecie w mi³oœci mojej, jak i Ja przestrzega³em
przykazañ Ojca mego i trwam w mi³oœci jego” (Jan 15, 9-10). „Kto ma
przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie mi³uje”. „Jeœli kto mnie mi³uje,
s³owa mojego przestrzegaæ bêdzie” (Jan 14,21.23).

Mi³oœæ ma praktyczny wymiar, ale musi byæ skoncentrowana na
Jezusie i od Niego pochodziæ, wyp³ywaæ. Pierwsza mi³oœæ pali siê
przede wszystkim dla Jezusa i tylko wtedy mo¿emy prze¿ywaæ stale
to co Chrystus uczyni³ dla nas.

Jeœli zapominamy o bliskiej wiêzi, codziennej spo³ecznoœci z Nim,
a podejmujemy siê wielu zadañ, pracy, s³u¿by, ró¿nej dzia³alnoœci
w Koœciele, mo¿emy utraciæ t¹ pierwsz¹ mi³oœæ.

Uwielbianie, chwa³a, wdziêcznoœæ w ka¿dej chwili naszego ¿ycia
jest wyra¿eniem naszej mi³oœci do Boga. Bogu najbardziej chodzi
o nasze pa³aj¹ce mi³oœci¹ do Niego serce.
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Zbór w Efezie opisany w Obj 2 jest przyk³adem tego, ¿e wiele
pracowali, trudzili siê, mieli wytrwa³oœæ, byli ofiarni, przeciwstawiali
siê z³u, cierpieli dla Chrystusa, a jednak utracili pierwsz¹ mi³oœæ.
Wszystkie te czynnoœci, które wykonywali by³y dla nich w tym
momencie rutyn¹, dzia³ali z przyzwyczajenia, z obowi¹zku.

Jest bardzo wa¿ne nasze zaanga¿owanie, trud, s³u¿ba, dzia³al-
noœæ, ale pierwsza mi³oœæ prowadzi nas zawsze najpierw do Jezusa.
Kiedy posiadamy pierwsz¹ mi³oœæ, wtedy zaanga¿owanie, s³u¿ba,
praca dla Pana bêdzie Jemu przynosiæ chwa³ê. Zimne, twarde serce
mo¿e dalej pe³niæ swoj¹ s³u¿bê w zborze, wykonywaæ swoje obo-
wi¹zki, zadania, ale Jezus bêdzie z boku.

Jezus mówi do Marty: „Marto, Marto troszczysz siê i k³opoczesz
o wiele rzeczy” (£k 10, 38-42), a Ja chcia³bym z tob¹ usi¹œæ, po-
rozmawiaæ, nacieszyæ siê twoj¹ obecnoœci¹.

Czasem w ma³¿eñstwie mo¿na zaobserwowaæ tak¹ mi³oœæ.

Na pocz¹tku by³o zakochanie, zauroczenie. Kochali siê, przy-
gl¹dali siê sobie, patrzyli prosto w oczy, najwa¿niejsze dla nich by³o,
byæ z sob¹ razem. Piêkne, romantyczne s³owa, jesteœ jedyna, koteczku,
myszko, misiaczku itd.

Lata mija³y. Ona wci¹¿ wiernie mu s³u¿y³a, troszczy³a siê o jego
potrzeby, od czasu do czasu spêdzili z sob¹ wakacje, wolne chwile,
ale zauwa¿yæ mo¿na by³o, ¿e ju¿ nie by³o tego zauroczenia, tych
wymyœlonych s³ów, brakowa³o b³yszcz¹cego spojrzenia, poca³unki
przyjmowa³a ch³odno.

Pojawia³o siê pragnienie w sercu ¿ony, aby popo³udnie spêdziæ
z przyjació³kami, ale nie z nim. Poœwiêci³a siê pracy, pomocy innym
ludziom, coraz czêœciej czyta³a interesuj¹ce ksi¹¿ki, spacerowa³a
i ogl¹da³a przyrodê.

Pierwsza mi³oœæ ostyg³a i pozosta³y tylko obowi¹zki, zadania,
zaczê³o pojawiaæ siê niezadowolenie, narzekanie.

Pierwsza mi³oœæ, o której czytamy, i o któr¹ chodzi Chrystusowi
to mi³oœæ oblubieñcza - mi³oœæ oblubieñca i oblubienicy.  Mi³oœæ ta
ma specyficzny charakter. Zawsze ma oczy skierowane jedynie na
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Oblubieñca - Chrystusa.  On natomiast odczuwa ka¿d¹ jej myœl, zna
pragnienie i têsknotê jej serca.

Mi³oœæ oblubieñcza jest mi³oœci¹ bezwarunkow¹, bezcenn¹,
uœwiêcaj¹c¹, daj¹c¹ wszystko swemu jedynemu. „Jak¿e jesteœ piêkna
i jak¿e pe³na wdziêku, mi³oœci przerozkoszna” (Pnp 7,7).

Taka by³a mi³oœæ Ojca do marnotrawnego syna, bezinteresowna.
Chocia¿ syn zmarnotrawi³ po³owê maj¹tku Ojca, Ojciec nie kaza³
mu to teraz odrobiæ i dopiero wróciæ, ale przyj¹³ go z mi³oœci¹.
Dlaczego? Poniewa¿ mi³oœæ mówi³a, ¿e jego dusza jest wiêcej warta
ni¿ to co straci³, zmarnotrawi³.

Niekiedy wierz¹cy ludzie mówi¹, ¿e po kilku latach, po jakimœ
czasie ta mi³oœæ dojrzewa, pozostaje ju¿ tylko rozs¹dek, trzeŸwoœæ,
realizm, wyrachowanie, zimno. Lepiej jednak byæ zakochanym.

Bóg oczekuje od nas mi³oœci, w której by³by ponad wszystkim,
która Jego mi³uje ze wszystkich si³, myœli, serca i duszy i która Jemu
poœwiêca wszystko. To w³aœnie pierwsza mi³oœæ jest pos³uszeñstwem
wobec przykazania: „Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego z ca³ego serca
swego, z ca³ej duszy swojej, z ca³ej myœli swojej i z ca³ej si³y swojej”
(Mt 22,37).

Bez pierwszej mi³oœci nie jesteœmy w stanie wype³niæ tego
przykazania, gdy¿ wszelk¹ s³u¿bê bêdziemy wykonywaæ z przy-
zwyczajenia. Pierwsz¹ mi³oœæ posiadaæ bêdziemy przebywaj¹c
w bliskiej spo³ecznoœci z Oblubieñcem.

Utraciæ j¹ mo¿na przez zaniedbanie tej bliskiej spo³ecznoœci,
dlatego Pan mówi do zboru w Efezie: „Wspomnij z jakiej wy¿yny spad³eœ,
upamiêtaj siê i spe³niaj uczynki takie, jak pierwej”.
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27. Czyœcie uczniami
wszystkie narody

Proces ewangelizowania oparty na relacjach osobowych polega
tak¿e na podjêciu zobowi¹zania do bycia Duchowym Rodzicem.

Dojrza³oœæ duchowa charakteryzuje siê przynoszeniem owoców.
Ka¿dy chrzeœcijanin powinien byæ duchowym rodzicem i przy-
prowadzaæ innych do Chrystusa i prowadziæ ich do dojrza³oœci
duchowej.

Jezus powiedzia³: „Czyñcie uczniami wszystkie narody..., ucz¹c je
przestrzegaæ wszystkiego co wam przykaza³em”. W kontekœcie S³owa
Bo¿ego uczniem jest ten, kto przestrzega poleceñ i wskazówek
swojego nauczyciela. Naszym Mistrzem jest Jezus i Jego nauki, Jego
charakter, postawê przekazujemy innym. Wielkiego Polecenia nie
wype³nia siê przez samo g³oszenie Dobrej Nowiny, ale nauczanie
przestrzegania tego, co Chrystus nakaza³ Koœcio³owi. Stanie siê
uczniem Chrystusa jest wiêc procesem rozci¹gaj¹cym siê na ca³e ¿y-
cie, polegaj¹cym na przemienianiu siê na obraz Chrystusa. Koœció³
jest wiêc zobowi¹zany do wychowywania nowych wierz¹cych i po-
magania im we wzroœcie duchowym.

Gdy urodzi siê niemowlê nie zostawiamy go bez opieki, po¿y-
wienia i troski. Ta sama zasada odnosi siê do rzeczywistoœci duchowej.
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Naszym zadaniem jest opieka i karmienie niemowl¹t w Chrystusie,
aby stali siê mocniejsi w wierze i w ten sposób stajemy siê duchowymi
rodzicami lub nauczycielami.

Ewangelizowanie i czynienie uczniami jest procesem nieroz-
³¹cznym. Czynienie uczniami podkreœla wa¿noœæ g³êbokiej relacji
osobowej. Nie odbywa siê ono w zborze, ale szczególnie poza zborem,
w domu, w pracy, w szkole, w ¿yciu.

Poznanie S³owa Bo¿ego jest fundamentem w³aœciwego wzrostu
duchowego. Dlatego te¿ nauczanie jest niezbêdnym czynnikiem, aby
nastêpowa³ wzrost. Pawe³ tak pisa³ do wierz¹cych w Tesalonikach:
„Wszak wiecie, ¿e ka¿dego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliœmy
i zachêcali, i zaklinali abyœcie prowadzili ¿ycie godne Boga, który was
powo³uje do swego Królestwa i chwa³y” (1Tes 2,11-12). Na podstawie
tego wersetu mo¿emy powiedzieæ, ¿e Pawe³ indywidualnie, „ka¿dego
z was” naucza³ i zachêca³.

W 1Kor 4,15 Pawe³ mówi: „ojców macie niewielu; wszak ja was
zrodzi³em przez ewangeliê w Chrystusie Jezusie”. Jako duchowy ojciec,
Pawe³ zawsze modli³ siê za swoje dzieci w Chrystusie. „Dziêkujê Bogu
mojemu za ka¿dym razem, ilekroæ was wspominam, zawsze w ka¿dej
modlitwie mojej za wszystkich was z radoœci¹ siê modl¹c” (Flp 1,3-4).
Duchowy ojciec bêdzie gotowy podj¹æ odpowiedzialnoœæ za ¿ycie
innego cz³owieka, tak jak rodzic podejmuje wobec dziecka. Ojciec
lub matka mo¿e prowadziæ jedynie szkolenie indywidualne. Inne
potrzeby ma trzylatek a inne ten kto ma trzy miesi¹ce. Podobnie
duchowe potrzeby najlepiej s¹ zaspakajane metodami indywidualnej
opieki i indywidualnego szkolenia.

Bycie duchowym rodzicem wymaga ponoszenia kosztów
osobistych, mi³oœci i dyscypliny. Jednak kiedy przyjmujemy wskazan¹
rolê rodzica, mo¿emy byæ pewni, ¿e we w³aœciwym czasie otrzymamy
wieczn¹ nagrodê.

Jako duchowi rodzice w procesie czynienia uczniów musimy znaæ
swoje obowi¹zki, aby dobrze wype³niæ swoja rolê.

Duchowi rodzice kochaj¹ swoje dzieci.

Czyñcie uczniami wszystkie narody
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G³ównym motorem ca³ej s³u¿by Jezusa by³a mi³oœæ. Tematowi
mi³oœci poœwiêcony jest oddzielny rozdzia³ pt. „Jeszcze raz o mi³oœci”.

Duchowi rodzice karmi¹ swoje dzieci.

Karmienie jest nies³ychanie wa¿ne, poniewa¿ kiedy niemowlêciu
podajemy pokarm, którego nie mo¿e jeszcze jeœæ, zad³awi siê. Nowo
narodzone duchowe dziecko najpierw powinno byæ karmione przez
innych, potem karmi siê ju¿ samo, a kiedy dojrzeje, powinno karmiæ
innych. Zadaniem duchowego ojca jest doprowadzenie ucznia
poprzez nauczanie i wychowanie do takiego momentu, w którym
samodzielnie bêdzie móg³ siê troszczyæ o siebie, a dalej innych
poprowadziæ do dojrza³oœci.

Podsumowuj¹c swoj¹ trzyletni¹ dzia³alnoœæ w Efezie, aposto³
Pawe³ przypomnia³ wierz¹cym: „Nie uchyla³em siê od zwiastowania
wam wszystkiego, co po¿yteczne, od nauczania was publicznie i po domach”;
„Nie uchyla³em siê bowiem od zwiastowania wam ca³ej woli Bo¿ej”
(Dz 20,20.26).

Karmienie duchowych dzieci powinno polegaæ na nauczeniu ich
podstawowych zasad ¿ycia w spo³ecznoœci ze swoim Panem i Ojcem.
Czas spêdzony sam na sam z Bogiem jest warunkiem wzrostu. „Byæ
krótko z Bogiem, znaczy, byæ ma³o u¿ytecznym dla Boga” - napisa³
E.M. Bounds.

Sta³e miejsce spotkania z Panem na modlitwê i studiowanie S³owa
przynosi wielkie b³ogos³awieñstwo. Daniel „udawa³ siê do swojego
domu, i trzy razy dziennie pada³ na kolana, modli³ siê i wys³awia³ swojego
Boga, jak to zwykle dot¹d czyni³” (Dn 6,11). Dobrze jest wybraæ w³aœciwy
czas, najlepiej wtedy, kiedy nikt nie bêdzie odwraca³ twojej uwagi
od spo³ecznoœci z Panem. O Jezusie czytamy, ¿e wstawa³ wczesnym
rankiem, aby spotkaæ siê ze swoim Ojcem. „A wczesnym rankiem, przed
œwitem, wsta³, wyszed³ i uda³ siê na puste miejsce, i tam siê modli³”
(Mk 1,35). Wa¿na jest tak¿e postawa pokory, aby Pan móg³ do ciebie
przemawiaæ.

Powinniœmy nauczyæ ucznia czytaæ S³owo Bo¿e. Bóg da³ nam
list mi³osny zwany Bibli¹, do którego mamy dostêp w ka¿dej chwili.
Bóg napisa³ ten list, abyœmy wiedzieli jak bardzo nas kocha i jak mamy
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¿yæ i odpowiadaæ na Jego mi³oœæ. Czytanie i studiowanie Biblii jest
wa¿nym czynnikiem rozwoju nowo nawróconego dziecka Bo¿ego.
Mo¿emy zanotowaæ co dany fragment mówi o Bogu, Jezusie, Duchu
Œwiêtym, co ten fragment mówi o mnie jako dziecku Bo¿ym, co jest
g³ówn¹ treœci¹ przeczytanego rozdzia³u czy fragmentu, czy fragment
ten przedstawia polecenie, które nale¿y stosowaæ, a mo¿e obietnicê.

Nauczenie ucznia samodzielnego studiowania Biblii umo¿liwi
mu karmienie siê S³owem, kiedy tylko bêdzie mia³ na to ochotê
i uczyni go niezale¿nym od innych w zdobywaniu wiedzy biblijnej.
Studiowanie Biblii mo¿e polegaæ na studiowaniu wersetu, rozdzia³u,
studiowanie ró¿nych s³ów np.: radoœæ, mi³oœæ, pokój, poznawanie
postaci biblijnych itp. W trakcie studiowania mo¿emy zapisywaæ
pytania i staraæ siê odnaleŸæ póŸniej odpowiedzi. Kiedy dojdziemy
do wniosku, o czym dany fragment mówi, mo¿emy zapisaæ w jaki
sposób chcemy zastosowaæ go do w³asnego ¿ycia.

Bardzo owocnym jest uczenie siê wersetów biblijnych na pamiêæ.
Pozwala to wierz¹cemu w chwilach pokusy zastosowaæ nauczony
werset i w ten sposób daæ odpór atakom przeciwnika. Pan Jezus tak
w³aœnie post¹pi³ w chwili pokusy. Powiedzia³: „Jest napisano”. Móg³
tak uczyniæ, gdy¿ wiedzia³ co by³o napisane. Psalmista podaje nam
wspania³¹ wskazówkê, która zachowa nas przed grzechem. „W sercu
moim przechowujê S³owo twoje, abym nie zgrzeszy³ przeciwko tobie”
(Ps 119,11).

Studiowanie S³owa Bo¿ego i zapamiêtywanie go przynosi wiele
innych jeszcze b³ogos³awieñstw. Pomaga prowadziæ czyste i owocne
¿ycie - Ps 1; Daje si³ê, m¹droœæ, moc do œwiadczenia o Chrystusie -
Kol 3,16. S³owo oœwieca drogê - Ps 119,105. Przez S³owo poznajemy
obietnice Bo¿e - Jan 15,7 Dawid pisa³: „Daj mi o œwicie doznaæ ³aski
twojej, bo tobie ufam” (Ps 143,8).

Duchowi rodzice powinni nauczaæ swoje dzieci uczestnictwa
w zgromadzeniach zboru oraz s³uchaæ i stosowaæ  w codziennym
¿yciu nauki przedstawiane przez kaznodziejê. Mo¿emy tak¿e robiæ
notatki, poniewa¿ 90% z tego, co s³yszymy zapominamy. Rodzic tak¿e
powinien chroniæ swoje dzieci przed wrogiem, nauczyæ je, jak daæ
odpór szatanowi i pokusom.

Czyñcie uczniami wszystkie narody
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Nauczanie indywidualne, duchowy rodzic - dziecko daje wiele
korzyœci. Wyró¿nia siê zaletami przyjacielskiej za¿y³oœci i dok³ad-
noœci “terminowania u mistrza”. Jest elastyczne zarówno w formie
jak i w czasie, studiowaniu Biblii i praktycznym zastosowaniu. Mo¿e
byæ dostosowane do indywidualnych potrzeb i dowolnie roz³o¿one
w czasie. Metodê indywidualnego budowania mo¿na ³atwo ko-
piowaæ, poniewa¿ przekazujemy innym to, co sami otrzymaliœmy.
Dziêki istniej¹cej osobistej wiêzi nauczyciel-uczeñ napominanie
i poprawianie jest ³atwiejsze. Uczeñ ma wgl¹d w ¿ycie nauczyciela,
co wzmaga oddzia³ywanie g³oszonego przez niego poselstwa.
W atmosferze wzajemnego zaufania, ³atwiej mo¿na przedstawiæ swoje
problemy. Wyniki nauczania s¹ trwalsze.

Budowanie indywidualne jest najszybsz¹ metod¹ kszta³towania
duchowych przywódców, zdolnych do pomna¿ania uczniów.
Czynienie uczniów daje nieograniczone mo¿liwoœci pe³nienia oso-
bistej s³u¿by ka¿demu wierz¹cemu. Wykonywaæ mo¿e t¹ s³u¿bê
ka¿dy, wszêdzie, w ka¿dym wieku, o ka¿dej porze i wobec ka¿de-
go. Czynienie uczniów zapewnia zborom duchowo dojrza³ych
wierz¹cych.

W procesie czynienia uczniów nie wolno zapomnieæ o zasadzie,
¿e najpierw trzeba samemu byæ uczniem, aby innych czyniæ uczniami.
Czynienie uczniami jest przekazywaniem nie tylko nauki, ale
w szczególnoœci ¿ycia. Pragniemy, aby uczeñ móg³ widzieæ jasno
i wyraŸnie, jak my, uczniowie Chrystusa naœladujemy mistrza.
W procesie tym jesteœmy dla ucznia przyk³adem i wzorem, który on
bêdzie naœladowaæ. Pawe³ tak przedstawia³ kwestiê naœladownic-
twa: „B¹dŸcie naœladowcami moimi, jak i ja jestem naœladowc¹ Chrystusa”
(1Kor 11,1). Duchowy rodzic powinien iœæ z przodu, naœladuj¹c
Chrystusa.
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28. Bœogosœawieœstwa wynikajœce
z   wykonywania woli Pana

1. Pokój, zadowolenie, odpocznienie

Wielu chrzeœcijan prze¿ywa w swoim ¿yciu niepokój, przygnê-
bienie, a w koñcu za³amanie swojej wiary. Przyczyn¹ tego jest nie
wype³nianie woli Bo¿ej w swoim ¿yciu. Jezus wzywa nas do przy-
jêcia Jego jarzma i brzemienia. „WeŸcie na siebie moje jarzmo i uczcie siê
ode mnie, ¿e jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest mi³e, a brzemiê lekkie” (Mt 11,29-30).
Ukojenie, odpocznienie w Bogu jest w moim przekonaniu naj-
wiêkszym b³ogos³awieñstwem, którego potrzebuje dziecko Bo¿e
w codziennym ¿yciu. Pokój w sercu doœwiadcza chrzeœcijanin
poddany w zupe³noœci woli Bo¿ej.

Wszyscy jesteœmy robotnikami w winnicy Pañskiej. Niezale¿nie
czy ju¿ pracujesz dwadzieœcia lat, czy wiêcej, b¹dŸ mniej, dziœ jest
brzemiê, zadanie do wykonanie. Jeœli je wype³nisz, pokój i odpocz-
nienie bêdzie ci towarzyszyæ. Bóg mówi przez Jeremiasza: „Przystañcie
na drogach i patrzcie, pytajcie siê o odwieczne œcie¿ki, która to jest droga
do dobrego i chodŸcie ni¹, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy”
(Jr 6,16).
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Bóg daje nam do wyboru pos³uszeñstwo, którego rezultatem
jest odpoczynek duszy, b¹dŸ niepos³uszeñstwo, którego rezultatem
bê-dzie niepokój i przygnêbienie.

Bóg do narodu izraelskiego powiada: „Ja, Pan, twój Bóg, uczê
ciê tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzê ciê drog¹, któr¹ masz iœæ. O,
gdybyœ by³ zwa¿a³ na moje przykazania, twój pokój by³by jak strumieñ,
a twoja sprawiedliwoœæ jak fale morskie! Twój ród by³by liczny jak
piasek, a twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku, jego imiê nie
by³oby wytêpione ani zniszczone przed moim obliczem” (Iz 48,17-19).
Wszystkie b³o-gos³awieñstwa wymienione w tych wersetach s¹
dostêpne dla tych, którzy wype³niaj¹ Bo¿¹ wolê w swoim ¿yciu.

Twój ród by³by liczny jak piasek, a twojego potomstwa tyle, co
ziarnek piasku. To jeszcze jedna obietnica zwi¹zana z przypro-
wadzaniem innych do Chrystusa. Jeœli poddany bêdziesz temu, czego
uczy Bóg i bêdziesz zwa¿a³ na Jego przykazania, obietnica ta siê
wype³ni.

2.  Bo¿e prowadzenie, nowe objawienie

W Ksiêdze Izajasza 58, 10-11 czytamy: „Gdy g³odnemu podasz swój
chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje œwiat³o wzejdzie
w ciemnoœci, a twój zmierzch bêdzie jak po³udnie, i Pan bêdzie ciebie stale
prowadzi³ i nasyci twoj¹ duszê nawet na pustkowiach, i sprawi, ¿e twoje
cz³onki odzyskaj¹ swoj¹ si³ê, i bêdziesz jak ogród nawodniony i jak Ÿród³o,
którego wody nie wysychaj¹”.

Bóg chce prowadziæ nas swoimi drogami. W tym rozdziale przed-
stawia nam drogi, którymi chce nas prowadziæ oraz wynikaj¹ce st¹d
b³ogos³awieñstwa, je¿eli bêdziemy chodziæ jego drogami. Podanie
chleba g³odnemu i zaspokojenie spragnionego to Bo¿a droga dotar-
cia do zgubionych. Miliony g³odnych i spragnionych ludzi chodzi
ulicami naszych miast. Czy zaspokoimy ich g³ód i pragnienie? Jeœli
tak, to Bóg gwarantuje nam swoje b³ogos³awieñstwo.

Œwiat³o wzejdzie w ciemnoœci. Pomimo ciemnoœci wszêdzie
wokó³, Bóg poprowadzi ciê w swojej œwiat³oœci. Na zewn¹trz ciem-



141B³ogos³awieñstwo wynikaj¹ce z wykonywania woli Pana

noœæ, a ty bêdziesz widzia³ dok¹d iœæ. Bo¿e prowadzenie bêdziesz
ogl¹da³ wyraŸnie. Nawet gdyby ciemnoœæ by³a jeszcze wiêksza, ty
jeszcze lepiej bêdziesz zna³ drogê, gdy wype³nisz pierwsz¹ czêœæ
tego wersetu. Twój zmierzch bêdzie jak po³udnie. Nowe œwiat³o,
nowe zadania, nowe objawienie Bóg ma przygotowane dla tych
wierz¹cych, którzy podaj¹ „swój” chleb g³odnemu. Inni mog¹
zamartwiaæ siê przysz³oœci¹, a ty bêdziesz mia³ pewnoœæ, ¿e Bóg coœ
nowego uczyni.

Bóg obiecuje tym, którzy mu s¹ pos³uszni sta³e prowadzenie. Pan
bêdzie ciebie stale prowadzi³. Czy¿ nie jest to niesamowite b³o-
gos³awieñstwo, stale odczuwaæ jego d³oñ obok. On nie tylko wskazuje
drogê, ale gwarantuje swoj¹ obecnoœæ w drodze. On chce nosiæ nas
na swoich ramionach.

Nasyci twoj¹ duszê nawet na pustkowiach. Wszyscy przecho-
dzimy w ¿yciu pustynie, trudne okolicznoœci. Bóg obiecuje nasyce-
nie duszy pokojem, radoœci¹ na pustkowiach. Wiele takich chwil
prze¿y³em w swoim ¿yciu. Znajdowaæ siê na pustkowiu i doœwiad-
czaæ nasycenia, to uczucie wyciskaj¹ce ³zy wdziêcznoœci do Boga.
Wyczuwalna Jego obecnoœæ w czasie pustyni to niezwyk³e
b³ogos³awieñstwo.

Bóg sprawi, ¿e twoje cz³onki odzyskaj¹ swoj¹ si³ê. Tak czêsto
w trudach ¿ycia potrzebujemy wzmocnienia naszych opad³ych r¹k
i omdla³ych kolan. Bóg to uczyni, kiedy zaspokoisz pragnienie
strapionego. W tak dziwny sposób Bóg dzia³a. Pójdziesz do szpitala
pokrzepiæ chorego, a wyjdziesz ze szpitala wzmocniony i odœwie-
¿ony. Zamiast ogl¹daæ „Klan”, odwiedzisz kogoœ, kto potrzebuje
wody ¿ywej, os³ab³ w wierze, a wrócisz nape³niony.

Bêdziesz jak ogród nawodniony i jak Ÿród³o, którego wody nie
wysychaj¹. Strumieñ wody ¿ywej bêdzie p³yn¹³ tak, jak górski po-
tok, czysty i przejrzysty. Odwiedzisz s¹siada i wylejesz trochê mi-
³oœci na jego zranione serce, a sam do domu wrócisz jeszcze obficiej
nawodniony mi³oœci¹, któr¹ Duch Œwiêty rozleje. Owocowaniu nie
bêdzie koñca, kiedy oka¿esz dobroæ dla nieszczêœliwego alkoholika
i poœwiêcisz mu kilka wieczorów.
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3.  Wzrost wiary, manifestacja mocy Bo¿ej

W poprzednich rozdzia³ach wspomnia³em o tym, ¿e Bóg obja-
wia swoj¹ moc kiedy jesteœmy mu pos³uszni. Czyni³ to w pierwszym
Koœciele, czyni to dziœ. Bóg potwierdza swoje S³owo znakami i cu-
dami tak, jak w czasach apostolskich (Mk 16,20). Fragmentów,
mówi¹cych o manifestacji mocy Bo¿ej w Starym i Nowym Testamen-
cie jest setki.

Musisz tylko odwa¿yæ siê pójœæ do szpitala albo do domu cho-
rego i z wiar¹ pomodliæ siê o niego. Bóg uczyni co do Niego nale¿y.
Wiele razy widzia³em znaki i cuda czynione przez Boga w wyniku
mojego pos³uszeñstwa. Jednak równie¿ wiele razy by³em nie-
pos³uszny, poniewa¿ strach sparali¿owa³ mnie i nie wykona³em
Bo¿ego polecenia.

Kiedy piêtnaœcie lat temu Bóg zmieni³ moje ¿ycie, zapragn¹³em,
aby ca³a moja rodzina równie¿ doœwiadczy³a zmiany. Kiedy ¿y³em
bez Boga wszyscy moi bracia i siostry ze swoimi rodzinami uczest-
niczyli w imprezach, które organizowa³em. Ró¿nych imprez roz-
rywkowych, organizowa³em w tym czasie bardzo du¿o. Byliœmy
bardzo zorganizowan¹ rodzin¹. Teraz, kiedy Bóg mnie zbawi³,
chcia³em, abyœmy nadal tworzyli tak¹ rodzinê. Pobudzony przez
Ducha Œwiêtego rozpocz¹³em modliæ siê, wraz z moimi rodzicami
o moje rodzeñstwo. W rezultacie codziennych modlitw, Bóg uczyni³
coœ niezwyk³ego. W przeci¹gu piêciu miesiêcy Bóg zbawi³ siedmio-
ro z mojego rodzeñstwa. W tym okresie Bóg wielokrotnie uzdrawia³
cz³onków mojej rodziny w nadnaturalny sposób, czyni³ inne nad-
zwyczajne znaki i cuda.

On ci¹gle jest ten sam i znaki i cuda ca³y czas mo¿emy ogl¹daæ.
Ka¿dego roku w czasie ewangelizacji jestem poruszony Bo¿ym
dzia³aniem. Wtedy, kiedy widzê Bo¿e dzia³anie, Jego objawiaj¹c¹ siê
moc, zauwa¿am w sobie wzrost wiary, zaufania w S³owo Bo¿e.
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4  Powodzenie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia

Bóg zainteresowany jest ka¿d¹ dziedzin¹ naszego ¿ycia.
Niektórzy wierz¹cy myœl¹, ¿e Bóg nigdy nie bêdzie wtr¹ca³ siê do
mojego ¿ycia zawodowego, moich mebli, czy ubrañ. Jego nie in-
teresuje czy mam czym ogrzewaæ dom. Jednak Bóg troszczy siê
o ptaszki na ³¹ce, o lilie polne. Troszczy siê o moje w³osy na g³owie.
Dlaczego mia³by nie byæ zainteresowany dziedzinami powa¿-
niejszymi. On chce, abyœ mia³ pracê, ale chce te¿, abyœ sobie ceni³
pracê. On pragnie troszczyæ siê o ciebie, ale pragnie te¿, abyœ ty
troszczy³ siê o innych i o Królestwo Bo¿e.

Kilka razy w swoim ¿yciu doœwiadczy³em nadnaturalnej Bo¿ej
interwencji w dziedzinie materialnej. Bóg przez Jozuego podaje nam
bardzo wa¿n¹ zasadê ¿ycia chrzeœcijañskiego: „Niechaj nie oddala siê
ksiêga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyœlaj o niej we dnie i w nocy,
aby œciœle czyniæ wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczêœci siê
twojej drodze i wtedy bêdzie ci siê powodzi³o” (Joz 1,8). Bo¿e b³o-
gos³awieñstwo jest dostêpne, powodzenie i obfitoœæ mo¿e mieæ ka¿-
de dziecko Bo¿e, pod warunkiem, ¿e wype³ni warunki podane przez
Boga.

Poznawanie Boga i Jego dróg, wype³nienie myœli, myœlami
Bo¿ymi i postêpowanie zgodne z zasadami wyznaczonymi przez
S³owo Bo¿e to warunki, które Bóg postawi³ przed nami. Ze swej stro-
ny Bóg gwarantuje szczêœcie, powodzenie i b³ogos³awieñstwo. Na-
le¿y tutaj dodaæ to, co pisze Pawe³ do Filipian: „A Bóg mój zaspokoi
wszelk¹ potrzebê wasz¹ wed³ug bogactwa swego w chwale, w Chrystusie
Jezusie” (Flp 4,19). Bóg zaspokaja nasze potrzeby, nie zachcianki,
dlatego musimy byæ wra¿liwi na to, jakie mamy potrzeby. Jeœli
troszczyæ siê bêdziemy o rozwój Królestwa Bo¿ego, Bóg sam
w cudowny sposób zatroszczy siê o wszystko inne, co potrzebujemy.

5.  Obecnoœæ Bo¿a, chwa³a Pañska

Wiele miejsc S³owa Bo¿ego potwierdza nam t¹ prawdê, ¿e jeœli
wype³niamy Bo¿e ustawy, Jego S³owo, towarzyszy nam chwa³a
Pañska i doœwiadczamy szczególnej obecnoœci Bo¿ej. Bóg przychodzi
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tam, gdzie jego wybrany lud ¿yje w pos³uszeñstwie Jego s³owom.
Jeœli swoj¹ postaw¹ chrzeœcijanin bêdzie uwielbiaæ Jezusa, to
w codziennym ¿yciu doœwiadczaæ bêdzie nowych zaskakuj¹cych
i zadziwiaj¹cych go b³ogos³awieñstw. Moj¿esz powiedzia³ do ludu
Bo¿ego: „Uczyñcie to, co nakaza³ Pan, a uka¿e siê wam chwa³a Pana”
(3Moj 9,6).

Czy znasz takiego Ojca, który robi swoim dzieciom niespo-
dzianki? Bóg jest najlepszym Ojcem i On cieszy siê z tego, kiedy mo¿e
swojemu dziecku sprawiæ najmilsz¹ niespodziankê. W czasach
Jehoszafata, kiedy lud Bo¿y by³ w wielkim niebezpieczeñstwie,
poniewa¿ Moabici i Amonici ruszyli na wojnê z narodem Judzkim,
Bóg objawi³ swoj¹ wielka moc i chwa³ê. Wojsko Jehoszafata przy-
gotowywa³o siê do ciê¿kiej potyczki i walki z wrogami, a Bóg sprawi³
im wspania³¹ niespodziankê. Powiedzia³ do nich: „Nie wasz¹ rzecz¹
bêdzie tam walczyæ, ustawcie siê tylko i stójcie, i ogl¹dajcie ratunek Pana,
o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie siê i nie lêkajcie! Jutro wyjdŸcie przed nich,
a Pan bêdzie z wami” (2Krn 20,17).

Jaka¿ dziwna metoda walki z wrogimi i mocnymi narodami.
Ustawcie siê i stójcie i ogl¹dajcie ratunek Pana. Nie bójcie siê i nie
lêkajcie. To by³y zadania, które mia³ wykonaæ naród Judzki. Przecie¿
tak siê nie walczy, mogli siê buntowaæ. Bóg jednak mia³ przygotowan¹
dla swojego narodu niespodziankê. Jezus, kiedy chodzi³ po ziemi
wielokrotnie zdumiewa³ lud swoim nauczaniem a szczególnie
dzia³aniem. Pos³uszeñstwo Bogu, wykonywanie woli Pana sprawia,
¿e jesteœmy zdumiewani Bo¿¹ obecnoœci¹, Jego dzia³aniem i
objawieniem siê chwa³y i mocy Bo¿ej.

Kiedyœ Bóg pos³a³ mnie do chorego cz³owieka w szpitalu, aby
przedstawiæ mu ewangeliê. Rozk³adaj¹ce siê cia³o tego cz³owieka,
zniszczone przez raka mog³o tylko odstraszyæ od podjêcia decyzji,
by go odwiedziæ. Dodatkowo le¿a³ na oddziale, na który nikt nie
móg³ wchodziæ. Ale kiedy Bóg otwiera drzwi, nikt tych drzwi nie
mo¿e zamkn¹æ. Wchodz¹c na oddzia³, bez ¿adnych dodatkowych
wyjaœnieñ, powiedzia³em: „Bóg pos³a³ mnie tu, aby modliæ siê
o cz³owieka, którego imiê wymieni³em”.



145B³ogos³awieñstwo wynikaj¹ce z wykonywania woli Pana

Wszystkie pielêgniarki, na czele z oddzia³ow¹ by³y sparali¿owane
obecnoœci¹ Bo¿¹. To mo¿na by³o zauwa¿yæ. Nie bêdê opisywa³
szczegó³ów, ale jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy po kilku
tygodniach us³ysza³em z ust najbli¿szej temu cz³owiekowi osoby,
¿e wróci³ ze szpitala do domu zupe³nie zdrowy. Jednak to, co ta osoba
doda³a, sprawi³o, ¿e ³zy wdziêcznoœci wyp³ynê³y z moich oczu. Oto
s³owa, które powiedzia³a: „Proszê pana, dla ca³ej naszej rodziny jest
jeszcze bardziej zdumiewaj¹ce to, ¿e on wróci³ zupe³nie inny. Dotychczas
by³ zgryŸliwy, z³oœliwy, dokuczliwy i nieznoœny. Odnosi³ siê arogancko,
nieuprzejmie do wszystkich w rodzinie. Teraz jest taki mi³y, przyjemny,
spokojny, zupe³nie inaczej siê zachowuje”. Moje zdumienie i wzruszenie
by³o tak wielkie, ¿e nie potrafi³em tej osobie powiedzieæ, dlaczego
tak siê sta³o. Któ¿ móg³ uczyniæ tak¹ niespodziankê?

6.  Przeœladowanie dla imienia Pana

Aposto³ Pawe³ w przemówieniu przed królem Agrypp¹ po-
wiada: „Dlatego te¿, królu Agryppo, nie by³em niepos³uszny temu widzeniu
niebieskiemu, lecz g³osi³em najpierw tym, którzy s¹ w Damaszku, potem
w Jerozolimie i po ca³ej krainie judzkiej, i poganom, aby siê upamiêtali
i nawrócili do Boga i spe³niali uczynki godne upamiêtania. Z tego to powodu
pochwycili mnie ¯ydzi i usi³owali mnie zabiæ” (Dz 26,19-21). W innym
miejscu Pawe³ mówi, ¿e g³osz¹c ewangeliê, pewien jest tylko jednej
rzeczy. „Idê do Jerozolimy, nie wiedz¹c, co mnie tam spotka, prócz tego,
o czym mnie Duch Œwiêty w ka¿dym mieœcie upewnia, ¿e mnie czekaj¹
wiêzy i uciski” (Dz 20,22-23). Pawe³ wiedzia³, ¿e jednym z b³o-
gos³awieñstw, kiedy wykonujemy wolê Pana jest cierpienie
i przeœladowanie dla Jego imienia.

Tysi¹ce chrzeœcijan na ca³ym œwiecie wspó³czeœnie jest
przeœladowanych z powodu wiary w Chrystusa. W naszym kraju
obserwujemy, albo doœwiadczamy niekiedy przekleñstw, nienawiœci,
sprzeciwów ze strony ró¿nych ludzi. Czasem w rodzinach dzieci s¹
wyrzucane z domu przez swoich rodziców, poniewa¿ zaufa³y
Chrystusowi. Jeœli jednak chcemy ca³ym sercem naœladowaæ nasze-
go Pana musimy byæ œwiadomi przeœladowañ i przyj¹æ je jako coœ
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naturalnego, a mo¿e b³ogos³awionego. On by³ najbardziej przeœ-
ladowany, a¿ do œmierci krzy¿owej.

7.  Osi¹gniêcie celu i nagroda

Ostatnim przeze mnie wymienionym b³ogos³awieñstwem wy-
nikaj¹cym z wykonywania woli Pana jest to, na co wszyscy ocze-
kujemy z radoœci¹. Pawe³ mówi: „Zmierzam do celu, do nagrody
w górze, do której zosta³em powo³any przez Boga w Chrystusie Jezusie”
(Flp 3,14). Pan do s³ug, którzy byli wierni i obracali talentami, roz-
wijali dary powiedzia³: „Dobrze, s³ugo dobry i wierny! Nad tym, co
ma³e, by³eœ wierny, wiele ci powierzê; wejdŸ do radoœci pana swego”
(Mt 25,21).

Bóg w Chrystusie dla ka¿dego dziecka swojego, wiernie wy-
konuj¹cego Bo¿e S³owo, przygotowa³ nagrodê. Ju¿ ¿yj¹c na ziemi
lubimy nagrody. Jednak wiecznoœæ w obecnoœci naszego kochaj¹cego
Ojca jest najwspanialsz¹ nagrod¹. Bez trosk ¿ycia codziennego, bez
bólu i p³aczu, w wiecznej radoœci z wielkim t³umem, wykupionym
Krwi¹ Chrystusa na wieki wieków. Wieczne szczêœcie, dom w krainie,
gdzie ulice s¹ ze z³ota, mieszkanie przygotowane przez samego
budowniczego Koœcio³a, oœwietlone chwa³¹ Bo¿¹, gdzie œwiec¹cym
jupiterem jest Baranek Bo¿y to wszystko przygotowane jest dla
grzeszników, których kochaj¹cy Ojciec wypatrywa³, gdy byli
w ciemnoœci.

£aska niechaj bêdzie ze wszystkimi, którzy mi³uj¹ Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, mi³oœci¹ niezniszczaln¹. Amen.
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