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My lenie typu „Z”
CZEGO PRAGNIE BÓG?

Lek

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• My lenie typu „Z” bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym
terenie.
• Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez
zakładanie ich w taki sposób, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyj cia
ewangelii dzi ki wiadectwu miejscowego ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia.
• Zdawa sobie spraw , e Bo wol jest, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i
zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.
• Zajmow3a si zakładaniem ko ciołów w oparciu o my lenie typu „Z” lub wizj docelow .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

My lenie typu „Z” przekazuje wizj ostatecznego Bo ego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi
czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli
ewangeli oraz mieli okazj przyj
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc .
Zastanów si , jak mo na w sposób jasny i przyst pny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim
kontek cie kulturowym.
WPROWADZENIE
Gdyby przywódcy chrze cija scy zadali sobie pytanie: „Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania w
dziejach ludzko ci?” lub „Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu ?”, jak wpłyn łoby to na
sposób ich słu by? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okre la zadania ich słu by.
I.

NA CZYM POLEGA MY LENIE TYPU „Z”?

Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania? Odpowied brzmi „Z” – ko cowy skutek tego, czego Bóg
pragnie dla ka dego narodu, regionu, miasta, wsi b d otoczenia. Działanie zmierzaj ce do
osi gni cia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest „Z”. Biblia podaje wyra nie, e
Bo a miło obejmuje swym zasi giem cały wiat (Jana 3:16). W Li cie do Tymoteusza Paweł
podkre lił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat pisz c: „[Pan] jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi , ale wszystkich doprowadzi do
nawrócenia” (2 Piotra 3:9).
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Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opami tali, to czy my nie powinni my podziela tego
pragnienia? Czy Bóg mo e si nami posługiwa , by my mobilizowali innych do osi gni cia tego
celu? Co mogłoby si wydarzy , gdyby wszyscy chrze cijanie w danym kraju, regionie, mie cie, wsi
czy cho by najbli szym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby ka dy Go poznał
i widział chrze cijan yj cych po ród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12)
Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz
wszechmocny Bóg wie jedynie, kto b dzie zbawiony. Zadaniem Ko cioła jest zapewnienie ka demu
szansy usłyszenia ewangelii.
Zanim przyst pisz do dalszej lektury, postaw sobie nast puj ce pytania:
• Czego Bóg pragnie dla ____________? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia)
Po wi na odpowied jeden akapit.

• Co powy sza odpowied oznacza dla mojej słu by? Czy to, czym si obecnie zajmuj ,
odzwierciedla Bo e pragnienia?
Łatwo zauwa y , w jaki sposób my lenie typu „Z” mo e trafnie okre la wizj i zadania we wszelkiej
słu bie.
II.

ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA

W celu osi gni cia „Z”, musi doj
do nasycenia. Pod poj ciem
„nasycenia” rozumiemy docieranie ko cioła do „wszystkich ludzi”, jak to
podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika,
e Bóg pragnie, aby ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i
zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza
całkowite posłusze stwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i
Zbawiciela. Istotn cz ci chrze cija skiego ycia jest przynale no
do miejscowego ko cioła, gdzie wierzy si w Słowo Bo e i Go naucza.
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne
podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego
poprzez zakładanie ko ciołów w taki sposób, by ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko mieli szans przyj cia ewangelii dzi ki wiadectwu
miejscowego ko cioła. SCP to wizja, strategia i słu ba napełniania
krajów, regionów, miast, wsi i najbli szego otoczenia ko ciołami, które
przedstawi ewangeli ka dej osobie w jej j zyku i wła ciwej danemu
krajowi kulturze.

Zakładanie ko ciołów
a do nasycenia jest
wcieleniem w ycie
Wielkiego Nakazu
Misyjnego poprzez
zakładanie ko ciołów
w taki sposób, by
ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko
mieli szans przej cia
ewangelii dzi ki
wiadectwu
miejscowego
ko cioła.

A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z”?
Poza tym, e Bóg pragnie „Z” bardziej ni my, ekscytuj cy jest fakt, e w Pi mie mamy
wyra n obietnic spełnienia celu „Z”. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego
chwał jest wyra ona w ksi dze Izajasza: „kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód,
które przepełniaj morze” (Iz. 11:9).
W ksi dze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym
rezultacie Bo ego działania w wiecie, osi gni ciu celu „Z”, do którego zmierza historia
ludzko ci. Jan opisuje tłumy ludzi z ka dego narodu, plemienia, ludu i j zyka oddaj cych Bogu
chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z” jest realistyczne.
B. Co mówi sam Bóg na temat „Z”?
W jednej z najintymniejszych chwil sp dzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno w ród tych,
którzy w Niego wierz : „aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak
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Mnie umiłowałe ” (Jan 17:23b). Jezus pragn ł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym wła nie
polega „Z”! Powtórzył t pro b dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi –
Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisuj cy cel „Z”. Jest zatem jasne, e „Z” jest dla Boga
spraw niezmiernie istotn .
C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie „Z”
Jezus uczył swoich uczniów my lenia typu „Z” zapewniaj c ich, e „najpierw musi by głoszona
Ewangelia wszystkim narodom” (Mar. 13:10). Obiecał te , e ewangelia b dzie głoszona a do
nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47).

III.

KILKA NIEZB DNYCH KROKÓW DO OSI GNI CIA „Z”

W celu realizacji „Z” musimy przeby w słu bie etap od „A” do „Y”. Pismo podaje nam kilka zasad
niezb dnych do odbycia etapu z „A” do „Y”, który jest konieczny do efektywnego wykonania „Z”.
Warto zwróci uwag , e wszystkie te kroki maj co wspólnego z „Z”. Zachowuj c stale w pami ci
„Z” mo emy dokonywa strategicznych posuni odbywaj c etap od „A” do „Y”.
D. Modlitwa
Pod wieloma wzgl dami modlitwa stanowi integraln cz
celów na ziemi. Zwró uwag na nast puj ce odno niki:

E.

dostrzegania realizacji Bo ych

•

2 Krn. 7:14 Je li lud Bo y modli si
wykonany.

•

Mat. 9:38 Lud Bo y otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi
realizacji planu „Z”.

•

1 Tym. 2:1-4 Lud Bo y ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjaj ce realizacji
planu „Z”. Paweł polecił Tymoteuszowi, by ko cioły modliły si za przywódców w
społecze stwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii.

•

Obj. 5:8-10 „Z” jest skutkiem „modlitw wi tych”.

Miło

tak, jak powinien, plan „Z” na pewno zostanie
udział w

i jedno

Gdy Jezus powiedział: „po tym wszyscy poznaj ”, miał na my li miło mi dzy chrze cijanami
(Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan „Z” wymaga bardzo dobrych relacji mi dzyludzkich. Tylko
w sytuacji, gdy wierz cy b d si darzy wzajemn miło ci , ludzie b d wiedzieli, e nale
oni do Chrystusa. Je li brak nam miło ci, to niewiele pomo e wzrost liczebny – sprawi on
jedynie, e ludzie b d nas postrzega jako kolejny ruch religijny.
Je li wiat ma pozna , e wierz cy s uczniami Chrystusa, musi mi dzy nimi panowa taka
sama jedno jak ta, która ł czy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jedno ci z
Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi . Modli si o to, by nasza jedno była
odbiciem jedno ci ł cz cej Ojca i Syna i o to, by my pozostawali z Nim w nierozerwalnym
zwi zku (Jan 17:21,23).
F.

Wizja
Jak wynika z zamieszczonych poni ej fragmentów Pisma, „Z” jest zadaniem o zasi gu
globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentuj cych wszystkie narodowo ci i zak tki wiata.
My lenie typu „Z” wymaga postrzegania całego wiata Bo ymi oczami.
•

Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, „aby ka dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin ł, ale miał ycie wieczne” (Jan 3:16).

•

Jezus jest ofiar „za grzechy całego wiata” (1Jana 2:2).

•

Duch wi ty „przekona wiat o grzechu” (Jan 16:7-11).

•

Duch wi ty daje chrze cijanom moc do wiadczenia „po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

•

Jezus nakazuje swoim nast pcom: „id cie wi c i nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28:1820).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).
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G. Ewangelizacja
W celu realizacji planu „Z” ko ciół musi wysyła ewangelistów wsz dzie tam, gdzie jest
niewielu wierz cych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan „Z” wymaga dotarcia do osób, które nie
słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nast puj co:
„...Jak e mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli usłysze , gdy im nikt nie
głosił?” (Rzym. 10:14).
Chrze cijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej
nie słyszały, w ka dej wsi, mie cie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i
zakładaniem ko ciołów w tych miejscach i w ród tych ludzi „Ci, którym o Nim nie mówiono,
zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go” (Rzym. 15:21).
H. Zakładanie ko ciołów
W celu realizacji planu „Z” wsz dzie musz by ko cioły widoczne
dla
wszystkich.
Za
po rednictwem
ko cioła,
zarówno
niewidzialnego (w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna
„wielorak w przejawach m dro
Boga” (Efez. 3:8-11). Ko ciół
jako ciało Chrystusowe jest namacaln
obecno ci
Jezusa
Chrystusa na ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze
miejsce w yciu ko cioła, wiat pozna, e jest On panem
wszystkiego (Efez. 1:22-23).

W celu realizacji
planu „Z” wsz dzie
musz by ko cioły
widoczne dla
wszystkich.

Dzi ki krwi przelanej na krzy u ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim
Ko ciele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyja ni.
Pragn ł on w ród tych ludzi yj cych dot d w nienawi ci „z dwóch rodzajów ludzi stworzy w
sobie jednego nowego człowieka, wprowadzaj c pokój” (Efez. 2:13-16).
Podobnie jak miło i wierno współmał onków jest zauwa ana przez członków wspólnoty, w
której mieszkaj , tak te widoczna jest relacja mi dzy Jezusem a Jego Ko ciołem (Efez. 5:2223).
Członkowie ko cioła s ze sob powi zani tak jak cz ci ciała, z których ka da wykonuje swoje
zadanie. Celem działania ko cioła jest przybli anie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w
ko ciele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały ko ciół posiada w gronie
swoich członków przedstawicieli ka dego narodu (Obj 5:9-10).
IV.
I.

MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”

Dawanie typu „Z”
My lenie typu „Z” wymaga dawania typu „Z”. Paweł przytacza słowa Jezusa napominaj c w
Milecie starszych z ko cioła w Efezie: „Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (Dz.
Ap. 20:35). Dawanie jest istotn cz ci słu by ko cioła. Paweł podpieraj c si apostolskim
autorytetem zalecał ko ciołowi w Koryncie: „oby cie i w t łask obfitowali” (2 Kor. 8:7).
Ko ciół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wi cej Bóg
zaspokaja jego aktualne potrzeby „według bogactwa swego w chwale”. Nasz Pan błogosławi
akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron
przedsi wzi cia, jakiego podejmie si ko ciół d
cy do realizacji planu „Z” (Filip. 4:15-19).

J.

Strategia „Z”
Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: „We wszelkim działaniu
zwracaj uwag na koniec”. Stosowanie w praktyce my lenia typu „Z” wywiera ogromny wpływ.
Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słu bie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem
ich wysiłków w realizacji Bo ego planu „Z”. W takiej sytuacji łatwo jest popa
w rutyn i
dopu ci do tego, e ominie nas Bo e błogosławie stwo. Postawienie sobie zasadniczego
pytania „Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słu ymy?” mo e okaza si niezwykle
inspiruj ce dla ludzi słu cych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do
bardziej intensywnej pracy dla Boga.
Przykład my lenia typu „Z” w Rumunii
Nelu Sofrac, zało yciel ko ciołów w Rumunii, zauwa ył, e Bóg pragn ł mie wi cej ni cztery
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ko cioły, jakie powstały w jego okr gu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak
znacz cym osi gni ciu, jakim było zało enie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych
czterech ko ciołach, jednak my lenie typu „Z” motywowało go do dalszego działania.
Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okr gu, wiedział
jednak, e Bóg pragn ł wypełni Alba Iulia ko ciołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby
zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było zało y w Alba Iulia
500 ko ciołów. Nelu rozpocz ł szkolenie pi tnastu młodych ludzi ze swego ko cioła i nowych
zało onych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn zło on
z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocz tkowo
niech tnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie „Z”
dla Alba Iulia, pomo e Nelu doprowadzi dzieło do ko ca, Dorina prowadzi obecnie pi tna cie
kobiecych grup komórkowych modl cych si o nowe ko cioły, podczas gdy jej m
stoi na
czele mi dzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu ko ciołów. Ruch ten si
rozrasta i zakłada nowe ko cioły w okr gu Alba Iulia dzi ki mobilizacji ko ciołów ju
istniej cych do zaanga owania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja
i zakładanie ko ciołów.
Zgromadzenia w Alba Iulia modl si , jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miło ci, wysyłaj
ewangelistów i zakładaj ko cioły w swoim okr gu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania
i pomimo i ludzie ci uwa aj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie.
My lenie typu „Z” umo liwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow . Prowadzi on szkolenia
dla zało ycieli ko ciołów i zara a przywódców chrze cija skich w innych cz ciach Rumunii
wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia. Spodziewa si , e zostanie wysłany jako
misjonarz mi dzynarodowy poza granice swego kraju.
KONKLUZJA
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest głównym punktem my lenia typu „Z”, gdy pozostałe zadania
w postaci modlitwy, pełnego miło ci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta
zrealizowane na całym wiecie jedynie za po rednictwem ko cioła. Z uwagi na fakt, e ko ciół musi
dotrze do wszystkich, sił nap dow my lenia typu „Z” musi by zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
Bóg pragnie „Z”, a je li dany ko ciół działa zgodnie z Bo wol , proces zakładania ko ciołów a do
nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów ko ciołami ma na celu przekazanie
wszystkim ludziom przesłania ewangelii.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy zało ycielem ko ciołów reprezentuj cym my lenie „Z” a innymi
zało ycielami ko ciołów?

•

Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie?

•

Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wi cej robotników? Skoro sam Jezus dał takie
polecenie, to czy b dzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw , je li b dziemy wytrwale si
modli ? Dlaczego robotników jest za mało?

•

Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w
sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu „Z”? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie
wysłuchana, czy te modlił si na pró no? Czy staniesz si cz ci odpowiedzi na Jego modlitw ?

•

Czy osoby z zewn trz postrzegaj twój ko ciół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi , czy te jako
społeczno ludzi okazuj cych miło ?

•

Czy masz wizj zało enia jednego ko cioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni
ko ciołami głosz cymi ewangeli ?

•

Czy wyró niasz si ofiarno ci pod wzgl dem finansowym? Czy twój ko ciół daje pod tym wzgl dem
dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Je li nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo?

•

Czy akcje ewangelizacyjne w twoim ko ciele maj na celu tylko powi kszenie twego ko cioła, czy
te zakładanie nowych?

wiat
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PLAN DZIAŁANIA
•

Zacznij my le o strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia, która zawierałaby element
modlitwy, jedno ci i miło ci, wizji, ewangelizacji i zakładania ko ciołów. Zanotuj kilka pocz tkowych
pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadz cym ten kurs.

•

Pomy l o swoim otoczeniu, wsi, mie cie, regionie lub kraju. Zastanów si , jak by odpowiedział na
pytanie: „Czego Bóg pragnie dla _________?” Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach
przyczyniania si do realizacji planu „Z” na twoim terenie.
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Wprowadzenie do
ewangelizacji
BÓG TAK UMIŁOWAŁ WIAT

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie charakteru, motywacji i miejsca ewangelizacji w strategii SCP.

Główne punkty

• Ewangelizacja jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem.
• Umiej tno ci i do wiadczenie w ewangelizacji mo na rozwija
• Proces ewangelizacji jest niepełny, dopóki bardziej dojrzały wierz cy nie zacznie prowadzi
uczniostwie nowego chrze cijanina i pomaga mu wzrasta w wierze.

Po

w

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Dostrzega nagl c potrzeb zgubionych i mie
miło ci do tego, by ich ewangelizowa .

siln

motywacj

wynikaj c

z bezwarunkowej

Dodatek
1A Most

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Popro uczestników o gło ne przeczytanie wybranych wierszy w sekcji II. Po wi
nieco czasu na
przegl d trójek modlitewnych. Zach
uczestników do zało enia własnej trójki modlitewnej przed
kolejnym seminarium szkoleniowym.
WPROWADZENIE
Ewangelizacja jest istotnym zadaniem dla wszystkich wierz cych. Jest ona niemniej wa na dla osób
zaanga owanych w zakładanie ko cioła. Na dobr spraw zakładanie ko cioła bez ewangelizacji jest
niemo liwe. Nadziej podczas tego procesu mo emy znale w Ewangelii Mateusza 4,19, gdzie Jezus
postawił swoich uczniów przed wyzwaniem na ladowania go słowami: „Pójd cie za Mn , a uczyni was
rybakami ludzi”.
Jezus pragn ł, by ci do wiadczeni rybacy po wi cili swoje ycie na budowanie Jego Ko cioła. gdy
pod amy za Chrystusem, przestrzegamy Jego prawa i jeste my Mu posłuszni, On pragnie równie nas
uczyni rybakami ludzi, potrafi cymi przyci ga i pozyskiwa dla Niego nowe osoby. Jedynie Pan jest w
stanie uczyni nas skutecznymi rybakami dusz.
Jest wiele sposobów na złowienie ryby. By złowi ich tysi ce, posługujemy si wielkimi łodziami,
skomplikowanymi maszynami i olbrzymimi sieciami. Mniejsze sieci zarzucamy po to, by złowi kilka. A
haczyki z przyn t lub atrakcyjnym wabikiem stosujemy wtedy, gdy łowimy jedn na raz. Nie łowimy ryby
za pierwszym zarzuceniem w dki lub jej szarpni ciem, ale ka de do wiadczenie czego nas uczy.
Musimy i tam, gdzie s ryby i wybra odpowiedni metod , by je złowi .
Podobnie jest mnóstwo sposobów przyprowadzania m czyzn, kobiet i dzieci do Chrystusa. Jest
oczywi cie tylko jedna prawdziwa Ewangelia. Kiedy j głosimy, Bo y Duch wi ty przekonuje wiat o
winie, czyli o grzechu, sprawiedliwo ci i s dzie (J 16,8) i przyprowadza ludzi do wiary, która przemienia
ycie. Naszym zadaniem jest ł czenie skutecznych metod i strategii w celu pozyskiwania ludzi dla
Chrystusa i wł czania ich do ko cioła. W niniejszej lekcji b dziemy rozwa ali niektóre z tych metod i
strategii.
I.

CHARAKTER EWANGELIZACJI
Ewangelizacja oznacza „oznajmianie dobrej nowiny”. „Dobra nowina” o tym, e Jezus Chrystus
uczynił zbawienie mo liwym i osi galnym darem, za który nie trzeba płaci , to najlepsza nowina,
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jaka mo e dotrze do ludzkiego ucha i serca. Ewangelizacja oznacza pomaganie niewierz cym w
Chrystusa w kierowaniu si do wiary w Niego. Ewangelizacja nie jest jednak ko cem procesu.
Prawdziwa ewangelizacja przypomina pierwszy odcinek w biegu sztafetowym. Gdy pozyska si
ludzi dla Chrystusa, nale y ich „przekaza ” uczniowi, który pomo e im w rozwoju ich ycia w
Chrystusie. Bieg nie jest uko czony, dopóki nie powstanie społeczno wierz cych i nie pomno y
si ciało Chrystusowe poprzez dalsz ewangelizacj i uczniostwo. Opuszczenie pałeczki po etapie
ewangelizacji jest nie do przyj cia.
A. Proces
Proces ewangelizacji jest wa nym sposobem, w jaki Pan anga uje chrze cijan we współpracy
z Duchem wi tym, do budowania królestwa Bo ego – Ko cioła Jezusa Chrystusa. Podczas
gdy działanie Ducha wi tego w sercach m czyzn jest niewidzialne, chrze cija ska
działalno ewangelizacyjna jest zarówno publiczna, jak i prywatna.
Ewangelizacja zaczyna si w prywatno ci od modlitwy. Oznacza to tak modlitw indywidualn ,
jak i w trójkach modlitewnych (porównaj Dodatek 3A na temat trójek modlitewnych). Trójka taka
składa si z trzech wierz cych chrze cijan, którzy spotykaj si regularnie, aby modli si o
trzech niezbawionych przyjaciół lub krewnych. Grupa taka spotyka si na modlitwie o tych ludzi
dot d, a stan si wierz cy lub dopóki okoliczno ci nie przeszkodz jej w dalszej wspólnej
modlitwie. W trakcie swojej pracy ewangelizacyjnej zach caj innych do modlitwy za przykładem
Pawła w Li cie do Efezjan 6,19-20 i Li cie do Kolosan 4,2-6. Modl c si prosimy Boga, aby:
•

Przygotował serca tych, do których zgodnie z Jego wol mamy przemawia

•

Prowadził nas do tych, którzy s gotowi

•

Pomógł nam przedstawi Ewangeli w jasny i sensowny sposób

• Zachował zasian nowin
Je li chodzi o ewangelizacj publiczn , korzystamy ze spotka z Bogiem, aby dzieli si swoj
wiar w naszych codziennych zaj ciach. Nawi zujemy prawdziwe relacje z członkami naszych
społeczno ci. Sp dzamy jaki czas z lud mi, aby mogli przygl da si naszemu yciu, a my
ich. Budujemy mosty zaufania wobec jednostek i rodzin, rozpowszechniaj c wiadectwo i
wpływ Chrystusa. Cz ci ewangelizacji s cz sto konkretne czynno ci zaplanowane po to, by
zyska słuchaczy dla Ewangelii. Mo e si to odbywa poprzez proste uprzejmo ci lub
rozdawanie traktatu albo mo e by bardziej skomplikowane i polega np. na zorganizowaniu
kampanii ewangelizacyjnej na skal
regionaln
z wykorzystaniem filmu Jezus czy
utalentowanego ewangelisty.
B. Przesłanie
Do nowo zało onego ko cioła w Rzymie apostoł Paweł skierował nast puj ce słowa:
„Ja nie wstydz si Ewangelii, jest bowiem ona moc Bo
wierz cego, najpierw dla yda, potem dla Greka” (Rz 1,16).

ku zbawieniu dla ka dego

Jakie jest przesłanie Ewangelii – owa „dobra nowina” – którym si dzielimy? Paweł dokonuje
jasnej i prostej prezentacji Ewangelii w Pierwszym Li cie do Koryntian 15,3-7. W tym
fragmencie dzieli on tre Ewangelii na dwie równowa ne cz ci – opami tanie i zaufanie.
Teologowie potrafi pisa niezliczone tomy na temat tre ci Ewangelii. Jednak e sedno „dobrej
nowiny” zawiera si w tym tek cie.
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wydrukuje wiersze tak, jak pokazano

Chrystus umarł [- zgodnie z Pismem -] za nasze grzechy
-

e został pogrzebany
e zmartwychwstał trzeciego dnia, [zgodnie z Pismem]

-

i e ukazał si Kefasowi, a potem Dwunastu...

Łatwo w tej formie zauwa y dwie główne my li – mier i zmartwychwstanie Chrystusa. Obie
te rzeczy dokonały si „zgodnie z Pismem” i ka da ma na swoje poparcie jaki dowód.
Dowodem Jego mierci było pogrzebanie, a dowodem Jego zmartwychwstania Jego ukazanie
si wierz cym. Przyjrzyj si uwa nie ka dej z tych wiod cych my li.
1.

Opami taj si – (z uwagi na Jego mier )
Zdanie to zawiera wiele tre ci. Przede wszystkim musimy przyzna si przed wi tym
Bogiem, e jeste my grzesznikami. Gdyby my sami w jakikolwiek sposób mogli
przyczyni si do naszego zbawienia, Chrystus nie musiałby umiera . Nie ma jednak
niczego, co mogliby my zrobi , aby pozyska łask w Bo ych oczach. Nie ma ani jednego
sprawiedliwego (Rz 3,10, 20). Jeste my zdani na Jego miłosierdzie. Potrzebujemy łaski,
nie sprawiedliwo ci (Ef 2,8-9).
mier Chrystusa oznacza równie , e wystarczyła do naszego zbawienia. Nie byłoby to
mo liwe, gdyby nie był On Synem Bo ym – Bogiem-Człowiekiem – Bogiem w ciele. Bóg
nie mógłby umrze , gdyby Jezus nie przyj ł ludzkiej postaci. Ale sam człowiek nie mo e
umrze za ka dego. Mo e jedynie ponie
mier za własne grzechy. Dlatego tylko Jezus
jako Bóg w ciele mógł u mierzy Bo y gniew z powodu grzechu i zaoferowa nam
zbawienie z łaski.
Pierwsza cz
Ewangelii mówi o tym, e sami na nic nie zasługujemy oraz o tym, e
Chrystus jest Bogiem i Jego ofiara wystarczy. Nikt nie jest tak naprawd zbawiony dopóki
nie uzna mocy Chrystusa i nie opami ta si .

2.

Zaufaj Chrystusowi – (z uwagi na Jego zmartwychwstanie)
Druga cz
Ewangelii mówi o zaufaniu. Opami tanie si jest konieczne, ale samo w
sobie nie wystarczy do naszego zbawienia. Wielu „chrze cijan” wierzy, e Chrystus zmarł
za grzech, lecz s przekonani, e musz sobie w jaki sposób zapracowa i zasłu y na
zbawienie. Z tego typu herezj Paweł zmierzył si w Li cie do Galacjan. Niektórzy
nauczali, e aby osi gn zbawienie, musimy zarówno wierzy , jak i przestrzega prawa.
Paweł pot pił t my l w bardzo ostrych słowach (Gl 1,8-9; 2,15-16; 3,3,11). Ofiara
Chrystusa wystarczyła do naszego zbawienia. Nie musimy i nie mo emy niczego doda
wskutek naszych wysiłków.
Fakt, e Chrystus powstał z martwych oznacza, i Jego obietnica jest prawdziwa. Poszedł
przygotowa nam miejsce i wróci, eby zabra nas ze sob do domu (J 14,2-3). Gdy Mu
ufamy, nasze zbawienie mo emy uwa a za pewnik. Rzeczywi cie mo emy Mu słu y
naszymi dobrymi czynami jako wyrazem naszego podzi kowania i czci dla Niego. Czyny
te jednak stanowi cz
naszego u wi cenia, a nie naszego zbawienia.

C. Po rednictwo
Najsilniej przemawiaj ca prezentacja przesłania Ewangelii to ta, któr po wiadczamy własnym
yciem. S to słowa, które wprowadza si w czyn. Nasza czysto , współczucie i przejrzysto
s niezb dnymi narz dziami, jakimi Pan posługuje si po to, by uczyni nas „sol i wiatłem”
tam, gdzie mieszkamy. Poni szy wiersz stanowi dla nas wyzwanie:
Piszesz Ewangeli – co dzie wiersze nowe
Ka dym swoim czynem, ka dym swoim słowem.
Mo e by prawdziwa albo udawana.
Jaka jest Nowina twym yciem pisana?
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POTRZEBA EWANGELIZACJI
A. Bez Jezusa Chrystusa ludzie s duchowo zgubieni i na zawsze odł czeni od Boga
Ka dy człowiek jest nie tylko odł czony od Boga duchowo, lecz tak e nie jest w stanie sam si
odkupi . Z powodu grzechu wi ty Bóg jest dla niego niedost pny. Bez wzgl du na to, czy
dana osoba jest wiadoma swego stanu, czy nie jest skazana na rozpacz i pot pienie, je li nie
przyjmie rozwi zania oferowanego wył cznie przez Jezusa Chrystusa. Prosz zapozna si z
Dodatkiem 1A „Most”, aby w prosty sposób wyja ni , jak Chrystus wypełnia przepa dziel c
nas od Boga.
♦ Rz 1,18 nn

♦ J 14,6

♦ Rz 6,23

♦ Rz3,9-20,23

♦ Ez 3,16-21

♦ Ef 2,1-3

Ilustracja 1.1 Proces ewangelizacji

WIARA

Grzech i mier

ycie w
Chrystusie

B. Jeste my Bo ym narz dziem docierania do wiata
Od czasów Chrystusa na Jego uczniach spoczywała odpowiedzialno za reprezentowanie w
wiecie Pana i Jego królestwa. Apostołowie byli pierwszymi, którzy przyjmowali na siebie ten
obowi zek. Rozumieli, e mieli by wiadkami – rzecznikami i ambasadorami Chrystusa. Role
te wymagaj
wiernego przedstawiania prawdy tak, jak j
pojmujemy i wiernego
reprezentowania Boga, który nas pozyskał i posłał.
Paweł pojmował t odpowiedzialno
jako dług lub zobowi zanie, które był winien Panu i
osobom zgubionym. Jakkolwiek prawd jest, e człowiek mo e by zbawiony tylko dzi ki
Bo emu Słowu i Duchowi wi temu, to zdarza si to nadzwyczaj rzadko. W rzeczy samej gdy
sam Chrystus przemówił do Pawła na drodze do Damaszku, wysłał Ananiasza, aby doko czył
w yciu Pawła proces ewangelizacji. Bóg pragnie posługiwa si kobietami i m czyznami,
którzy Go znaj jako narz dziami docierania do zgubionych.
♦ 2Kor 5,16-21

♦ Dz 1,8

♦ Mk 16,15

♦ Mt 28,18-20

♦ Rz 1,14-17

♦ 2Tm 4,5b

C. Wielu chce usłysze i zrozumie rozwi zanie swego dylematu
Francuski filozof Blaise Pascal zauwa ył, e w człowieku jest pró nia w kształcie Boga, któr
tylko Bóg mo e nale ycie wypełni . Przez stulecia ludzie szukali rozwi zania swego
duchowego dylematu. Zamieszczona poni ej lista jest tylko przykładem wielu postaci z
Nowego Testamentu, które otwarcie mówiły o swojej sytuacji w nadziei rozwi zania swoich
problemów. S inni podobni do nich, którzy b d słucha Ewangelii, je li pójdziemy do nich i
podamy j w przyst pny sposób.
♦ Nikodem – J 3

♦ Człowiek niewidomy od urodzenia – J 9

♦ Kobieta przy studni – J 4

♦ Tłum w Jerozolimie – Dz 2
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♦ Eunuch z Etiopii – Dz 8

D. Ewangelia ma moc przemiany
1.

Ewangelia zmienia duchow rzeczywisto

.

Ewangelia przenosi ludzi z królestwa Szatana do królestwa Bo ego, z ciemno ci do
wiatła, ze mierci do ycia. Nie b d c ju wrogami Chrystusa i niewolnikami grzechu
stali my si (a wraz z nami i ci, którzy uwierzyli dzi ki naszemu wiadectwu) cz ci
Bo ego królestwa (Kl 1,10-14).
2.

Ewangelia zmienia cały wiat.
Ewangelia zmienia ycie – na olbrzymich terenach pełnych ró nych narodowo ci, w
zapadłych górskich wioskach, w paruj cych d unglach tropikalnych, w ród „trudnej”
młodzie y, w zmagaj cych si z yciem rodzinach, po ród zapracowanych ludzi interesu i
zatroskanych przywódców politycznych. Na ka dym kontynencie Ewangelia przynosi
skutki. Rodziny, społeczno ci i narody na całym wiecie zmieniaj si pod wpływem
Ewangelii Jezusa Chrystusa.

3.

Ewangelia zmienia społecze stwo.
Gdy ludzie przychodz do Chrystusa i poddaj si Duchowi wi temu, społeczno
kochaj cych Chrystusa mo e wywiera korzystny wpływ na cały naród.

4.

ludzi

Ewangelia zmienia jednostki.
Wszyscy, którzy po wysłuchaniu przesłania Ewangelii uwierzyli w Chrystusa maj
wiadectwo o tym, jak Bo a łaska gł boko i osobi cie ich zmieniła, czyni c ich nowym
stworzeniem w Chrystusie. Ma to ogromny wpływ na jednostki i rodziny.

5.

Ewangelia zmienia ycie teraz.
yciodajna Ewangelia Chrystusa wyzwoliła nas. Unikn li my kary za grzech! Co wi cej,
zostaniemy uwolnieni od samej obecno ci grzechu. Na razie jednak jeste my wolni od
mocy grzechu. Ewangelia ju dzi wprowadza zmiany na lepsze (1Kor 15,55-56; Rz 5,810).

6.

Ewangelia zmienia nasz przyszło .
Poprzez tych, którzy zaczynaj wierzy dzi ki działaniu Ewangelii w nas, mo emy
oddziaływa nie tylko na nasze pokolenie, ale te na kolejne. Mo emy sta si
fundamentem duchowych pokole w naszych własnych rodzinach oraz poza nimi.

7.

Ewangelia zmienia nasz wieczno

.

Zmiana wywołana przez Ewangeli ma wpływ nie tylko na nasze ycie doczesne, lecz
tak e na koleje naszego ycia wiecznego. Jako oblubienica Chrystusa, Ko ciół stanowimy
wieczne wiadectwo duchowego królestwa Bo ego miłosierdzia i łaski (Ef 3,10-11).
III.

MOTYWACJA DO EWANGELIZACJI
A. Motywacj do ewangelizacji mo e by poczucie odpowiedzialno ci lub zobowi zania
wobec Boga i innych
Paweł w Li cie do Rzymian napisał, e jest dłu nikiem tych, którzy nie słyszeli przesłania
Ewangelii (Rz 1,14). Czuł si zobowi zany do podzielenia si z innymi tym, co posiadał,
Ewangeli . Bo y ludzie cz sto nazywali siebie Bo ymi sługami, usiłuj c zaznaczy , e ich
działalno przynajmniej po cz ci wynikała z uznania autorytetu Boga, ich pana.
W Li cie do Kolosan 1,28 apostoł Paweł mówi o celu słu by szerzenia Ewangelii: „aby ka dego
człowieka okaza doskonałym w Chrystusie”. Cz sto tym, co motywuje Bo e sługi do
ewangelizacji jest dalekosi ny cel doczekania wypełnienia Bo ych planów w wiecie. Ju
sama ta nadzieja i satysfakcja mo e pobudzi nas do słu enia Ewangelii.
B. Motywacj do ewangelizacji mo e by bogobojno

i powa ne traktowanie Jego s du

Mo e si zdarzy , e od czasu do czasu brakuje nam uczucia miło ci do Boga i ludzi i nie
motywuje nas poczucie obowi zku. Niekiedy fakt, e jeste my odpowiedzialni przed Bogiem i
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pewnego dnia odpowiemy przed Nim za nasz słu b , budzi w nas uczucie l ku. Nawet ten l k
mo e nas pobudza do słu by. Bóg bardzo surowo upomniał Ezechiela, by przekazał ludowi
wiadomo od Niego lub poniesie konsekwencje (Ez 3,16-21). Jonasz zacz ł ewangelizowa
dopiero po tym, jak przeraził go wieloryb (Jn 2).
C. Motywacj do ewangelizacji mog by zupełnie nieodpowiednie pobudki
W jednym z Pawłowych listów do niedawno zało onego ko cioła zauwa ył on, e niektórzy
głosili Ewangeli „z zawi ci i przekory” (Flp 1,15). Dalej mówił o tym, e nie ma to znaczenia!
Dla Pawła wa ne było to, e głoszono Ewangeli Chrystusow . Cieszył si , e miało miejsce
co słusznego mimo niesłusznych pobudek! (Flp 1,15-18)
D. Motywacj do ewangelizacji powinna by miło

do Chrystusa i zgubionych

Dojrzewaj cy wierz cy wci wzrasta w swojej miło ci do Chrystusa i co za tym idzie do tych,
których Chrystus kocha – Ko cioła i zgubionych. Paweł mówił o miło ci Chrystusowej, która
„przynagla” go do przekonywania innych ludzi (2Kor 5,14).
Z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana wynika, e tym, co motywowało apostoła Jana do
głoszenia Ewangelii było pragnienie powi kszenia liczby członków ko cielnej wspólnoty.
IV.

MIEJSCE EWANGELIZACJI W STRATEGII SCP
Strategia zakładania ko ciołów a do nasycenia jest w du ej mierze uzale niona od intensywnej
ewangelizacji. Ewangelizacja a do nasycenia idzie w parze z zakładaniem ko ciołów a do
nasycenia. Wst pna i kład ca podwaliny działalno
ewangelizacyjna – pozyskiwanie ludzi dla
wiary w Chrystusa – musi stanowi pocz tek ci głego prowadzenia i wyposa ania nowo
nawróconych i uczniów. Jednak e nawet w tej pó niejszej pracy nie wolno nam lekcewa y
krytycznej roli celowej, nieprzerwanej ewangelizacji, budowania mostów do zgubionych i
prowadzenia ich w kierunku wiary. Nale y zachowa równowaga mi dzy przekazywaniem Dobrej
Nowiny a wspieraniem nowych wierz cych. Zaniedbanie jednej z tych rzeczy nara a na
niebezpiecze stwo dzieło Bo e, w które jeste my zaanga owani.
Ilustracja 1.2 Zachowywanie równowagi

Ewangelizacja

Uczniostwo

Ewangelizacja- uczniostwo
Oczywi cie powinni my pomaga tym, których Bóg powierzył nam jako uczniów, ale nie
powinni my nigdy poprzestawa na ograniczonej liczbie nowych wierz cych. Nie wolno nam
zapomina o zadaniu ewangelizacji. Musimy by oddani i konsekwentni w wypełnianiu naszego
obowi zku docierania do zgubionych z Ewangeli . Je li nie b dzie si stale pozyskiwa ludzi dla
wiary (mamy tu na my li cykl zakładania ko ciołów), nie b dzie dalszego zakładania, dalszego
rozwoju przywódców i nadziei dla ci głego pomna ania ko ciołów. ewangelizacja musi zajmowa
pierwsze miejsce w zakładaniu ko ciołów a do nasycenia. Najwa niejszym elementem strategii
SCP b dzie wyposa anie i mobilizacja wszystkich wierz cych do działalno ci ewangelizacyjnej.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy wierzysz w to, e Bóg mo e si tob posłu y do przyprowadzania innych do Niego?

•

Jaka jest najwa niejsza rzecz, która ci si osobi cie przydarzyła?

•

Je li to prawda, to jaka jest najwa niejsza rzecz w
pozytywny wpływ na ycie wielu znanych ci ludzi?

yciu, jakiej mo esz dokona , aby wywrze
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•

Na czym polega „praca ewangelisty”? (2Tm 4,2)

•

Co najbardziej motywuje ci do dzielenia si Ewangeli ?

•

Czy znasz dziesi
Chrystusem?

•

Jakie s twoje plany zwi kszenia twoich wysiłków ewangelizacyjnych?
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osób, z którymi utrzymujesz jaki kontakt, potrzebuj cych osobistej relacji z

PLAN DZIAŁANIA
Wraz z dwoma innymi wierz cymi utwórzcie trójk modlitewn , aby spotyka si i regularnie modli o
zbawienie tych, których Bóg wam poło ył na sercu (Zobacz Dodatek 3A na temat modlitwy: Trójki
modlitewne).
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Most

1A
Usłysze

Uwierzy i przyj
Rz 10:9,10

J 5:24

Człowiek

Jezus Chrystus – Syn Bo y
J 14:6

Grzech - Rz 3:23
mier - Rz 6:23
S d - Heb 9:27
Dobre czyny
nie zbawiaj
Ef . 2:8-9

Baranek
Bo y
Iz 53:6
J 1:29

Bóg
ycie w obfito ci - J10:10
ycie wieczne - Rz 6:23
J 5:24 – Kto słucha:
- ma ycie wieczne
- nie idzie na s d
- ze mierci przeszedł do ycia

Przyjmij ten dar za darmo
J 1:12
1J 5:11-13

Rysunek mostu mo e by skuteczn metod ewangelizacyjn . Gdy b dziesz si dzielił Dobr Nowin z
niezbawionymi przyjaciółmi pomocne mo e si okaza stopniowe szkicowanie tego na czystej kartce
papieru (wraz z odpowiednimi wierszami biblijnymi). Ustna i pisemna prezentacja cz sto bywa bardziej
skuteczna ni posługiwanie si wył cznie jednym sposobem.
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Pisanie osobistego
wiadectwa
OTO, CO BÓG DLA MNIE ZROBIŁ!

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie warto ci i sposobu przygotowania osobistego wiadectwa.

Główne punkty

• Osobiste wiadectwo jest skutecznym i nie odstraszaj cym sposobem
zgubionym.

wiadczenia osobom

• Osobiste wiadectwo b dzie o wiele skuteczniejsze, je li zostanie starannie przygotowane i b dzie
zawiera najistotniejsze informacje.
• Osobiste wiadectwo mówi o tym, czego Bóg dokonał w twoim yciu – nie jest ono kazaniem!

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie potencjalny duchowy wpływ osobistego wiadectwa.
• Przygotowa trzy-pi ciominutowe osobiste wiadectwo, którymi mo e si podzieli z innymi.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jest to lekcja dwugodzinna. Na pierwszej lekcji zapoznaj uczestników z definicj osobistego
i pomó im je napisa . Drug lekcj nale y po wi ci na wiczenie dzielenia si
wiadectwem (punkt pi ty w streszczeniu). Pomimo i w niniejszym kursie obie te lekcje s
mo esz pomi dzy jedn godzin a drug zrobi kilka dni przerwy, aby da uczestnikom
dobre nauczenie si swego wiadectwa zanim przedstawi je na zaj ciach.

wiadectwa
osobistym
poł czone,
szans na

Upewnij si , czy wiadectwa nie trwaj dłu ej ni pi
minut. Mo esz posługiwa si zegarkiem dla
pewno ci, e ta zasada nie została naruszona. Zachowanie limitu czasu na prezentacj wiadectwa
wymaga wielkiego zdyscyplinowania, lecz w yciu b d sytuacje, kiedy b dzie czas jedynie na krótkie
wiadectwo. By mo e bardziej efektywny b dzie podział grupy na dwie lub trzy mniejsze grupki w celu
podzielenia si wiadectwami.
I.

CHARAKTER WIADECTWA
A. Jeste my powołani do tego, by by

wiadkami

W Dziejach Apostolskich 1,8 Jezus obiecuje swoim uczniom, e otrzymaj moc Ducha
wi tego, kiedy na nich zst pi i zostan Jego wiadkami. Kim jest wiadek? Na sali s dowej
jest to kto , kogo wezwano, aby powiedział innym to, co zauwa ył. Mówi on prawd o jakim
krytycznym wydarzeniu tak, jak je postrzega. Nie oczekuje si od wiadka, e zna ka dy
szczegół lub patrzy na prawd z ró nych punktów widzenia. Wymaga si od niego
opowiedzenia tego, co pami ta dokładnie i uczciwie. Tre wypowiedzi wiadka nazywamy
wiadectwem.
B. Jeste my powołani do tego, by dawa

wiadectwo

Ka dy z nas, kto pokłada zaufanie w Chrystusie, ma wiadectwo, którym mo e si podzieli .
Jakie jest twoje do wiadczenie z Chrystusem? Nasze wiadectwa s tak unikatowe jak odciski
palców albo płatki niegu. Daj one innym ludziom cenny pogl d na Bo e działanie w ludzkim
yciu. Jest to istotna informacja, jakiej potrzebuj niewierz cy po to, by podj
wiadom
decyzj odno nie do Chrystusa. Nasze wiadectwa stanowi te zach t dla kochaj cych
Boga. Historie o działaniu Chrystusa w naszym yciu wzbudzaj w innych wi ksz wiar i
posłusze stwo.
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WIADECTWA

A. Przezwyci

anie oporu wobec Ewangelii

Ludzie słuchaj wybiórczo. Ci, których pragniesz pozyska dla wiary mog by przeciwni
teologicznym dyskusjom na temat zbawienia. Ale bez problemu i z ochot wysłuchaj twojej
osobistej historii o tym, jak uwierzyłe w Chrystusa. Ludzie lubi słucha ciekawych opowie ci.
Bez wzgl du na to, czy si do tego przyznaj , czy nie, pragn , by podał im dobry powód, dla
którego maj uwierzy . Twoje wiadectwo, opowiedziane uczciwie, krótko i twórczo, mo e by
u yte przez Ducha wi tego do otwarcia ich oczu i umysłów na duchow prawd w nowy
sposób.
Ilustracja 2.1 Przezwyci

anie wymówek osobistym wiadectwem

Wymówki

Zgubieni

Kazanie

Osobiste wiadectwo
B. Przezwyci

anie Szatana w walce duchowej

Gdy dzielimy si z innymi swoj wiar , stajemy do duchowej walki po Bo ej stronie, atakuj c
królestwo diabła. W Ksi dze Objawienia 12,10-12 czytamy:
„...Teraz nastało zbawienie, pot ga i królowanie Boga naszego i władza Jego
Pomaza ca, bo oskar yciel braci naszych został str cony, ten, co dniem i noc oskar a
ich przed Bogiem naszym. A oni zwyci yli dzi ki krwi Baranka i dzi ki słowu swojego
wiadectwa i nie umiłowali dusz swych - a do mierci. Dlatego radujcie si , niebiosa i
ich mieszka cy!”
Zwró uwag , jak broni został pokonany oskar yciel braci, Szatan: „dzi ki krwi Baranka” i
„słowu wiadectwa”. Uko czone dzieło Chrystusa oraz nasza relacja z Nim słu y Bogu do
pokonania złego. Twoje wiadectwo wiary w Chrystusa i wierno wobec Niego jest istotnym
narz dziem u ywanym przez Boga do budowania Jego ko cioła. Nawet wtedy, gdy musimy
do wiadcza trudno ci, cierpienia i nawet mierci za wiar , jeste my zwyci zcami, a Szatan
przegranym! Mów zatem ludziom o tym, czego Bóg dokonał w twoim yciu!
III.

PRZYKŁADY WIADECTW
Pismo pełne jest opowie ci o ludziach, którzy składali swoje osobiste wiadectwo. Przeczytaj
podane ni ej przykłady osobistych wiadectw i zwró uwag na to, czego mo esz si z nich
nauczy . Posłu si metodami, jakie poznałe w lekcjach po wi conych indukcyjnemu studium
Biblii.
A. Kobieta przy studni (J 4,28-29)
•

Co powiedziała?

•

Komu wiadczyła?

•

Dlaczego wybrała ten szczególny rodzaj wiadectwa.

B. Człowiek niewidomy od urodzenia (J 9,13-34)
•

Komu zło ył wiadectwo?
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•

Co powiedział?

•

W jakich okoliczno ciach wiadczył?

•

Z jak reakcj spotkało si jego wiadectwo?

•

Jak poradził sobie z przeciwnikami?
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C. Nawrócenie Pawła (DZ 9,22 i 26)
W tych fragmentach zwró uwag na to, jak Paweł podkre la ró norodne aspekty tego samego
do wiadczenia po to, by wpłyn na ró ne grupy słuchaczy.

D.
IV.

•

Rozdział 9 jest sprawozdaniem Łukasza z nawrócenia Szawła.

•

Rozdział 22 jest zapisem Łukasza na temat przerwanego wiadectwa Pawła przed ydami
z Jerozolimy.

•

Rozdział 26,2-23 to Łukaszowy zapis wiadectwa Pawła zło onego przed królem Agrypp .
wiadectwo Pawła o wydarzeniach w Jerozolimie (Dz 24,10-21)

PRZYGOTOWANIE WIADECTWA
Reszt niniejszej lekcji po wi
na przygotowanie trzy- lub pi ciominutowej wersji swego
osobistego wiadectwa. Pro Boga, by pomógł ci przypomnie sobie wyra nie swoje nawrócenie.
Zanotuj jakie kluczowe my li lub wersety, które koniecznie chcesz uwzgl dni . Najlepiej byłoby,
gdyby mógł wyodr bni jak szczególn rzecz, która skłoniła ci do wiary w Chrystusa – co , do
czego mogliby si odnie inni, nie-chrze cijanie. W swoim wiadectwie uwzgl dnij podane ni ej
rozległe kategorie:
Ilustracja 2.2 Moje wiadectwo

Moje wiadectwo
Moje ycie przedtem...
Jak zaufałem Jezusowi...
Moje ycie teraz...

A. Jak wygl dało twoje ycie zanim poznałe Chrystusa?
Ta cz
b dzie dotyczyła potrzeb, które Chrystus miał zaspokoi w twoim yciu. Zapewnia
ona pewien wspólny grunt mi dzy tob a kim , kogo chcesz pozyska dla wiary. Dlaczego
potrzebowałe Chrystusa? Postaraj si wyodr bni istotn spraw , która doprowadziła ci do
opami tania.
B. W jaki sposób przyszedłe do Chrystusa?
Co si wła ciwie wydarzyło? Gdzie byłe ? Kiedy zaufałe Chrystusowi? Co zrobiłe ? Jakim
fragmentem Pisma Duch wi ty posłu ył si w twoim yciu? Czy kto pomógł ci w tym
procesie? Postaraj si , aby odpowiedzi na te pytania były mo liwie jak najprostsze. Załó , e
słuchacz poszukuje Boga, a twoje do wiadczenie posłu y mu za wiarygodny scenariusz, do
którego mo e si odwoła .
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C. Jak poznanie Chrystusa zmieniło twoje ycie?
Jaki wpływ wywarła twoja wiara na twoje ycie? Jak w praktyce zmieniło si twoje ycie? Czy
były jakie zmiany, które ci zaskoczyły? Czy spełniły si twoje oczekiwania? Nie u ywaj
wył cznie czasu przeszłego – powiedz, czego dokonuje Ewangelia w twoim obecnym yciu.
Nie musisz unika opowiadania o trudno ciach – nie-chrze cijanie powinni wiedzie , e
chrze cijanie te – podobnie jak oni – maj swoje problemy. Słuchacze musz wiedzie , e
Chrystus jest solidn kotwic w czasie sztormów oraz e chrze cija stwo zapewnia moc
potrzebn do ycia.
V.

DZIELENIE SI OSOBISTYM WIADECTWEM
Po przygotowaniu swego osobistego wiadectwa po wi
nieco czasu na podzielenie si nim z
pozostałymi uczestnikami. Ka dy z uczestników powinien mie szans podzielenia si swoim
wiadectwem. Daj ka demu pi
minut na prezentacj i tyle samo na ocen . Po prezentacji
wiadectw oce skuteczno
ka dego z wysłuchanych wiadectw posługuj c si poni szymi
kryteriami.
A. Czy wiadectwo zawiera wszystkie potrzebne elementy
Czy wiadectwo opisuje cał histori ? Czy zawiera trzy wskazane cz
•
•
•

ycie przed Chrystusem: Do czego mog si odnie

ci?

nie-chrze cijanie?

Okoliczno ci w chwili nawrócenia: Czy mog przypomina sytuacj nie-chrze cijanina?
ycie po odnalezieniu Chrystusa: Czym ró ni si twoje ycie od ycia nie-chrze cijanina?

B. Jasno
Czy wiadectwo jest zrozumiałe niewierz cego, czy te pełne jest religijnego argonu, który
mo e wprowadza zamieszanie w umysłach niewierz cych? Czy przypomina kazanie, czy jest
pomocn wskazówk dla przyjaciela?
C. Ewangelia
Czy wiadectwo uwzgl dnia wszystkie niezb dne elementy Ewangelii? Wprawdzie wchodzenie
we wszystkie szczegóły jest rzecz niemo liw , lecz warto zwróci uwag przynajmniej na
niektóre z poni szych faktów.
1.

2.

Zła Nowina
•

Wszyscy jeste my grzesznikami, a zapłat za grzech jest mier

•

Bóg jest wi ty i nie jeste my w stanie Go zadowoli

• Jezus – Syn Bo y – umarł zamiast nas
Dobra Nowina
•

Jeste my zbawieni dzi ki wierze – nie dzi ki naszym uczynkom

•

Rodzimy si na nowo w Bo ej rodzinie jako Bo e dzieci

•

Mamy pewno

ycia wiecznego

D. Zwi zło
wiadectwa te nie powinny trwa dłu ej ni pi
niepotrzebne szczegóły? Nie musimy opowiada
procesem.

minut. Czy wiadectwo zawiera jakie
całej historii teraz – ewangelizacja jest

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Gdzie znajduj si
wiadectwem?

•

Jakie tematy ogólnych rozmów mogłyby stanowi naturaln okazj do zło enia swego wiadectwa?
Czy przemieszczasz si komunikacj publiczn ?

•

Czy chodzisz na przerwy lub jadasz posiłki w pracy? Pro Pana o to, by zorganizował ci
„ewangelizacyjne spotkania”, podczas których mógłby da swoje wiadectwo.

miejsca albo kiedy w ci gu dnia czy tygodnia mo esz podzieli

si

swoim
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PLAN DZIAŁANIA
•

Podziel si swoim wiadectwem przynajmniej z trzema innymi chrze cijanami, którzy powiedz ci,
czy twoja prezentacja jest jasna.

•

Przygotuj si do ponownego podzielenia si swoim wiadectwem podczas kolejnej sesji szkoleniowej
lub niniejszego seminarium.

•

Z modlitw na ustach zaplanuj podzielenie si swoim wiadectwem z dwójk przyjaciół nie b d cych
chrze cijanami lub z lud mi, z którymi utrzymujesz kontakt w ci gu dwóch nast pnych tygodni. Pro
Boga, by przygotował ci okazj do ewangelizacji i zło enia wiadectwa (mo e bez uprzedzenia) w
ci gu nast pnych czterech tygodni.
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Ewangelizacja a zakładanie
ko cioła
pokona cał tras

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wykazanie, e ewangelizacja powinna przebiega w oparciu o relacje po to, by
pomóc nowemu wierz cemu w naturalny sposób kontynuowa uczniostwo.

Główne punkty

• Ewangelizacja jest zaledwie pierwszym odcinkiem chrze cija skiej sztafety – kolejnym jest
uczniostwo.

• Naturalne sieci powi za i „portierów” ułatwiaj skuteczn , opart na relacjach ewangelizacj .
• Nowi chrze cijanie s by mo e najcenniejszymi ewangelistami.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , dlaczego ewangelizacja oparta na relacjach ułatwia wprowadzenie nowo
nawróconych do ko cioła.

Dodatek

4A Ocena strategii ewangelizacyjnych

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Dodatek 4A mo na potraktowa jako narz dzie dyskusji podczas niniejszej lekcji.
WPROWADZENIE
Niemo liwe jest zakładanie ko cioła bez ewangelizacji, chocia sama ewangelizacja nie wystarczy.
Zało yciele ko ciołów musz posłu y si odpowiedni metod ewangelizacyjn , która doprowadzi do
zało enia rosn cych ko ciołów, a nie jedynie zbawienia jednostek.
Je li przyjrzymy si ogromnej liczbie narz dzi i metod dost pnych przy ewangelizacji i spróbujemy
zdecydowa , któr wybra , musimy przypomnie sobie swój cel. Naszym celem jako zało ycieli ko cioła
jest nie tyle przedstawienie ludziom Ewangelii ani nawet pomoc w podj ciu decyzji o powierzeniu ycia
Chrystusowi – jest nim czynienie uczniami, czyli tymi, którzy b d si zbiera na oddawanie Bogu czci i
wzrastanie razem z ludem Bo ym.
I.

POTRZEBA NOWEGO PODEJ CIA
Wiele popularnych dzi programów ewangelizacyjnych w niczym nie przypomina ewangelizacji
prowadzonej przez pierwszych chrze cijan. Współcze nie kładzie si nacisk na intensywnych,
zorganizowanych spotkaniach typu jeden na jeden. Mocn stron wielu programów jest ustalenie
tre ci Ewangelii i sposobu dzielenia si ni , ale brak w nich akcentu na rol powi za w
przychodzeniu do Chrystusa, st d nie s one nastawione na wł czanie ludzi do miejscowego
ko cioła. Skutek jest taki, e cz sto pozyskuje si ludzi dla Chrystusa, ale nigdy dla ko cioła. Jedna
ze słu b CIS rozwini tych na szerok skal zbadała wyniki działa ewangelizacyjnych i odkryła, e
„po ewangelizacji 5-10% pozostaje w ko ciele. 90-95% odchodzi, gdy nie znajduj pomocy i
odpowiedzi na swoje potrzeby”. Oczywi cie nie jest to zjawisko po dane. Otrzymali my polecenie
czynienia uczniami, nie nawróconymi, uczniowie natomiast doł czaj do wspólnoty Ciała
Chrystusowego (Mat. 28:19; Hebr. 10:25).
Zało yciel ko cioła musi posługiwa si tak metod ewangelizacji, która wł cza ludzi do ko cioła.
Potrzebuje strategii, które w naturalny sposób prowadz do kolejnego etapu, tj. uczniostwa i
wzrostu w ko ciele.
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BIEG SZTAFETOWY
Istnieje wiele rodzajów biegów indywidualnych, lecz bieg sztafetowy polega na pracy zespołowej.
Wa n cech tego biegu jest to, e pierwszy zawodnik musi przekaza pałeczk drugiemu, aby
wykona zadanie. Je li pierwszy zawodnik przebiegnie swój odcinek w rekordowym tempie, ale nie
odda pałeczki nast pnemu biegaczowi, ponosi pora k . Proces ewangelizacji mo na porówna do
pierwszego odcinka sztafety, a uczniostwo do drugiego odcinka. Gdy ewangelista doprowadzi dan
osob do Chrystusa (ewangelizacja), musi ona by prowadzona w uczniostwie i otrzyma pomoc
we wzro cie i dojrzało ci w Chrystusie (uczniostwo).
Ilustracja 4.1 Przekazywanie pałeczki

Odcinek #1 = ewangelizacja

Odcinek #2 = uczniostwo

Obydwa odcinki biegu musz by uko czone tak, by niewierz cy został zbawiony i wł czony do
miejscowego ko cioła. Pierwszy odcinek wymaga zrozumienia podstawowej tre ci (prawd
teologicznych) Ewangelii prowadz cych do relacji z Bogiem. Drugi odcinek ma charakter
socjologiczny lub odnosz cy si do relacji. Dojrzało najlepiej osi ga si dzi ki relacjom z innymi
członkami Bo ej rodziny. Niestety, chrze cijanie maj cy najlepsze intencje cz sto d
do
szybkiego przedstawienia Ewangelii bez po wi cania czasu na rozwijanie wi zi ze zgubion osob ,
której wiadcz . Gdy zgubiona osoba wyra a skruch , nie ma znacz cej relacji, która w naturalny
sposób powiodłaby j do uczniostwa. Wtedy proces czynienia uczniami zostaje zahamowany.
Ilustracja 4.2 Dwa odcinki biegu sztafetowego
Odcinek pierwszy

Odcinek drugi

Ewangelizacja

Uczniostwo

Relacja z Bogiem

Relacja z Duchem wi tym

Zbawienie

U wi cenie

Nowe narodzenie

Wzrost i dojrzało

Wi kszo
narz dzi ewangelizacyjnych bierze pod uwag tylko pierwszy odcinek. Przedstawia
Ewangeli w taki sposób, eby została zrozumiana i przyj ta. Chwała Bogu za te narz dzia
ewangelizacyjne, my jednak jako zało yciele ko ciołów musimy wzi pod uwag obydwa odcinki.
Ci, którym wiadczymy, w jaki sposób powinni usłysze Ewangeli i zobaczy , jaki wpływ wywiera
ona na ludzi.
Drugi etap biegu zacznie si wtedy, gdy zgubieni zobacz wi zi mi dzy wierz cymi wyra aj ce
miło , rado
itp. Ludzie patrz c na nasze ycie powinni wiedzie , e jeste my inni. Gdy
niewierz cy zaczynaj mówi : „Nigdy przedtem nie czułem takiej miło ci”, wtedy ma miejsce
ewangelizacja w takiej postaci, w jakiej była zamierzona (Jan 13:35).
Nie powinna by dla nas zaskoczeniem informacja, e agencja, która odkryła, e 5-10% owoców jej
działalno ci pozostaje w ko ciele, doszła do nast puj cego wniosku: „Naszym zdaniem najlepszym
sposobem wcielania w ycie drugiego etapu jest tworzenie w ko ciele grup domowych”. Słu ba
grup komórkowych to doskonałe miejsce do skupienia si na obydwu odcinkach biegu. Mo na
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wyja nia tre
Ewangelii dostarczaj c przy tym okazji do zadawania pyta i wyra ania opinii.
Ponadto grupy komórkowe s małe i tworz atmosfer za yło ci oraz okazj do budowania i
obserwacji zdrowych relacji.
III.

ZASADY EWANGELIZACJI
Podane ni ej koncepcje s to dobre ogólne zasady ewangelizacji spełniaj ce wszelkie wymagane
normy. Zostały tu wymienione z uwagi na ich szczególn przydatno
dla procesu zakładania
ko cioła. Jak nadmienili my ju wcze niej, wiele osób podejmie osobist decyzj o pój ciu za
Chrystusem, ale nie b dzie pozostawa w relacji uczniowskiej. Zało yciel ko cioła musi umie
pomóc zgubionym uko czy cały bieg tak, by zostali zbawieni i stali si aktywnymi uczestnikami
Ciała Chrystusowego.
A. Wykorzystanie sieci naturalnych powi za
Ka dy ma sie przyjaciół, krewnych, współpracowników i innych, których dobrze zna i z którymi
utrzymuje regularne kontakty. Te naturalne relacje stwarzaj okazje do swobodnej wymiany
my li (podczas gdy rozmowy mi dzy nieznajomymi mog by pełne nieporozumie i niech ci).
Nawrócenia cz sto odbywaj si poprzez te sieci, poniewa Ewangelia, podobnie jak
elektryczno , przebiega po linii najmniejszego oporu.
Jezus był wiadom tych naturalnych powi za i posiadał zdolno
docierania nie tylko do
jednostek, ale tak e sieci ich powi za . W Ewangelii Mateusza czytamy o tym, jak Jezus
powołał Mateusza i wkrótce znalazł si w jego domu w otoczeniu poborców podatków (Mat.
9:9-10). Gdy spotkał rybaka Andrzeja, nagle wyłoniła si cała grupa rybaków, która udała si w
Jego lady (Jan 1:40-41). Kiedy usiadł przy studni rozmawiaj c z Samarytank , przyprowadziła
ona potem cał wie , eby jej mieszka cy mogli Go zobaczy (Jan 4:28-30). Gdy nasz Pan
dzielił si Ewangeli z jedn osob , cz sto prosił j , by przekazała jej tre sieci osób z ni
zwi zanych (Łuk. 8:38-39). Ksi ga Dziejów Apostolskich równie roi si od historii całych
rodzin (Dz. Ap. 11:14; 16:31) i wsi (DZ. 9:35), które przychodziły do Chrystusa z powodu
nawrócenia jednej osoby.
Wi kszo
ludzi najlepiej wiadczy tym, których dobrze zna. Niektórzy chrze cijanie, pełni
zapału do ewangelizacji, chodz od drzwi do drzwi nieznajomych, podczas gdy nie podzielili si
Ewangeli ze swoj rodzin , najlepszymi przyjaciółmi lub kolegami. Warto jednak mie na
uwadze zasad „sieci naturalnych powi za ”. Gdy ludzie z tej samej sieci podejm decyzj o
pój ciu za Chrystusem, jest wi ksze prawdopodobie stwo, e b d kontynuowa drugi odcinek
biegu – uczniostwo.
B. Zach caj nowych wierz cych do składania wiadectwa od razu
Jacy ludzie twoim zdaniem s najskuteczniejszymi ewangelistami? Niektórzy by mo e
odpowiedz : „pastorzy” albo „teologowie”. Nie ma tu bł dnych odpowiedzi. Ka dy mo e okaza
si skutecznym ewangelist , je li poddaje si prowadzeniu Ducha wi tego. Cz sto jednak
zapominamy o tym, e nowi wierz cy pod pewnymi wzgl dami s najskuteczniejszymi
ewangelistami. Dlaczego? Z dwóch powodów.
1.

Ich wiara jest „ wie a”.
Nowo odkryta wiara jest zara liwa. Nawet bez gł bokiego teologicznego zrozumienia
nowo nawrócony b dzie z zapałem dawał wiadectwo zmiany, jaka nast piła w
najbardziej dramatyczny sposób. Inni lepiej dostrzegaj t zmian po jego nawróceniu ni
podczas całego procesu jego chrze cija skiego wzrostu.

2.

Nowi wierz cy wci

maj przyjaciół-niechrze cijan, którzy dostrzegaj t zmian .

Ewangelia dociera za pomoc relacji. Kto kiedy powiedział, e gdy przeci tny wierz cy
jest chrze cijaninem przez dwa lata lub dłu ej, wszyscy jego najbli si przyjaciele te
zostan chrze cijanami. Pami tajmy, ewangelizacja jest o wiele trudniejsza mi dzy
nieznajomymi. Ewangelia Jana 4:29 podaje dobry przykład nowego wierz cego, który jest
bardzo skutecznym wiadkiem. Gdy grzeszna Samarytanka spotkała Chrystusa, dała
proste, lecz gł bokie wiadectwo: „Pójd cie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział
wszystko, co uczyniłam: Czy On nie jest Mesjaszem?” Ta kobieta nie potrafiła
odpowiedzie na trudne teologiczne pytania, ale wiedziała, co si jej przydarzyło. Kto mógł
podwa y jej wiadectwo? Opowiedziała o tym, co j spotkało. To było wszystko, co
musiała wiedzie , aby przyci gn innych do Chrystusa. Mieszka cy miasta wybiegli Mu
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wiadectwo, gdyby zwlekała cały rok z

Nowy wierz cy jest przekonywuj cym wiadkiem. Jako zało yciel ko cioła mo esz
opracowa plan, który b dzie zakładał, e ka dy nowo nawrócony za wiadczy swojej
rodzinie i przyjaciołom. Je li realizacja tego planu jest niemo liwa, popro nowo
nawróconych, by poszli z tob odwiedzi swoj rodzin i przyjaciół i zacznij budowa z
nimi wi zi oraz dzieli si Chrystusem.
C. Poszukaj „portierów”
W ka dej grupie ludzi znajdzie si kilka osób bardziej wpływowych ni inni. Je li w grupie
nast puje jaka zmiana, oni na ogół s jej inicjatorami albo przynajmniej na ni pozwalaj . Je li
te „wpływowe osoby” pozyska si dla Chrystusa, inni prawdopodobnie pójd za nimi. Niekiedy
takich ludzi okre lamy mianem „portierów” z uwagi na ich wpływ na grup i na to, e strzeg
przyst pu do reszty grupy.
Kim jest „portier”? Osob , która
•

Cieszy si dobr opini w gronie rówie ników.

•

Jest otwarta na przyja

•

Jest otwarta na Pana.

z tob .
Ilustracja 4.3 Portierzy
Gr u p a , kt ó r a j e s t z a mkn i t a
dl a ewan gel i s t y.

dost p

Ewangelista

„Portier”

Paweł, wybitny zało yciel ko ciołów, rozumiał to doskonale. Dlatego szczególnie próbował
pozyska osoby wpływowe. Rozumiej c, jak wielki wpływ wywieraj królowie (Przyp. 16:15;
19:12), odwa nie stawiał ich sobie za cel! (Dz. Ap. 9:15). Głosił Ewangeli przed zarz dc
Feliksem, Festusem i królem Agrypp (Dz. 23-26).
Pawłowa strategia zakładania ko ciołów polegała na uczeniu w synagodze, a nast pnie
w domu „portiera”. W Filippi na przykład portierem była Lidia (Dz. 16:11-15), w Tesalonice
Jazon (Dz. 17:1-9), a w Koryncie Tytus Justus (Dz. 18:7). Gdy Paweł przyprowadził kogo
takiego do Chrystusa, pozostali szli za jego przykładem.
Inne przykłady „portierów”
•

Stra nik z Filippi: „Powiedzieli wi c nauk Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej
samej godziny w nocy wzi ł ich z sob , obmył rany i natychmiast przyj ł chrzest wraz z
całym swym domem. Wprowadził ich te do swego mieszkania, zastawił stół i razem z
całym domem cieszył si bardzo, e uwierzył Bogu” (Dz. 16:32-34).

•

Kryspus: „Przeło ony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu
te słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiar i chrzest” (Dz. 18:8).

•

Stefanas: „znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który si
po wi cił na słu b
wi tym; 16 eby cie takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak
ka demu, kto współpracuje i trudzi si z wami” (1 Kor. 16:15-16).

•

Inne, mo e nieco mniej oczywiste przykłady to: (2 Tyt. 1:16, 4:19), Nimfas (Kol. 4:15),
Korneliusz (Dz. Ap. 10:7,24), Akwila i Pryscylla (1 Kor. 16:19, Rzym. 16:3-5), Gajus
(1 Kor. 1:14; Rzym. 16:23).
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W wi kszo ci kultur „portierami” s m czy ni jako głowy domów. Je li oni pod
za
Chrystusem, ich rodzina prawdopodobnie pójdzie w ich lady. W ka dym razie, je li pozyska
si „portierów”, poci gn oni za sob innych.
Czasem „portierzy” przypominaj du ryb . Du e ryby na ogół przebywaj w gł bokiej wodzie,
z dala od brzegu. Odnalezienie ich mo e kosztowa sporo wysiłku i mog one stawia silny
opór. Mog przez cały czas sprzeciwia si Ewangelii, ale złowienie wielkich ryb mo e by
bardzo opłacaln inwestycj !
D. Zwró uwag na przeszkody kulturowe
Ludzie rzadko łami bariery kulturowe po to, by chodzi do ko cioła. Osobi cie mog przyj
Chrystusa, ale wahaj si z przyj ciem do ko cioła – przekroczeniem drugiego mostu – z
uwagi na przeszkody kulturowe lub społeczne. Ludzie s istotami społecznymi, które z jakich
powodów przejawiaj skłonno do skupiania si we wspólnotach z jednostkami podobnymi do
nich.
Istnieje wi ksze prawdopodobie stwo, e nowo nawróceni uto sami si z ko ciołem, je li nie
b d musieli pokonywa zbyt wielkich przeszkód kulturowych. Zastanów si , jak zorganizowa
swój ko ciół w taki sposób, by bez naruszania prawdy teologicznej wyra ał społeczn i
kulturow odr bno
ludzi, których próbujesz pozyska . Paweł wyra nie posługiwał si t
strategi : „Dla ydów stałem si jak yd, aby pozyska ydów. Dla tych, co s pod Prawem,
byłem jak ten, który jest pod Prawem... Dla słabych stałem si jak słaby, by pozyska słabych”
(1 Kor. 9:20-23). Apostoł Paweł chciał dostosowa si do swojej kultury po to, by zmniejszy
bariery dziel ce go od niewierz cych. My cz sto post pujemy inaczej. Je li wymagamy od
zgubionych, eby stali si „tacy jak my”, hamujemy rozwój dobrych uczniowskich relacji z nimi.
Stajemy si dla nich raczej przedmiotem obrazy ni pomoc w zwyci skim biegu.
E.

Poszukaj „wspólnej płaszczyzny”
Niekiedy do rozwini cia relacji i pozyskania ludzi dla Chrystusa potrzebna jest postawa
szukaj ca „wspólnej płaszczyzny”. Pod poj ciem „wspólnej płaszczyzny” rozumiemy zaj cia,
wykonywane zarówno przez wierz cych, jak i niewierz cych. Wspólna płaszczyzna mo e by
wykorzystywana jako rodek do rozwijania relacji i przekazywania Ewangelii.
Po wi
kilka minut na wynotowanie kilku zaj
obejmuj cych wspóln płaszczyzn ,
zwi zanych z twoim yciem chrze cija skim. Wpisz te zaj cia w puste linijki pod liter A w
wykresie „Wspólna płaszczyzna”. Nast pnie wypisz typowe zaj cia dnia codziennego, nie do
przyj cia dla ciebie jako chrze cijanina, ale typowe dla niezbawionych osób z twojej grupy
docelowej. Wpisz te odpowiedzi w okr g C. Na ko cu w okr gu B wynotuj zaj cia, które
mo esz wykonywa ty i twoje niezbawione otoczenie.
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Ilustracja 4.4 Wspólna płaszczyzna

A
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C
zaj cia osób
niezbawionych

_______
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Pomy l o dwóch znanych ci osobach, które podj ły decyzj pój cia za Chrystusem, ale nie chodz
do ko cioła. Dlaczego nie zaanga owali si w działalno ciała wierz cych? Wymie powody tak
konkretne, jak to tylko mo liwe.

•

Opisz kogo , kto nadawałby si
dotrze ?

•

Jakie odpowiednie formy kulturowe mog pomóc w przyci gni ciu ludzi do ko cioła?

•

Jak mo esz wykorzysta okre lon przez siebie wspóln płaszczyzn jako narz dzie do przekazania
Ewangelii?

na „portiera” w twojej grupie docelowej. Jak mo esz do niego

PLAN DZIAŁANIA
Po wi kilka minut na zapoznanie si ze strategiami ewangelizacji opisanymi w Dodatku 4A z cyklu
„Ewangelizacja”. Oce te strategie w oparciu o zasady ewangelizacji podane w tej lekcji. Czy te strategie
b d z powodzeniem prowadziły do powstawania nowych ko ciołów? Jak ka d z tych strategii mo na
zmieni tak, by zapewni zało enie zdrowego ko cioła?
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Ocena strategii
ewangelizacyjnych

Po wi
kilka minut na zapoznanie si z opisanymi ni ej strategiami. Oce je w oparciu o zasady
ewangelizacyjne podane w tej lekcji. Po zapoznaniu si z ka d ze strategii zakre l liczb od 1 (niska
ocena) do 5 (wysoka), która twoim zdaniem najlepiej opisuje, jak dana strategia spełnia poszczególne
kryteria wymienione w ramkach. Czy te strategie prowadz do sukcesu w zakładaniu nowych ko ciołów?
Jak ka d z nich mo na zmieni , by zapewni powstanie zdrowego ko cioła?
I.

STRATEGIA EWANGELIZACYJNA 1 – EWANGELIZACYJNE STUDIUM BIBLIJNE
Marek i Ewa mieszkaj w stutysi cznym mie cie, gdzie nie ma ko cioła ewangelicznego. Pragn c
zało y ko ciół zaczynaj w swoim domu ewangelizacyjne studium Biblii. Po roku czasu przychodzi
tam stale pi tna cie osób, z czego dziewi to wierz cy. Gospodarze zdaj sobie spraw , e grupa
pi tnastoosobowa jest za du a, aby czu si w niej swobodnie, zakładaj wi c kolejn grup , która
spotyka si innego wieczoru w domu innej pary. Marek ma nadziej , e gdy liczba członków w obu
grupach wzro nie, wynajm jak sal i zaczn co niedziela prowadzi nabo e stwo jako ko ciół.

II.

Kontakt osobisty:

1

2

3

4

5

Zaspokajanie potrzeb zgubionych:

1

2

3

4

5

Wykorzystanie sieci naturalnych powi za :

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na zainteresowanych:

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na „portierach”:

1

2

3

4

5

Zapewnienie prowadzenia w uczniostwie:

1

2

3

4

5

STRATEGIA EWANGELIZACYJNA 1 – KAMPANIA EWANGELIZACYJNA
Aleksander ma wielkie plany zało enia ko cioła w du ym mie cie. Wła nie uko czył on seminarium
biblijne. W trakcie nauki nawi zał kontakt z aktywn grup misyjn z Ameryki, która zaproponowała
mu pomoc w przeprowadzeniu projektu. Aleksander wspólnie z Amerykanami planuj zacz
działalno w czerwcu, gdy przyjedzie dwudziestu ameryka skich uczniów z koled u, którzy wespr
go w ewangelizacji. Plan dla grupy ameryka skiej obejmuje okres jednego tygodnia i jest bardzo
napi ty. Wynajmie ona du
hal i co wieczór b dzie prowadziła kampani z muzyk ,
wiadectwami i prezentacj Ewangelii. W ci gu dnia Amerykanie poł cz si w pary z Rosjanami i
tłumaczami i wyrusz do miasta wr czaj c ulotki i ogłaszaj c wieczorn kampani . Aleksander
spodziewa si , e po tym tygodniu ewangelizacyjnym b dzie wystarczaj co du o zbawionych osób,
eby mógł on od razu otworzy swój ko ciół.
Kontakt osobisty:

1

2

3

4

5

Zaspokajanie potrzeb zgubionych:

1

2

3

4

5

Wykorzystanie sieci naturalnych powi za :

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na zainteresowanych:

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na „portierach”:

1

2

3

4

5

Zapewnienie prowadzenia w uczniostwie:

1

2

3

4

5
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STRATEGIA EWANGELIZACYJNA 3 – STOISKO Z LITERATUR CHRZE CIJA SK
Andrzej i Renata od dawna s ju chrze cijanami. Pragn c zało y nowy ko ciół, który dotrze do
nowej grupy ludzi, opracowuj nast puj c strategi . Sprawdzili, ile osób w ich regionie lubi czyta i
zgromadzili tyle ksi ek chrze cija skich, ile byli w stanie. Potem zało yli jedyne stoisko z literatur
chrze cija sk na terenie pobliskiego rynku. Codziennie rozkładaj swój stolik z ksi kami po
niskich cenach. Ka demu, kto zatrzyma si , by poogl da , wr czaj darmow broszur
ewangelizacyjn . Maj te wiczenia dotycz ce studium biblijnego, które ludzie zabieraj do domu.
Zostało to tak zorganizowane, e ludzie dyskutuj z Andrzejem i Renat na temat wypełnienia
swoich arkuszy wicze , zanim dostan
kolejny arkusz.
wiczenia te maj
charakter
ewangelizacyjny, dlatego Andrzej i Renata modl si , aby ludzie odnale li Chrystusa dzi ki tym
lekcjom i eby mo na było w ko cu zało y ko ciół.

IV.

Kontakt osobisty:

1

2

3

4

5

Zaspokajanie potrzeb zgubionych:

1

2

3

4

5

Wykorzystanie sieci naturalnych powi za :

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na zainteresowanych:

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na „portierach”:

1

2

3

4

5

Zapewnienie prowadzenia w uczniostwie:

1

2

3

4

5

STRATEGIA EWANGELIZACYJNA 4 –CHRZE CIJA SKA WIDEOTEKA
Krzysztof usiłuje zało y ko ciół w stolicy. Za narz dzie ewangelizacji słu
mu chrze cija skie
kasety wideo. Zaprasza ludzi z s siedztwa i z fabryki, w której pracuje, na filmy. Co czwartek
wieczór zbiera si u niego w mieszkaniu grupa młodych, ciekawych niewierz cych. Spotkania
trwaj na ogół przez półtorej godziny. Przez 30-45 minut uczestnicy ogl daj wideo, a potem
nast puje dyskusja prowadzona przez Krzysztofa. Posługuje si on podr cznikiem, który
towarzyszy kasetom. Wykorzystuj c t metod Krzysztof ma nadziej , e wystarczaj ca liczba osób
przyjmie Chrystusa, by zało y ko ciół.
Kontakt osobisty:

1

2

3

4

5

Zaspokajanie potrzeb zgubionych:

1

2

3

4

5

Wykorzystanie sieci naturalnych powi za :

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na zainteresowanych:

1

2

3

4

5

Skupienie uwagi na „portierach”:

1

2

3

4

5

Zapewnienie prowadzenia w uczniostwie:

1

2

3

4

5
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Bariery w skutecznej
ewangelizacji
MOSTY ZAMIAST BARIER

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest omówienie spotykanych na ogół osobistych i duchowych przeszkód w
ewangelizacji oraz sposobów ich pokonywania.

Główne punkty

• Zewn trzne przeszkody w ewangelizacji mog
duchowej.

by natury kulturowej, j zykowej, religijnej lub

• Wewn trzne przeszkody w ewangelizacji mog oznacza tradycj , uprzedzenie, l k lub warto ci
osobiste.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien
• Wcieli w ycie plan pokonywania zewn trznych i wewn trznych przeszkód na drodze do
ewangelizacji.

Dodatki

5A „Ko ciół w ka dym narodzie: zwykła rozmowa na trudny temat”
5B Osi ganie wspólnych celów: posługuj si Pismem jako swoim autorytetem

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Daj uczestnikom czas na podzielenie si
rozwa enia, powtórzenia i zastosowania.

na małe grupy, które przedyskutuj

pytania do

Zamiast po prostu przegl da notatki z lekcji po wi
chwil refleksji rozmowie Jezusa z
Samarytank przy studni (Jan 4) – uznaj to za przykład pokonywania przeszkód w przekazywaniu
Ewangelii. Je li wiczenie to nie b dzie cz ci lekcji, mo na je zada jako plan działania mi dzy
podr cznikami.
Popro uczestników, by przed zaj ciami przeczytali i przygotowali si
Dodatku 5A.
I.

na omówienie artykułu w

PROBLEM BARIER I POTRZEBA MOSTÓW
Przez kilka dziesi cioleci wi kszo wierz cych mieszkaj cych w tym regionie nie miała prawa
dzieli si otwarcie swoj wiar w swoich społeczno ciach. Ko cioły stawały si rodzajem
religijnych gett – niemal twierdz – tak, e poczucie wyobcowania, izolacji i nieufno ci ze strony
„ wieckiego” wiata było niezwykle dotkliwe. Cz sto jedynym dozwolonym miejscem dzielenia si
Chrystusem był budynek ko cielny. Te dziesi ciolecia pozostawiły trwały lad w umysłach i
tradycjach tych, którzy kochaj Chrystusa. Wzniesiono pewne bariery. Musz one by rozpoznane i
zburzone.
Cz sto na przykład Ko ciół niewła ciwie pojmował miejsce osób niezbawionych w duchowym
konflikcie. W wiadomo ci, e Diabeł mo e posłu y si niezbawionymi do zepsucia wierz cych,
ostrzegano tych ostatnich, eby zaprzestali kontaktów z niezbawionymi przyjaciółmi i s siadami.
Jednak zgubieni nie s wrogiem. S oni zakładnikami w duchowej wojnie. Stanowi cel naszych
duchowych wysiłków. Przypominaj nas samych z okresu, gdy nie znali my Chrystusa - cechuje ich
duchowa lepota, głuchota i bankructwo. Nie s oni wrogiem, którego nale y pokona . Raczej
zakładnikami, których nale y wyzwoli . S skazani na zagład , chyba e ko ciół podejmie
wiadome, odwa ne wysiłki doprowadzenia ich do wiary.
Aby osi gn
zadanie wyzwolenia i nawrócenia, wierz cy musz budowa mosty wiod ce do
otaczaj cego nas chrze cija skiego wiata. Cz sto nasze chrze cija skie zasady s tak obce i
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dziwne, e niewierz cy nie podejm adnego wysiłku, by do nas doł czy . Je li chcemy do nich
dotrze , musimy wychodzi do nich buduj c mosty szczero ci, miłosierdzia, współczucia, prawdy i
miło ci.
Spróbujmy to zrozumie . Na pewno spotkamy si z brakiem zrozumienia. Nasze wysiłki przysporz
nam cierpienia. B dziemy zm czeni fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Musimy odnowi nasze siły
prowadz c zrównowa one ycie. Trzeba jednak podj
trud dotarcia z Ewangeli do tego oraz
ka dego innego pokolenia. Jest to nasze zadanie, polecenie i szczególne wyzwanie. Kolejne
pokolenie wierz cych nie mo e dotrze do naszego, a nas ju tu nie b dzie, aby dotrze do nich.
Czas łama bariery.
II.

POJMOWANIE BARIER OGRANICZAJ CYCH EWANGELIZACJ
Znany ameryka ski misjolog Ralf Winter poczynił kilka istotnych spostrze e na temat
ewangelizacji. Posługuj c si fragmentem z Dziejów Apostolskich 1:8 o wiadczył, e słowa Jezusa
w Wielkim Nakazie Misyjnym nie tylko daj nam podstawy do geograficznego podziału wiata (moje
miasto, region, kraj, wiat), lecz tak e do dzielenia go według ludzkich ugrupowa kulturowych. We
wspomnianym fragmencie Jezus wymienia Jerozolim , Jude , Samari oraz kra ce wiata.
Oczywi cie uczniom byłoby najłatwiej prowadzi ewangelizacj w Jerozolimie i Judei, gdzie ka dy
mówił tym samym j zykiem i wychowywał si w tej samej kulturze. Dla Piotra czy Jana głoszenie i
nauczanie w Samarii byłoby trudniejsze. Istniały tam nie tylko pewne ró nice kulturowe, lecz tak e
ogromne uprzedzenia dotycz ce zasad oddawania Bogu czci – najpierw nale ałoby si z nimi
upora . W ko cu wyruszenie „na kra ce ziemi” dla misjonarza czy ewangelisty wymagałoby
wielkiego nakładu przygotowa (nauka j zyka itp.). To łatwo nam zrozumie . Ralph Winter
wykazuje te jednak, e je li spojrzymy na wiat z perspektywy ró nic kulturowych, wówczas
„kra ce ziemi” nie zawsze oznaczaj miejsca odległe o setki kilometrów, lecz mog si one
znajdowa wła nie w twoim miasteczku czy mie cie. S całe grupy ludzi w twoim mie cie, którzy
yj w odmiennej kulturze b d subkulturze. W rzeczy samej chrze cijanie staj si tak pochłoni ci
yciem swoich zgromadze , e sami tworz subkultur i nie potrafi ju zrozumie ani nawi za
kontaktu ze swoimi przyjaciółmi z dzieci stwa, członkami rodziny czy s siadami.
By mo e istnieje potrzeba powołania specjalnych rodzajów słu by i ewangelizacji w celu
przekraczania barier kulturowych i skutecznego dzielenia si Ewangeli . Zwró uwag , jak Jezus
przemawiał do kobiety przy studni w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Zauwa te ró nice w
stylu i tre ci kaza Pawła, gdy zwracał si on do ydów (Dz. Ap. 9:20-22) oraz wtedy, gdy głosił nieydom (Dz. 17:16-31). Zarówno Jezus, jak i Paweł musieli pokona bariery kulturowe w celu
skutecznego słu enia tym ludziom.
Po wi chwil czasu na zapoznanie si z artykułem „Ko ciół w ka dym narodzie: zwykła rozmowa
na trudny temat” pióra Donalda McGavrana (Dodatek 5A). W trakcie lektury zwró uwag na sił
przekonania autora, e ró nice kulturowe b d przeszkod w ewangelizacji. Przemy l sytuacj , w
której działasz. Zastanów si , jak dobrze znasz kultur ludzi, w ród których próbujesz zało y
ko ciół.
Najskuteczniejsza ewangelizacja ma miejsce wtedy, gdy istnieje niewiele „barier” do pokonania.
Najlepsze efekty w ewangelizacji osi gasz wtedy, gdy rozmawiasz z kim , kto jest podobny do
ciebie, my li tak jak ty, lubi robi te same rzeczy, potrafi uto sami si z twoimi rado ciami oraz
zrozumie twoje problemy itd.
Istnieje jednak wiele ludzkich kultur i subkultur, gdzie jest bardzo mało wierz cych lub wcale ich nie
ma. Ci ludzie powinni usłysze Ewangeli . Musimy by przygotowani na dodatkowy wysiłek
przezwyci enia istniej cych „barier”. Zastanów si nad barierami wymienionymi w pozostałej
cz ci lekcji w wietle swojej obecnej dziedziny słu by. Pami taj, e nawet ró ne grupy wiekowe,
zawodowe i intelektualne mog by podstaw tworzenia si subkultury. Bez wzgl du na sytuacj
musimy pokonywa te bariery po to, by wszyscy mogli wyra nie słysze Ewangeli .
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ZEWN TRZNE BARIERY NA DRODZE DO SKUTECZNEJ EWANGELIZACJI
A. Bariery kulturowe
Pracownicy chrze cija scy z innych krajów, kontynentów czy nawet regionów jednego du ego
kraju musz nauczy si rozumie i dostosowywa do ró nic kulturowych w celu zmniejszenia
przepa ci dziel cej ich od tych, do których chc dotrze z Ewangeli . Paweł napisał: „Stałem
si wszystkim dla wszystkich, eby w ogóle ocali przynajmniej niektórych” (1 Kor. 9:22). Był
on skłonny odło y na bok te cechy kulturowe, które bardziej mu odpowiadały, w imi
wy szego celu pozyskania innych dla Chrystusa. Jednak e problem kulturowy nie jest tylko
problemem natury misyjnej.
W ka dej kulturze Ko ciół ustalił tradycje, które mogły by szlachetne i skuteczne w chwili, gdy
wprowadzano je w ycie, ale z biegiem czasu stały si przestarzałe i niewygodne. Te kulturowe
tradycje ko cioła mo na zauwa y w naszej muzyce, sposobie ubierania si , architekturze, e
wymienimy tylko kilka. Je li naprawd chcemy dotrze z Ewangeli do zgubionych, musimy
zbada i przemy le te tradycje.
Kulturowe
B. Bariery j zykowe
Dla osób pochodz cych z innej kultury najbardziej oczywist barier w skutecznej prezentacji
Ewangelii jest nieznajomo danego j zyka. Jednak problemy z porozumiewaniem si mog
te wyst pi mi dzy chrze cijanami a nie-chrze cijanami, którzy mówi tym samym j zykiem.
W naszych wspólnotach cz sto u ywa si szczególnego słownictwa. Niejednokrotnie nawet
sami sobie tego nie u wiadamiamy.
Pami tam pewn akcj ewangelizacyjn w Jugosławii. Zgodnie z powszechnym zwyczajem w
tamtejszym ko ciele mówiono na po egnanie „Gospod s tobom”, co oznacza „Id z Bogiem”.
Posłu yłem si tym wyra eniem egnaj c si z człowiekiem, który wiernie przychodził na
nasze spotkania. Jego odpowied brzmiała: „Nie, ja id z Milanem!” Nie miał poj cia, co mam
na my li. Znał słowa, ale były dla niego puste, skutkiem czego oboje poczuli my si lekko zbici
z tropu i za enowani.
Nasze szczególne pozdrowienia i uduchowione słownictwo mo e wprawia w zakłopotanie
znajduj cych si w naszym gronie niewierz cych. Musimy znale
wie e sposoby wyra ania
tego, co najwa niejsze – przesłania, e Bóg kocha zgubion ludzko
i przyszedł, eby
odkupi m czyzn, kobiety i dzieci.
Kulturowe

J zykowe

C. Bariery religijne
Podchodzimy do osób z ró nych rodowisk. Mog one pochodzi z rodzin katolickich,
prawosławnych, agnostycznych b d ateistycznych. Mogły uwikła si w jak sekt . Znane
nam słowa i praktyki dla nich mog mie zupełnie inne znaczenie. Słowa takie jak „zbawienie”,
„wiara”, „grzech” mog wymaga wyja nienia, eby ludzie zrozumieli ich sens. Mo e korzystnie
b dzie dla nas, je li poprosimy naszych rozmówców o to, by wyja nili nam, jak oni pojmuj
u ywane przez nas w rozmowie terminy.
Nasze praktyki, gesty, czy nawet postawa mog te innych onie miela . Niektórym ludziom
trudno jest omawia sprawy duchowe w domu. Niektórzy maj problemy z uzmysłowieniem
sobie, jak budynek, w którym przedtem widniały wystawy sklepowe, mo e słu y Bo ym celom
w niewielkim zgromadzeniu. Mo e oczekuj wspaniałych budowli z ikonami czy innymi
artystycznymi wyrazami religii. Mo e kr puje ich prostota naszego nabo e stwa i nasza
za yło z Bogiem. Pozyskiwanie zgubionych jest naszym zadaniem. Musimy znale sposoby
zbudowania dla nich pomostów.
Kulturowe

J zykowe

Religijne

D. Bariery natury duchowej
Ta ostatnia bariera ró ni si jako ciowo od poprzednio wymienionych. Ma ona decyduj ce
znaczenie w osłabianiu skutecznej ewangelizacji, gdy oddziela osoby ywe duchowo od
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duchowo martwych. Jedynie Duch wi ty mo e tchn
ycie w niesion przez nas Ewangeli .
Tylko On jest w stanie odrodzi i odkupi zgubionych. W ko cu bro , jak stanowi modlitwa,
Bo e Słowo i nasze własne wiadectwa to narz dzia, jakimi Pan posłu y si do pokonania
Szatana i uwolnienia je ców. Musimy rozpozna napotykany przez nas opór jako pochodz cy
od Szatana i przeciwstawi mu si w imi Pana, Jego ko cioła i zgubionych, których pragniemy
pozyska .

BARIERY ZEWN TRZNE
Kulturowe
IV.

J zykowe

Religijne

Duchowe

BARIERY WEWN TRZNE NA DRODZE DO SKUTECZNEJ EWANGELIZACJI
A. Bariera naszych własnych tradycji
„Nigdy przedtem tak nie było”. By mo e czas na co w nowym stylu, nie dlatego, e nasz stary
jest zły, ale dlatego, e by mo e nie jest ju skuteczny. Dawne formy mog ju nie spełnia
zamierzonej funkcji. Trzeba zmierzy si z problemem nowych i starych bukłaków. Nie
zmienimy zasadniczego przesłania Ewangelii, nie mo emy zrezygnowa z naszych zasad
moralnych, mo emy jednak zmieni sposób opakowania Ewangelii, aby wzbudzi wi ksze
zainteresowanie i pozyska słuchaczy.
Tradycje
B. Bariera naszych własnych uprzedze
W ka dej kulturze s grupy ludzi, które pomija si jako nic nie znacz ce lub niegodne uwagi.
Chrze cijanie równie musz pozbywa si uprzedze . Nasze uprzedzenia mog mie natur
narodow
(przypomnij sobie Samarytank ), moraln
lub moraln
(przypomnij sobie
Zacheusza). Mog wynika z pewnych upo ledze od urodzenia lub wskutek wypadku
(niewidomy od urodzenia). By mo e sp dzamy czas i energi z lud mi atrakcyjnymi i
zamo nymi i lekcewa ymy potrzebuj cych, którzy byliby bardziej otwarci na Chrystusow
Ewangeli . Przypomnij sobie upomnienia Pawła pod adresem Koryntian (1 Kor. 1:18-31) albo
surowe uwagi Jakuba (Jak. 2:1-13). Pro cie Pana o to, by oczyszczał i otwierał wasze serca i
oczy na wszystkich potrzebuj cych Zbawcy.
Tradycje

Uprzedzenia

C. Bariera naszych własnych l ków
Słu ba ewangelizacji jest słu b wiary. Wymaga ona odwagi i ryzyka. Nara amy na
niebezpiecze stwo siebie samych i nasze dobre imi dla tych, którzy mog odrzuci nasz
Ewangeli . By mo e czujemy si nieodpowiedni do słu by i s dzimy, e nie mamy
dostatecznej wiedzy czy umiej tno ci. Szkolenie mo e nam pomóc, ale koniec ko ców ka dy z
nas musi wybra na ladowanie Pana w wierze i posłusze stwie chc c wypełni zadanie, jakie
nam powierzył. Dał nam bro w postaci swego Ducha, modlitwy i Pisma. Co wi cej, obiecał, e
b dzie z nami. Nawet apostoł Paweł, autor słów: „Wszystko mog w Tym, który mnie umacnia”
(Filip. 4:13), napisał te , e pełne mocy przesłanie Ewangelii jest przechowywane w
„naczyniach glinianych” (2 Kor. 4:7). Jest rzecz oczywist , e moc ta pochodzi nie od nas,
lecz od Boga. Nasza wierno w obliczu l ku przynosi chwał Bogu i wprowadza ludzi do Jego
królestwa.
Tradycje

Uprzedzenia

L ki

D. Bariera naszych własnych odmiennych warto ci
Wszyscy mamy ograniczenia w sensie zasobów – energii, czasu, pieni dzy, mo liwo ci i
uzdolnie . Jako jednostki i zgromadzenia musimy postanowi przed Bogiem, jak zainwestowa
te rodki tak, by osi gn wszystko to, do czego On nas powołuje. Musimy sobie jednak z cał
ostro ci u wiadomi , e je li nowe osoby nie doł czaj do naszych wspólnot wskutek
wiadomej ewangelizacji, nie ma i nie b dzie wzrostu ko cioła. Ka dy z nas musi w modlitwie i
zgodnie ze swoim pojmowaniem Pisma ustali , jakie miejsce zajmuje ewangelizacja w jego
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yciu, planie zaj
i bud ecie. Nigdy nie b dzie do
rodków na spełnienie wszystkich
naszych pragnie , dlatego musimy zdecydowanie wybra pozyskiwanie zgubionych.

BARIERY WEWN TRZNE
Tradycje
V.

Uprzedzenia

L ki

Warto ci

STRATEGIA POKONYWANIA BARIER
Pokonanie tych zewn trznych i wewn trznych barier b dzie wymagało wiadomego wysiłku. Do
pokonywania barier zewn trznych potrzeba b dzie wiele namysłu i kreatywno ci. Je li chodzi o
bariery kulturowe i religijne, musimy zainwestowa czas w poznawanie i zrozumienie ró nych
rodowisk, z których wywodz si nasi słuchacze. Je li chcemy skutecznie porozumie si z
niewierz cymi, powinni my wykorzysta t wiedz w przezwyci aniu barier j zykowych. Je li
chodzi o bariery duchowe, musimy skupi si na modlitwie, prosz c Bo ego Ducha o otwarcie serc
osób, które pragniemy pozyska dla Chrystusa. W niektórych wypadkach w imi Ewangelii
b dziemy „płyn
pod pr d naszych własnych silnych tradycji wyznaniowych”. Do złamania
długotrwałych barier potrzebna b dzie modlitwa i odwa na postawa.
Nale y te zmierzy si z barierami wewn trznymi. W Li cie do Rzymian 12:2 czytamy, e mamy
nie upodabnia si do tego wiata, lecz przemienia si przez odnawianie umysłu. Je li chcemy
ogl da zmiany na wiecie, musimy najpierw zobaczy zmiany w naszych ko ciołach. Je li mamy
ogl da zmiany w naszych ko ciołach, musimy widzie zmiany w naszych sercach. Je li pragniemy
widzie zmiany w naszych sercach, musimy przemieni nasze umysły zanurzaj c si
oczyszczaj cych nurtach Bo ego Słowa.
Duch Bo y posłu y si Bo ym Słowem do o wiecenia naszych umysłów, dzi ki czemu b dziemy
mogli spojrze na wszystko z Bo ej perspektywy. Bóg pot pi warto ci i uprzedzenia, które Mu si
nie podobaj . Da nam odwag do wprowadzenia zmian niezb dnych do osi gni cia Jego celów
zwi zanych z ewangelizacj . Da nam wiar do przezwyci ania naszych l ków, je li skupimy si na
posłusze stwie wobec Jego pisanego Słowa.
W Dodatkach 5A i 5B znajdziesz specjalnie wybrane fragmenty pomocne w procesie przygotowania
naszych serc i umysłów do skutecznego docierania do ludzi z Ewangeli Chrystusow .
Ilustracja 5.1 Pokonywanie barier

Jak mo emy
pokona bariery?
BARIERY ZEWN TRZNE
Kulturowe

J zykowe

Religijne

Duchowe

BARIERY WEWN TRZNE
Tradycje

Uprzedzenia

L ki

Warto ci

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Co mo emy zrobi , aby zmniejszy poczucie frustracji i zakłopotania niewierz cych odwiedzaj cych
nasze wspólnoty czy domy?

•

Co sprawia, e w nieznanych sytuacjach czujesz si skr powany i niespokojny?
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•

Jakie bariery znasz ze swoich osobistych do wiadcze , gdy rozwa ałe
Ewangeli ? Czy je przezwyci yłe ? Je li tak, to w jaki sposób?

•

Jakie grupy z perspektywy historii padły ofiar uprzedze w twojej kulturze? Co Pan ka e ci zrobi w
kwestii stawienia czoła tym uprzedzeniom?

•

Jakie praktyczne zmiany mógłby wprowadzi w najbli szych tygodniach w celu pokonania barier i
wzrostu wiadomej ewangelizacji?

docieranie do ludzi z

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeprowad indukcyjne studium Biblii w oparciu o czwarty rozdział Ewangelii Jana. Ustal bariery,
jakie musiał pokona Jezus, aby ujawni swoj to samo kobiecie spotkanej przy studni.

•

Zapoznaj si z artykułem w Dodatku 5A „Ko ciół w ka dym narodzie: zwykła rozmowa na trudny
temat” pióra Donalda McGavrana. Napisz jednostronicow odpowied na ten artykuł. Czy
zgadzasz/nie zgadzasz si z autorem? Jaki wpływ wywiera ten artykuł na twoje my lenie o
ewangelizacji i strategiach zakładania ko cioła? B d gotowy do omówienia swojej odpowiedzi ze
swoim nauczycielem lub doradc .
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„Ko ciół w ka dym
narodzie: zwykła
rozmowa na trudny temat
AUTOR: DONALD A. MCGAVRAN

WPROWADZENIE (RALPH D. WINTER)
Pod wieloma wzgl dami jest to najbardziej godny uwagi „list” pióra najwybitniejszego stratega misyjnego
dwudziestego wieku. Bardzo w tpliwe, czy ktokolwiek w historii przemierzył wi cej miejsc, dopytywał o
twarde fakty prawdziwego wzrostu ruchu chrze cija skiego w bardziej nietypowych miejscach oraz
przemy lał to wszystko dogł bniej ni Donald A. McGavran. Członek trzeciego pokolenia misjonarzy w
Indiach – tam był zaledwie pocz tek jego kariery – nawet gdy stukn ło mu dziewi dziesi t lat, wrócił do
bazy na tym olbrzymim sub-kontynencie, który był tak bliski jego sercu.
Tam przeprowadził wi kszo swoich prac. Jego ywe, szerokie zainteresowania i horyzonty zaniosły go
wsz dzie i w sposób nieunikniony nadały jego my leniu wiatowy rozgłos. Ten szczególny, krótki
dokument przypomina list ostrzegawczy do młodszego pokolenia, przestrzegaj cy przed nadmiernym
uproszczeniem. W tym krótkim li cie niemal z marszu autor rzuca na papier siedem zasad, które
ujawniaj lepsze pojmowanie podstawowych czynników misji chrze cija skiej ni wi kszo misjonarzy
zdołała nagromadzi w ci gu całego ycia.
List Donalda McGavrana:
Czy w ostatnich osiemnastu latach dwudziestego wieku celem misji chrze cija skiej powinno by
głoszenie Ewangelii i - z Bo
pomoc – zakładanie w ka dym segmencie ludzko ci, gdzie brakuje
ko cioła, nazwijmy to „wi zki rosn cych ko ciołów”? Przez wyra enie „segment ludzko ci” mam na my li
populacj miejsk , ludno
zamieszkuj c w kastach, plemionach, dolinach, na równinach czy w
mniejszo ciach. Spróbuj wyja ni , e stale popierana długofalowa strategia nigdy nie powinna by na
pierwszym, lecz zawsze na drugim planie. Nie chodzi o jedno małe niedost pne zgromadzenie-zlepek w
ka dym narodzie. Celem długofalowym (który trzeba mie na uwadze przez lata czy dziesi ciolecia,
dopóki nie zostanie osi gni ty) powinna by raczej wi zka rosn cych zgromadze w ka dym segmencie.
METODA JEDEN PO DRUGIM
Zastanawiaj c si nad powy szym okre leniem powinni my pami ta , e na ogół łatwo jest zało y
jedno zgromadzenie w grupie nowych, nie zwi zanych z ko ciołem osób. Przyje d a misjonarz. Wraz z
rodzin oddaje Bogu cze w niedziel . On i jego rodzina s pierwszymi członkami zgromadzenia. Uczy
si j zyka i głosi Ewangeli . yje po chrze cija sku. Opowiada ludziom o Chrystusie i pomaga im w
rozwi zywaniu problemów. Sprzedaje lub rozdaje traktaty czy egzemplarze Ewangelii. Po upływie lat
pozyskuje dzi ki temu kilku nawróconych. Czasem przychodz oni ze zdrowych i duchowych pobudek,
czasem z mieszanymi uczuciami. Ale od czasu do czasu kobieta, m czyzna, chłopak czy dziewczyna
podejmuj decyzj pój cia za Jezusem. Kilku pracowników misji zostaje chrze cijanami. Mog to by
budowla cy wynaj ci do wzniesienia budynków, pomocnicy domu, uratowane osoby lub sieroty. Historia
misji w Afryce roi si od ko ciołów, które powstawały dzi ki wykupywaniu niewolników, wyzwalaniu ich i
zatrudnianiu tych, którzy nie mogli powróci do swoich rodzin. Tacy ludzie mogli przyj
Pana. Sto
pi dziesi t lat temu był to powszechny sposób zakładania ko cioła. Wraz ze zniesieniem niewolnictwa
przestał istnie .
Zgromadzenie powstaj ce w opisany wy ej sposób prawie zawsze jest zlepkiem zło onym z członków
kilku ró nych segmentów społecze stwa. S tam starzy, młodzi, sieroty, odratowani, pomocnicy i gorliwi
poszukuj cy. Wszyscy poszukuj cy zostaj poddani uwa nej selekcji, aby upewni si , czy naprawd
zamierzaj przyj Chrystusa. W odpowiednim czasie powstaje budynek ko cielny i prosz – oto „ko ciół
w tym narodzie”. Jest to ko ciół-zlepek. Jest odizolowany od wszystkich grup społecznych w danym
regionie. aden segment ludno ci nie mówi: „Ta grupa oddaj cych Bogu cze to my”. I maj całkowit
racj . To nie oni. Pod wzgl dem narodowym jest to zupełnie odmienna jednostka społeczna.
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Ten bardzo powszechny sposób zaczynania procesu ewangelizacji jest powolnym sposobem czynienia
uczniami narodów ziemi – zwró uwag na liczb mnog „narodów”. Przyjrzyjmy si z bliska, co tak
naprawd si dzieje, gdy zbiera si takie zgromadzenie. Ka dy nawrócony w chwili, gdy staje si
chrze cijaninem, jest postrzegany przez rodzin jako ten, który opuszcza „nas” i przył cza si do „nich”.
Zostawia „naszych bogów”, aby czci „ich bogów”. Skutkiem tego członkowie jego własnej rodziny
odrzucaj go. Czasem spotyka si z ostrym bojkotem, wyrzucaj go z domu i z rodziny; gro jego onie.
Setki nawróconych otruto lub zamordowano. Czasem wykluczenie jest łagodne i polega wył cznie na
surowej krytyce. W oczach swych rodaków osoba taka uchodzi za zdrajc . Ko ciół powstały w wyniku
tego procesu uwa a miejscow ludno za band zdrajców. Jest to zgromadzenie-zlepek. Składa si z
jednostek, które jedna po drugiej wyszły z kilku ró nych społecze stw, kast lub plemion.
Je li chrze cijaninem zostaje kto , kto został wyrzucony lub pochodzi z wysoko zorganizowanego
segmentu społecznego, chrze cija stwo pozyskuje człowieka, ale traci rodzin . Rodzina, rodacy,
s siedzi z tego plemienia pałaj na niego gniewem. S to ci sami m czy ni i kobiety, z którymi nie
mo e rozmawia . „Nie jeste jednym z nas” – mówi - „opu ciłe nas, lubisz ich bardziej ni nas. Teraz
czcisz ich bogów, nie naszych”. Zgromadzenia-zlepki zło one z nawróconych w ten sposób rosn bardzo
wolno. Mo na wr cz stwierdzi zgodnie z prawd , e tam, gdzie tworz si tego typu zgromadzenia,
nawrócenie jednostek (grup) narodowych, z których pochodz nawróceni, jest podwójnie utrudnione.
Reszta grupy powie: „Chrze cijanie zwiedli jednego z naszych ludzi. Postaramy si , eby nie zwiedli ju
adnego z nas”.
Metod jeden po drugim stosunkowo łatwo jest co osi gn . By mo e dziewi dziesi ciu na stu
misjonarzy, którzy planuj zało enie ko cioła, uzyskuje jedynie zgromadzenia-zlepki. Chciałbym to
powtórzy . By mo e dziewi dziesi ciu na stu misjonarzy, którzy planuj zało enie ko cioła, uzyskuje
jedynie zgromadzenia-zlepki. Misjonarze tacy głosz Ewangeli , opowiadaj o Jezusie, sprzedaj
traktaty i Ewangelie oraz prowadz ewangelizacj na wiele innych sposobów. Przyjmuj ciekawych, ale
kto do nich trafia? Tu czy tam przyjdzie do nich m czyzna, kobieta, chłopak czy dziewczyna, którzy z
ró nych powodów chc zosta chrze cijanami i cierpliwie znosi łagodne lub surowe pot pienie ze
strony swoich rodaków.
Je li rozumiemy, jak ko cioły wzrastaj lub nie wzrastaj na nowym gruncie, w nietkni tych, nie
pozyskanych jeszcze narodach, musimy mie wiadomo , e opisany przeze mnie proces wi kszo ci
misjonarzy wydaje si mało prawdopodobny. „Co takiego?” – oburzaj si - „Czy jest lepszy sposób
dotarcia do narodów tego regionu ni pozyskanie kilku jednostek spo ród nich? Skutkiem tego procesu
nie jest opisywany przez ciebie odizolowany ko ciół, lecz dzi ki niemu mamy wej cia do ka dego
społecze stwa, z którego pochodzi nawrócony. Tak naszym zdaniem wygl da prawdziwa sytuacja”.
Ludzie rozumuj cy w ten sposób znaj wzrost ko cioła z krajów w wi kszo ci chrze cija skich, gdzie
osoby pod aj ce za Chrystusem nie podlegaj ostracyzmowi, nie uchodz za zdrajców, lecz ich
post powanie raczej uwa a si za słuszne. W takim społecze stwie ka dy nawrócony na ogół mo e sta
si kanałem, przez który przepływa Wiara Chrze cija ska do jego krewnych i przyjaciół. Jest to rzecz nie
podlegaj ca dyskusji. To wła nie podkre lałem w tytule swojej ksi ki „Mosty do Boga”.
Jednak e w społecze stwach o cisłej strukturze, gdzie chrze cija stwo jest postrzegane jako religia
napływowa, a jednostki s wykluczane za powa ne przewinienia, pozyskiwanie nawróconych z kilku
ró nych odłamów społecznych jest dalekie od budowania mostów do ka dego z nich, raczej wznosi
trudne do przekroczenia bariery.
PODEJ CIE TYPU RUCH W RÓD CAŁYCH RODOWISK
Siedem zasad
Przedstawmy teraz odmienny sposób, w jaki Bóg prowadzi w uczniostwie narody na kuli ziemskiej.
Moje sprawozdanie nie jest jedynie teori , lecz trze wym przedstawieniem widocznych gołym okiem
faktów. Je li rozejrze si po wiecie, mo na zauwa y , e oprócz zakładanych przez wi kszo
misjonarzy ko ciołów-zlepków metod „jeden po drugim z danej grupy społecznej”, tu i ówdzie
pojawiaj si wi zki rosn cych ko ciołów dzi ki metodzie ruchu obejmuj cego całe rodowisko.
Powstaj one wskutek ruchów o zasi gu plemiennym lub kastowym. Jest to system pod wieloma
wzgl dami lepszy. W celu skutecznego posługiwania si nim misjonarze powinni działa w oparciu
o siedem zasad.
Zasada pierwsza
Po pierwsze powinni sobie jasno u wiadomi cel. Celem nie jest jeden ko ciół-zlepek w du ym
mie cie czy regionie. Mo na osi gn tylko tyle, ale to nigdy nie powinien by cel. Chodzi o wi zk
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rosn cych, miejscowych zgromadze , z których ka dy członek pozostaje w cisłym zwi zku ze
swoj rodzin . Taka wi zka ro nie najszybciej w jednym wybranym narodzie, plemieniu czy odłamie
społecznym. Na przykład gdyby prowadził ewangelizacj w ród taksówkarzy z Taipei, wtedy twoim
celem byłoby pozyskanie nie kilku taksówkarzy, kilku wykładowców uniwersyteckich, kilku rolników i
kilku rybaków, lecz zało enie ko ciołów zło onych w wi kszo ci z taksówkarzy, ich on i dzieci oraz
z mechaników. Je li pozyskuje si nawróconych tej konkretnej społeczno ci, zgromadzenie ma
naturaln , ju istniej c spójno społeczn . Ka dy czuje si u siebie. Tak, cel musi by jasny.
Zasada druga
Zasada druga brzmi: przywódca danego narodu lub misjonarz ze swoimi pomocnikami powinien si
skupi na jednym narodzie. Je li zamierzasz zało y wi zk rosn cych zgromadze w ród,
powiedzmy, ludu Nair z Kerali, na południowo-zachodnim kra cu Indii, musisz umie ci wi kszo
swoich misjonarzy wraz z ich pomocnikami tak, by mogli pracowa w ród członków tego ludu.
Powinni głosi im Ewangeli przyznaj c otwarcie: „Mamy nadziej , e w waszej ka cie wkrótce
b d tysi ce uczniów Jezusa Chrystusa, którzy pozostan na zawsze w społeczno ci Nair”. Nie
b d oni oczywi cie czci dawnych bogów. Wielu Nairów jednak i tak nie oddaje czci dawnym
bogom – s komunistami i wy miewaj swoje stare bóstwa.
Członkowie ludu Nair powołani przez Boga i wierz cy w Chrystusa b d kocha swoich bli nich
bardziej ni przedtem i chodzi w wietle. B d zbawionymi, wspaniałymi lud mi. Pozostan
członkami swego ludu, cho stan si zarazem chrze cijanami. Pozwol sobie powtórzy – skup
si na jednej grupie ludno ci. Je li masz trzech misjonarzy, nie przydzielaj jednego do jednej grupy,
drugiego do drugiej, a trzeciego jakie czterysta kilometrów dalej do ewangelizacji jeszcze innej
grupy. Mog ci zagwarantowa , e ka dy zało ony w ten sposób ko ciół b dzie mały, nie b dzie
si rozrastał i powstanie metod jeden po drugim. Prawa rozwoju społecznego tych grup
społecze stwa b d działa przeciwko powstaniu jakiegokolwiek pr nego, rosn cego ruchu dla
Chrystusa na skal narodow .
Zasada trzecia
Trzecia zasada polega na zach caniu nawróconych, aby nadal stanowili jedno ze swoim ludem w
wi kszo ci spraw. Powinni je
to, co ich rodacy. Nie powinni mawia : „Moi rodacy s
wegetarianami, ale teraz odk d zostałem chrze cijaninem, b d jadł mi so”. Z chwil nawrócenia
si na chrze cija stwo ludzie ci powinni by jeszcze bardziej zagorzałymi wegetarianami ni byli
przedtem. W kwestii ubierania si powinni wygl da dokładnie tak samo jak ich rodacy. W kwestii
mał e stwa wi kszo ludzi zawiera zwi zki wewn trz swojej grupy społecznej twierdz c, e „nasz
lud pobiera si tylko z członkami naszego ludu”. Mał e stwa z przedstawicielami innych narodów
s niemile widziane. Gdy chrze cijanie przychodz jeden po drugim, nie mog zawrze zwi zku z
osobami ze swego ludu. adna z nich nie staje si chrze cijaninem. Je li tylko niewielka liczba
osób przechodzi na chrze cija stwo, to gdy oni lub ich dzieci osi gaj wiek odpowiedni do
mał e stwa, musz po lubia członków innych odłamów społecznych. Ich krewni patrz c na nich
mówi : „Tak, zosta chrze cijaninem, a twoje dzieci b d miesza cami. Zostawiłe nas i
przył czyłe si do nich”.
Wszystkich nawróconych nale y zach ca do pogodnego znoszenia odrzucenia, ucisku i
prze ladowania, które prawdopodobnie spotka ich ze strony członków ich społeczno ci. Gdy kto
obiera now drog
ycia, na ogół spotyka si z brakiem yczliwo ci ze strony swoich bliskich.
Niech ta mo e przybiera łagodne lub mniej łagodne formy. W ka dym razie trzeba j cierpliwie
tolerowa . Przy ka dej okazji nale y powtarza :
„Jestem teraz lepszym synem ni przedtem; jestem teraz lepszym ojcem ni przedtem; jestem teraz
lepszym m em ni przedtem; kocham ci jeszcze bardziej ni do tej pory. Mo esz mnie
nienawidzi , ale ja nie b d ywił do ciebie nienawi ci. Mo esz mnie wykluczy , ale ja nie b d
wykluczał ciebie. Mo esz mnie wyrzuci z domu naszych przodków; zamieszkam na werandzie.
Albo przenios si do domu po drugiej stronie ulicy. Jestem wci
jednym z was, bardziej ni
kiedykolwiek przedtem”.
Zach caj nawróconych, aby nadal stanowili jedno ze swoim ludem w wi kszo ci spraw. Zwró
prosz uwag na słowo „wi kszo ”. Nie mo na stanowi jedno ci w bałwochwalstwie, pija stwie
czy oczywistym grzechu. Je li nale y si do odłamu społecznego, który utrzymuje si z kradzie y,
nie mo na dalej kra . Jednak w wi kszo ci spraw (takich jak sposób rozmawiania, ubierania si ,
jedzenia, miejsca spotka , rodzaj domu mieszkalnego) mo na upodabnia si do przedstawicieli
swego ludu i trzeba dokłada wszelkich stara , aby tak post powa .
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Zasada czwarta
Czwarta zasada brzmi: staraj si pozyska zbiorowe decyzje pój cia za Chrystusem. Je li tylko
jedna osoba postanowi na ladowa Jezusa, nie chrzcij jej od razu. Powiedz: „B dziemy oboje
pracowali nad tym, by kolejnych pi , dziesi , a je li Bóg zechce, mo e pi dziesi t osób uznało
Jezusa Chrystusa za swego Zbawc tak, aby razem z nimi mógł przyj
chrzest”. Zerwanie
stosunków jest bardzo skuteczne w odniesieniu do jednej osamotnionej osoby, ale nie przynosi
wielkich efektów, gdy stosuje si je wobec grupy licz cej tuzin osób. Gdy stosuje si je przeciwko
dwustu osobom, traci praktycznie wszelk sił oddziaływania.
Zasada pi ta
Zasada pi ta brzmi: D do tego, by wiele grup ludzi stawało si chrze cijanami w równomiernych
falach na przestrzeni lat. Jeden z powszechnych bł dów popełnianych przez misjonarzy na całym
wiecie, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, polega na tym, e gdy kilka osób przyjmie
chrze cija stwo – by mo e sto, dwie cie czy nawet tysi c ludzi – misjonarze cały swój czas
po wi caj na uczenie ich. Chc uczyni z nich dobrych chrze cijan i mówi sobie: „Je li ci ludzie
stan si dobrymi chrze cijanami, wtedy Ewangelia b dzie si rozprzestrzenia ”. I tak latami
skupiaj si na prowadzeniu kilku zgromadze . Z upływem czasu po dziesi ciu czy dwudziestu
latach, gdy zaczynaj ewangelizacj poza obr bem tej grupy, reszta ludzi nie chce ju sta si
chrze cijanami. Zjawisko to stale si powtarza. Niniejsza zasada wymaga, by misjonarz od samego
pocz tku cały czas wychodził do nowych grup. „Ale” – słysz ju głosy protestu - „czy w ten sposób
nie b dziemy mieli słabych chrze cijan, którzy nie znaj Biblii? Je li zastosujemy t zasad , to
wkrótce b dziemy mieli mnóstwo ‘nieokrzesanych’ chrze cijan. Niedługo powstanie wspólnota
licz ca jakie pi tysi cy ludzi, którzy tylko z grubsza s chrze cijanami”.
Tak, z pewno ci stwarza to pewne ryzyko. W tej sprawie musimy oprze si solidnie na Nowym
Testamencie, pami taj c o krótkich tygodniach czy miesi cach poucze , jakich Paweł udzielał
swoim nowym ko ciołom. Musimy zaufa Duchowi wi temu i uwierzy , e Bóg powołał tych ludzi z
ciemno ci do swego wspaniałego wiatła. Z dwojga złego – zbyt sk pego nauczania i pozwolenia,
by stali si społeczno ci zamkni t , która nie potrafi dotrze do własnego ludu, to ostatnie stwarza
wi ksze zagro enie. Nie mo emy pozwoli , by nowo nawróceni stali si odizolowani. Musimy wci
zabiega o to, by stały strumie nowo nawróconych wpływał do systematycznie rosn cej wi zki
zgromadze .
Zasada szósta
Zasad szóst mo na sformułowa tak: nawróceni - w liczbie pi ciu czy pi ciu tysi cy – powinni
mawia , a przynajmniej tak si czu :
„My chrze cijanie stoimy na stra y naszego narodu, naszego odłamu społecze stwa. Pokazujemy
naszym krewnym i s siadom lepszy styl ycia. Nasza pionierska postawa wychodzi na korzy
nam, którzy ju zostali my chrze cijanami i wyjdzie na jeszcze wi ksz korzy tysi com tych,
którzy jeszcze nie uwierzyli. Prosimy, by cie nie postrzegali nas jako zdrajców w jakimkolwiek
sensie. Jeste my lepszymi synami, bra mi, onami, członkami swego plemienia czy kasty albo
zwi zku zawodowego ni kiedykolwiek przedtem. Pokazujemy, w jaki sposób wszyscy mo emy
prowadzi lepsze ycie. Patrzcie na nas jako na pionierów naszego własnego narodu, którzy
wkraczaj do cudownej Ziemi Obiecanej”.
Zasada siódma
Ostatnia zasada, na jak kład nacisk, brzmi: wci podkre lajcie braterstwo. W Chrystusie nie ma
yda, Greka, niewolnika, wolnego, barbarzy cy czy Scyty. Wszyscy jeste my jedno w Jezusie
Chrystusie, ale pami tajmy przy tym, e Paweł nie atakował wszystkich niedoskonałych instytucji
społecznych. Na przykład nie zniósł niewolnictwa. Zwracał si do niewolnika: „B d lepszym
niewolnikiem”. A jego wła cicielowi zalecał: „B d lepszym panem”.
W swoim słynnym fragmencie podkre laj cym jedno Paweł zauwa ył te : „Nie ma m czyzny ani
kobiety”. Mimo to chrze cijanie w swoich internatach i sieroci cach umieszczaj dziewczynki i
chłopców w osobnych bursach! W Chrystusie nie ma podziału na płe . Chłopcy i dziewcz ta s
równie cenni w Bo ych oczach. Podobnie z członkami ró nych plemion – wszyscy maj jednakow
warto przed Bogiem. Wszyscy jeste my takimi samymi grzesznikami ocalonymi dzi ki łasce. To
wszystko prawda, ale s pewne subtelne prawa społeczne, których współcze ni chrze cijanie mog
przestrzega .
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Gdy wci
kładziemy nacisk na braterstwo, mo emy mie pewno , e najskuteczniejszym
sposobem osi gni cia braterstwa jest prowadzenie stale rosn cej liczby m czyzn i kobiet z
ka dego narodu, plemienia, grupy społecznej do posłusze stwa wobec Chrystusa. Je li w ka dym
segmencie społecze stwa pomna a si liczba chrze cijan, znacz co wzrasta mo liwo
prawdziwego braterstwa, sprawiedliwo ci, dobroci i moralno ci. Najlepszym – i by mo e jedynym sposobem zapewnienia sprawiedliwo ci jest sprawi , by przewa aj ca wi kszo ludzi w ka dej
grupie społecznej została oddanymi chrze cijanami.
KONKLUZJA
Je li pracujemy w ruchu na rzecz Chrystusa w ka dym narodzie, nie popełniajmy bł du wierz c, e
metoda „jeden za drugim ze społecze stwa do ko cioła” jest zła. Jedna cenna dusza, która jest gotowa
znosi surowy bojkot po to, by sta si na ladowc Jezusa – jedna jedyna cenna dusza – otrzymuje
Bo e błogosławie stwo i jest błogosławie stwem dla zbawienia ludzko ci. Jest to jednak metoda
powolna. W ten sposób rodzina i najbli sze otoczenie nawróconego zostaje odseparowane od dalszego
słuchania Ewangelii.
Niekiedy metoda jeden po drugim jest jedyn mo liw do zastosowania metod . Je li tak si dzieje,
chwalmy za to Boga i yjmy ze wszystkimi jej ograniczeniami. Zach cajmy usilnie tych wspaniałych
chrze cijan, którzy znosz prze ladowanie i ucisk, aby modlili si za swoich bliskich i bezustannie
pracowali nad tym, by ich własny lud mógł uwierzy i dozna zbawienia.
Jeden po drugim to jeden ze sposobów, w jakie Bóg błogosławi wzrost swego Ko cioła. Innym
sposobem jest ruch na skal narodow . Wielkie post py Ko cioła na nowym gruncie z dala od religii
chrze cija skich zawsze przychodziły wraz z ruchem ogólnonarodowym, nigdy metod jeden po drugim.
Tak samo prawd jest, e metoda jeden po drugim ze społecze stwa jest bardzo powszechn metod
na pocz tek. W ksi ce „Mosty do Boga”, której Bóg u ył do zapocz tkowania Ruchu Wzrostu
Ko ciołów, posłu yłem si pewnym podobie stwem – powiedziałem tam, e misje zaczynaj głosi
Chrystusa na pustynnych równinach. ycie tam jest ci kie, liczba chrze cijan niewielka. Brakuje wielu
misjonarzy. Ale tu i tam misjonarze lub nawróceni znajduj sposoby na wyrwanie si z tej suchej równiny
i wyruszaj w pokryte zieleni góry. Tam mieszka mnóstwo ludzi i mo na zało y prawdziwe ko cioły.
Tam Ko ciół si umacnia. Ta kraina to ruch na skal ogólnonarodow .
Polecam ci to podobie stwo. Przyjmijmy to, co daje Bóg. Je li jest to proces „jeden po drugim”,
zaakceptujmy go i prowad my tych, którzy wierz w Jezusa, do całkowitego zaufania Mu. Zawsze jednak
módlmy si o to, by my po tym pocz tku mogli wspi
si na wy ej poło on ziemi , bujniejsze
pastwisko, y niejsz gleb , gdzie du e grupy m czyzn i kobiet z tego samego odłamu społecznego
przechodz na chrze cija stwo i w ten sposób otwieraj drog ruchowi na rzecz Chrystusa w ka dym
narodzie. Naszym celem powinny by ruchy Chrystusowe w ka dej grupie społecze stwa. Tam siła
społecznej spójno ci rozpowszechni Ewangeli i wyprowadzi tłumy z ciemno ci prosto do Jego
cudownego ycia. Upewnijmy si , e dokonujemy tego za pomoc najskuteczniejszych metod.
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Odpowiedzi na powszechne
zarzuty
POSŁUGUJ SI PISMEM JAKO
SWOIM AUTORYTETEM

Spotykani przez nas ludzie pochodz z ró nych rodowisk. Zadaj oni szczere pytania, na które istniej
odpowiedzi. Mo esz pomóc im odkry odpowiedzi w Pi mie dzi ki coraz lepszemu zapoznawaniu si z
tym, co Biblia mówi na temat tych cz sto zadawanych pyta .
„Je li Bóg jest taki pot
powstrzyma?”

ny i kochaj cy, dlaczego pozwala na tyle zła w wiecie? Dlaczego go nie

Biblia mówi, e Bóg stworzył wiat doskonałym, a zło jest skutkiem nieposłusze stwa i buntu
Szatana i człowieka wobec Niego. To grzech, nie Bóg, powoduje zło i cierpienie. W rzeczy samej
Bóg zrobił wszystko, by rozwi za problem zła posyłaj c Jezusa Chrystusa, który cierpiał i umarł za
nasze grzechy. Bóg jednak szanuje nasz wolno wyboru. Mo emy przyj Chrystusa i oferowane
przez Niego nowe ycie albo trwa dalej w swoim buncie, który wywołuje zło.
Naucz si na pami

fragmentu z Listu do Rzymian 1:28

„Czy chrze cijanie nie s zbyt pewni siebie twierdz c, e Jezus Chrystus jest jedyn drog do
nieba? Co ze szczerymi wyznawcami innych religii?”
Nie chodzi o szczero , lecz o prawd . Sprzeczne ze sob nauki nie mog by słuszne. adna
szczero nie zmieni nieprawdy w prawd . Mo na si szczerze myli . Nie chodzi te o to, e liczy
si zdanie jakiego chrze cijanina. Liczy si to, co twierdził Jezus Chrystus.
Naucz si na pami

fragmentu z Ewangelii Jana 14:6

„Co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie? Czy zostan skazani na piekło?”
Jezus powiedział wyra nie, e nikt oprócz Niego nie dostanie si do nieba. Ale fragment z Listu do
Rzymian 2:12-15 mówi, e nikt nie zostanie pot piony za sam brak wiedzy o Nim. Taki człowiek
zostanie os dzony zgodnie z tym, co wiedział i jak post pował - le czy dobrze. Prawda jest taka,
e nikt na wiecie nie dorastał do własnych norm moralnych, nie mówi c ju o Bo ych normach,
których mo e by nawet nie wiadomy.
Naucz si na pami

fragmentu z Listu do Rzymian 1:19,20

„Czy Biblia nie jest tylko zbiorem religijnych mitów napisanych przez ludzi? Czy nie ma w niej
mnóstwa bł dów?”
Ci, którzy studiuj Bibli , wiedz , e te oskar enia s fałszywe i maj kruche podstawy, zdradzaj
one brak osobistego badania Pisma. Autorzy Biblii twierdz , e pisali pod wpływem boskiego
natchnienia i otrzymywali objawienie od Boga oraz prowadzenie Ducha wi tego w zapisywaniu
wydarze wa nych dla Bo ego przesłania do człowieka. Dziesi tki przepowiedni poczynionych setki
lat przed zapowiadanymi wypadkami spełniły si co do joty. Inne proroctwa czekaj jeszcze na
wypełnienie. Takie przepowiednie mogły wyj tylko od Boga.
Naucz si na pami

fragmentu z Drugiego Listu Piotra 1:16

„Je li Jezus Chrystus jest prawdziw odpowiedzi , dlaczego tak wielu chrze cijan to obłudnicy?
Dlaczego nie praktykuj tego, co głosz ?”
Nie ka dy, kto mieni si chrze cijaninem, jest nim. Tylko ci, którzy uznali Jezusa Chrystusa za
osobistego Zbawc i Pana, narodzili si na nowo. Ka da grupa lub organizacja posiada kilku
nieszczerych członków. Nie wyrzucamy z kieszeni wszystkich pieni dzy tylko dlatego, e trafi si
tam jedna sfałszowana moneta. Nawet prawdziwy chrze cijanin nie twierdzi, e jest doskonały.
Uznaje swoj potrzeb stałej pomocy od Chrystusa. Je li w tpi cy szuka doskonało ci, znajdzie j
tylko w Chrystusie. Je li szuka rzeczywisto ci, znajdzie j w tysi cach szczerych chrze cijan
chodz cych z Chrystusem.
Naucz si na pami

fragmentu z Listu do Rzymian 14:12
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„Dlaczego tak wielu wykształconych ludzi odrzuca twierdzenia Chrystusa? Czy nie potwierdza to
pogl du, e wiara w Chrystusa jest sprzeczna z wy szym wykształceniem?”
Wiara w Jezusa Chrystusa nie jest sprzeczna z wykształceniem. Wielu najwybitniejszych
naukowców z dawnych czasów i yj cych obecnie było i jest szczerymi wyznawcami Jezusa
Chrystusa. Jego przesłanie jest natury moralnej, nie intelektualnej. Dlatego osoba wykształcona
odrzuca Ewangeli z tego samego powodu, co niewykształcona. Powszechnym powodem jest
niech uznania Chrystusa za autorytet.
Naucz si na pami

fragmentu z Pierwszego Listu do Koryntian 1:21
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Proces nawrócenia
JAK POMÓC LUDZIOM UCZYNI
KROK WIARY W KIERUNKU
CHRYSTUSA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest omówienie nawrócenia jako procesu, którego powinni my oczekiwa
w którym powinni my bra udział.

i

Główne punkty

• Musimy zacz dzieli si Chrystusem nie tam, gdzie czujemy si najswobodniej, ale tam, gdzie
nasi słuchacze czuj si najswobodniej.

• Jest tylko jedna Ewangelia, lecz posługujemy si wieloma sposobami, aby si ni dzieli .

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna hierarchi potrzeb Maslowa.
• Zna proces poruszania si danej osoby w kierunku wiary i powierzenia ycia Chrystusowi.
• Zapozna si z czterema etapami ewangelizacji i zacz
usługujemy w ramach tych etapów.

rozpoznawa

osoby, którym

• Rozumie , e musimy zacz dzieli si Chrystusem nie tam, gdzie czujemy si najswobodniej,
ale tam, gdzie nasi słuchacze czuj si najswobodniej po to, by pomóc ludziom uczyni krok
w kierunku wiary.

Dodatki

6A Charakterystyka osób, którym chcesz głosi Ewangeli
6B Trzy zasady strategicznej ewangelizacji
6C Badanie postawy Jezusa wobec jednostek

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jest to lekcja dwugodzinna. Zanim zaczniesz szkolenie, popro uczestników o powtórzenie lekcji,
jak odbyli w swoim studium na temat przypowie ci o glebach według Ewangelii Mateusza 13:3-9,
18-23.
Lekcja ta dotyczy koncepcji przedstawionych w sekcji Grupy komórkowe lekcja 4 pt.
„Ewangelizacja w grupach komórkowych”. Je li uczestnicy nie odbyli jeszcze tej lekcji, wskazane
jest, by prowadz cy powtórzył jej pierwsz sekcj pt. „Dwa typy niewierz cych”, zanim poprowadzi
niniejsz lekcj .
WPROWADZENIE
W naszym studium o siewcy na podstawie trzynastego rozdziału Ewangelii Mateusza widzieli my, e
stan gleby, na któr padło Dobre Ziarno, zadecydował o wyniku zbiorów. Ziarno, które przyniosło obfity
plon, zostało posiane na dobrej glebie. Jezus powiedział: „Posiane w ko cu na ziemi yzn oznacza
tego, kto słucha słowa i rozumie je” (w. 23). Przed rozpocz ciem ewangelizacji powinni my uwa nie
zbada rodzaj gleby, na jakiej ma by posiane ziarno. Oznacza to, e musimy przyjrze si uwa nie
ludziom, którym chcemy przekaza Ewangeli w celu ustalenia, co mo emy zrobi , aby pomóc im w
wyra nym zrozumieniu jej przesłania. (Zwró uwag , e w przypowie ci ludzie mieli zatwardziałe serca,
poniewa nie zrozumieli przesłania.) W tej sesji chcemy przyjrze si pewnym narz dziom pomocnym w
ocenie ludzkich potrzeb i postawy wobec Boga – jest to pierwszy krok, aby pomóc im zrozumie i przyj
Dobr Nowin .
Mo na zapyta : „Dlaczego musimy zna wszystkie ludzkie potrzeby, skoro wiemy ju , e główn ludzk
potrzeb jest zbawcza łaska Bo a?” Odpowied jest prosta. Pomaga nam to „wyj im na spotkanie w
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znajduj ”. Gdy rozumiemy najwa niejsze z ludzkich potrzeb, lepiej potrafimy
dzi ki temu, e pomo emy im zaspokoi te potrzeby.

OCENA LUDZKICH POTRZEB
Psycholog Abraham Maslow opracował wska nik potrzeb wspólnych dla całej ludzko ci. Doszedł on
do wniosku, e dana osoba nie b dzie miała motywacji do zaspokojenia potrzeb wy szego rz du,
je li nie zostan zaspokojone potrzeby ni szego rz du. Na przykład je li kto jest głodny, jego
naczeln trosk b dzie zdobycie po ywienia, a nie uznania, które nale y do potrzeb wy szego
rz du. Ilustracja 6.1 jest podsumowaniem hierarchii ludzkich potrzeb Maslowa. Pokazuje ona
rozmaite potrzeby wraz z problemami wynikaj cymi z braku ich zaspokojenia.
Ilustracja 6.1 Ludzkie potrzeby: opracowanie na podstawie „Hierarchii ludzkich
potrzeb” Maslowa

Skutek braku zaspokojenia tych potrzeb:
frustracja, pustka,
bezu yteczno , nuda,
brak spełnienia

LUDZKIE POTRZEBY

Samospełnienie

wina, pora ka,
poczucie nieodpowiednio ci
za enowanie, brak uznania

Poczucie
własnej
godno ci

samotno , brak docenienia,
odrzucenie, izolacja,
przygn bienie

Miło /Uczucie

poczucie zagro enia,
braku bezpiecze stwa,
niepokój, l k
głód, pragnienie,
osłabienie, zm czenie,
choroba, ból

Bezpiecze stwo/Pewno

Fizjologiczne
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Po uwa nym przyjrzeniu si ludzkim potrzebom i skutkom ich niezaspokojenia (Ilustracja 6.1),
przyjrzyj si Ilustracji 6.2 i zauwa , w jaki sposób Bóg zaspokaja wszelkie ludzkie potrzeby.
Ilustracja 6.2 Bo e zaspokojenie ludzkich potrzeb

LUDZKIE POTRZEBY
Skutek braku zaspokojenia tych potrzeb:

Skutek zaspokojenia tych potrzeb
przez Boga:

Samospełnienie

zadowolenie, poczucie pełni,
u yteczno , cel, spełnienie

wina, pora ka,
poczucie nieodpowiednio ci
za enowanie, brak uznania

Poczucie
własnej
godno ci

przebaczenie, sukces,
osi gni cie, pewno siebie,
uznanie

samotno , brak docenienia,
odrzucenie, izolacja,
przygn bienie

Miło /Uczucie

frustracja, pustka,
bezu yteczno , nuda,
brak spełnienia

poczucie zagro enia,
braku bezpiecze stwa,
niepokój, l k
głód, pragnienie,
osłabienie, zm czenie,
choroba, ból

Bezpiecze stwo/Pewno

Fizjologiczne

towarzystwo, docenianie,
akceptacja, poczucie
przynale no ci, intymno
bezpiecze stwo, ochrona,
spokój umysłu, pewno

po ywienie, napój, siła,
odpoczynek, zdrowie,
dobre samopoczucie

Jezus Chrystus jest odpowiedzi na potrzeby ka dego. Jednak sposób, w jaki zaspokaja On te
potrzeby, prowadzi do Jego Ciała, KO CIOŁA. Je li nie rozumiemy czyich potrzeb, nie b dziemy
wiedzieli, jak pomóc w ich zaspokojeniu. Gdzie na tym wykresie umie ciłby ludzi, którym głosisz
Ewangeli ?
II.

OCENA ETAPU ZROZUMIENIA EWANGELII
Zrozumienie potrzeb danej osoby to dopiero pierwszy krok. Je li nasza ewangelizacja ma by
skuteczna, musimy te wiedzie , na jakim etapie pojmowania Boga znajduje si ta osoba: czy jest
to ateista, który nawet nie wierzy w istnienie jakiego boga? Czy jest to osoba poszukuj ca Boga?
Czy jest to kto , kto gniewa si na Boga itp.?
W sekcji Grupy komórkowe lekcja 4 „Ewangelizacja w grupach komórkowych” omówione zostały
dwa typy niewierz cych: „typ A” i „typ B”. Niewierz cy typu A s do pewnego stopnia
zainteresowani Bogiem, Bibli i s otwarci na Bo e prowadzenie w ich yciu. Niewierz cy typu B
nie interesuj si Bibli , nie chodz do ko cioła, by mo e nawet nie wierz w Boga i mog by
przeciwni lub wr cz wrogo nastawieni do przesłania Ewangelii.
Ilustracja 6.3 pokazuje pewne kroki podejmowane przez ludzi w ich docieraniu do Boga. Prze led
uwa nie t ilustracj . Niektórzy niewierz cy typu B mog jeszcze nie pasowa do tego wykresu,
podczas gdy inni znajd si tylko na jednym z poziomów, w sekcji „uprawa”. Niewierz cy typu A
mog jednak znale si na ka dym z poziomów w sekcjach poprzedzaj cych „ niwo”.
Ten wykres mo e okaza si bardzo pomocny w ustaleniu duchowego stanu danej osoby bez
wzgl du na to, czy jest to niewierz cy typu A, czy B. Pomy l o ludziach, za których si modlisz, z
którymi sp dzasz czas i którym wiadczysz. W jakim miejscu tego wykresu widziałby ich?
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Ilustracja 6.3 Kroki w kierunku wiary

UPRAWA

KOLEJNE KROKI

-12 CHODZENIE SWOIMI DROGAMI
-11 WIADOMO
OBECNO CI
EWANGELISTY
-10 POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC
EWANGELISTY
-9
WIADOMO
RÓ NICY W YCIU
EWANGELISTY
-8 WST PNA WIADOMO
STOSOWANIA
BIBLII W YCIU

ZASIEW

-7
-6
-5

PLON

NIWO

-4

UZNANIE OSOBISTEJ POTRZEBY

-2

DECYZJA O PODJ CIU DZIAŁANIA

-1

SKRUCHA I WIARA

0

NOWE STWORZENIE W CHRYSTUSIE!

+1

POTWIERDZENIE I UGRUNTOWANIE
WIARY
PRZYŁ CZENIE SI DO TROSKLIWEJ
WSPÓLNOTY CHRZE CIJA SKIEJ
WZROST! DOJRZEWANIE W
UPODABNIANIU SI DO CHRYSTUSA
WYJ CIE! MOBILIZACJA DO TEGO, BY
STANOWI „ YWY DOWÓD” DLA
INNYCH

+3
+4

III.

• W
której
sekcji
tego
wykresu
umie ciłbym swoich współpracowników?
• Na którym etapie mo na najlepiej
wykorzysta
istniej ce materiały i
narz dzia?
• Na których etapach zdecydowanie
brakuje materiałów do ewangelizacji
moich współpracowników?

POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC
BIBLII
ZNAJOMO
PODSTAW EWANGELII
POJMOWANIE ZNACZENIA I SKUTKÓW
PRZESŁANIA EWANGELII
POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC
EWANGELII

-3

+2

Po zapoznaniu si z tym wykresem, zadaj
sobie nast puj ce pytania:

POJMOWANIE CZTERECH ETAPÓW DZIAŁANIA ZWI ZANEGO Z POZYSKIWANIEM LUDZI
DLA CHRYSTUSA

Lekcja 6,7: Proces nawrócenia
Lato 2004

Ewangelizacja

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 45

W przypowie ci o siewcy z trzynastego rozdziału Ewangelii Mateusza widzieli my, e Jezus
posługiwał si obrazem siewcy po to, by zilustrowa prawd o niwie, zwłaszcza o etapie zasiewu i
zbiorów. Jakkolwiek Jezus nie wymienia z nazwy innych czynno ci składaj cych si na cały ten
proces, przeno nie zwi zane z upraw roli cz sto pojawiaj si na kartach Pisma (Mat. 9:37; Łuk.
10:2; Jan 4:35; 1 Kor. 3:5-9; Gal. 6:9). Gdy my limy o wszystkim, co jest potrzebne, aby dana
osoba przyszła do Chrystusa, pomocny mo e okaza si podział ewangelizacji na cztery etapy
przedstawione na ilustracji 6.4.
Ilustracja 6.4 Cztery etapy działalno ci zwi zanej z pozyskiwaniem ludzi dla Chrystusa
Czynno

IV.

Uprawa

Zasiew

niwo

Plon

Wyja nienie

Przemawia do
serca dzi ki pełnym
troski relacjom

Przemawia do
umysłu dzi ki
rozumowaniu i
komunikacji

Przemawia do woli,
wymaga postawy
wiary podczas
nawrócenia

Przemawia do
całego człowieka
odno nie do
osobistego
wzrostu w
Chrystusie

Nacisk

Obecno posła ca
Ewangelii

Głoszenie prawdy
Ewangelii

Przekonanie do
podj cia decyzji

Udział i
przył czenie si
do miejscowej
społeczno ci

Przykłady biblijne

Jan 3 i Jan 4

Jan 4 i Dz. Ap. 8

Jan 4 i Dz. Ap. 16

Dz. Ap. 2:40-47
i Dz. Ap. 8

Kroki w kierunku
wiary

-12 do - 8

-7 do - 4

-3 do 0

+1 do +4

USTALENIE STRATEGII EWANGELIZACYJNEJ
Poni ej znajduje si ilustracja, jak mo esz ustali swoj strategi ewangelizacyjn w oparciu o
uzyskane wy ej informacje. Arkusz wicze w Dodatku 6A jest pomocnym przewodnikiem, który
mo esz wykorzysta w sporz dzaniu charakterystyki osób, którym chcesz głosi Ewangeli .
A. Podstawowe potrzeby
Maria jest młod kobiet , której rodzice si rozwiedli. Jako jedyne dziecko została odrzucona
przez ojca. Jej matka była tak zaj ta utrzymaniem rodziny, e miała mało czasu dla niej. Obie z
matk mieszkały w du ym mie cie z dala od dalszej rodziny. Teraz jako osoba dorosła Maria
czuje si niekochana. Oceniasz jej potrzeb jako potrzeb miło ci/uczucia. (Zobacz Hierarchia
potrzeb Maslowa, ilustracja 6.1).
B. Otwarto

na Ewangeli

W swoich krokach w kierunku wiary (zobacz ilustracja 6.3) Maria znajduje si na poziomie –12.
Nie miała ona adnego wychowania religijnego ani kontaktów z chrze cijanami. Ma do nikłe
poj cie o tym, e Ko ciół mo e te jej dotyczy , cho nie wie nic o twierdzeniach Jezusa
Chrystusa.
C. Ocena twojej strategii ewangelizacyjnej
Maria nie jest jeszcze gotowa na zasiew ziarna. Wr czenie jej traktatu lub Biblii
prawdopodobnie nie przyniesie efektów. Potrzebuje ona okazania Chrystusowej miło ci w
ciepłej, pełnej akceptacji atmosferze, etap uprawy na wykresie ilustracji 6.4. Postanawiasz
zaprosi j na spotkanie małej grupy, gdzie panuje atmosfera wzajemnej troski. Potem mo esz
j wł czy w ewangelizacyjne studium Biblii.
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Ustalaj c strategi docierania do osób, które Bóg ju poło ył ci na sercu, mo esz zacz si
modli o docieranie do osób, które po zapoznaniu si z Ewangeli odegrałyby strategiczn rol
w ewangelizacji twojego obszaru docelowego (Zobacz Dodatek 6B).
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
Czy masz tendencj podchodzenia do ka dej osoby stosuj c t
ewangelizacji? Jak mo esz zwi kszy swoj elastyczno ?

sam

metod

lub narz dzie

PLAN DZIAŁANIA
•

Wykonaj arkusz wicze w Dodatku 6C. Maj ci one pomóc w zrozumieniu biblijnej zasady, e ludzie
maj ró ne potrzeby i trzeba do nich podchodzi w odmienny sposób. Ten arkusz wicze podaje
rozmaite przykłady z Nowego Testamentu, w których Jezus ujawniał swoj to samo
wobec
ró nych rodzajów ludzi.

•

Posługuj c si arkuszem wicze w Dodatku 6A jako przewodnikiem pracuj z dwojgiem innych osób
z twojej trójki modlitewnej. Wymie imiona wszystkich osób, o które si modlisz, ustal ich miejsce na
skali potrzeb, oce , na jakim etapie docierania do Chrystusa si znajduj (Kroki w kierunku wiary).
Zdecyduj, co powiniene zrobi , aby skutecznie dotrze do nich z Ewangeli .

•

Przestudiuj Dodatek 6B „Trzy zasady strategicznej ewangelizacji”. Kim s wpływowi „portierzy” na
twoim obszarze docelowym? Co mo esz zrobi , aby dotrze do tych ludzi z Ewangeli ?
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Charakterystyka osób,
którym chcesz głosi
Ewangeli

EWANGELIZACJA
DODATEK

6A

Wa ne informacje, jakie uzyskali my w przykładzie o Marii mo na podsumowa za pomoc poni szej
tabelki. Przyjrzyj si uwa nie temu przykładowi, a nast pnie wykorzystaj przykładowe, czyste tabele na
nast pnej stronie do ustalenia potrzeb i reakcji tych, o których si modlisz ze swoimi partnerami z trójki
modlitewnej.
IMI
Maria

PODSTAWOWE POTRZEBY (OPIS)
(ILUSTRACJA 6.1)
Miło

/Uczucie

POSTAWA WOBEC WIARY W
CHRYSTUSA (ILUSTRACJA 6.4)
-12

-

jedynaczka

Maria chodzi własnymi drogami.

-

rodzice rozwiedzeni

-

odrzucona przez ojca

-

matka zbyt zaj ta, by okazywa jej
uczucie

yj c w kraju prawosławnym, wie,
e istnieje tradycyjny ko ciół, ale
nie wie, e ma on jej co do
powiedzenia. Nigdy nie miała
osobistego kontaktu z
chrze cijanami i nie ma poj cia o
tym, czego domaga si Chrystus.

OCENA: Etap „uprawy”. Potrzebuje troskliwej relacji zanim zasiew przyniesie rezultaty.
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PRZYKŁADOWE CHARAKTERYSTYKI DO WICZENIA ZADANEGO W PLANIE DZIAŁANIA
IMI

PODSTAWOWE POTRZEBY (OPIS)
(ILUSTRACJA 6.1)

POSTAWA WOBEC WIARY W
CHRYSTUSA (ILUSTRACJA 6.4)

OCENA:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

IMI

PODSTAWOWE POTRZEBY (OPIS)
(ILUSTRACJA 6.1)

POSTAWA WOBEC WIARY W
CHRYSTUSA (ILUSTRACJA 6.4)

OCENA:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Trzy zasady strategicznej
ewangelizacji

Poni ej znajduj si trzy strategiczne zasady, które pomog nam w docieraniu do osób, które ró nie
reaguj na Ewangeli .
I.

STRATEGICZNY ZASIEW
Ka dy zało yciel ko cioła musi ustali sobie priorytety w słu bie. Musi te zada sobie pytanie, na
czym skupi swoj działalno ewangelizacyjn . Czy skoncentrowa si na tych, którzy wygl daj
na zainteresowanych, czy tych, którzy s oporni. Jakkolwiek grupy te na pozór wzajemnie si
wykluczaj , apostołowie próbowali dzieli uwag mi dzy te dwa rodzaje ludzi.
A. Ci, którzy lepiej rozumiej prawd , mog szybciej zmierza w kierunku Chrystusa
Czytaj c ksi g Dziejów Apostolskich zadawaj sobie pytania typu: Dok d udał si apostoł
Paweł, gdy wszedł do miasta? Do kogo podchodził najpierw? Dlaczego najpierw poszedł do
tych ludzi? Jego zwyczajem było odwiedzanie ydów na pocz tku. Dlaczego Paweł najcz ciej
zaczynał od ydów?
Moim zdaniem Paweł był przekonany, e ludzie ci byli przygotowani na przyj cie Ewangelii i
mogli by wprowadzeni do ko cioła i zmobilizowani do słu by przy pierwszej nadarzaj cej si
okazji. ydzi znali ju Stary Testament i wiele wiedzieli o Bogu. Musimy u wiadomi sobie, e
Paweł pragn ł dotrze z przesłaniem Ewangelii do jak najwi kszej liczby osób w jak
najkrótszym czasie. Apostołowie zdawali sobie spraw z tego, e jedni s bardziej chłonni ni
inni, bardziej skłonni do słuchania i przyjmowania duchowej prawdy. Fakt, e nie zawsze
przyjmowali yczliwie Pawła nie oznacza, e jego strategia była niewła ciwa. Jednak gdy w
danym mie cie ydzi odrzucali przesłanie, a poganie okazywali si bardziej chłonni, Paweł
szedł do pogan. Wzór ydzi-poganie powtarza si stale w wi kszo ci odwiedzanych przez
Pawła miast.
Nie zapominajmy, e d ymy do zało enia ko ciołów a do nasycenia. Im wi cej ludzi mo emy
do tego zadania zaanga owa , tym lepiej. Z chwil , gdy ludzie nie stanowi ju pola misyjnego,
staj si cz ci zasobów misyjnych. Dziel si dobr nowin z ka dym, kto chce słucha , ale
stawiaj sobie za cel osoby, które szybko stan si cz ci zespołu słu by dla Boga.
B. Ci, którzy maj wi kszy wpływ, „portierzy”, mog wolniej zmierza w kierunku
Chrystusa, ale ich długodystansowy wpływ na szerzenie si Ewangelii mo e by wi kszy
Najlepszym przykładem jest tutaj sam Paweł. Miał wszelkie dane po temu, by wywiera wielki
wpływ w pozyskiwaniu dla Boga. Cechowała go ogromna arliwo . Lecz min ło troch czasu,
zanim zdał sobie spraw – ostatecznie dzi ki bezpo redniemu spotkaniu z ywym Chrystusem
– e musiał zwróci si do Chrystusa. Wtedy sam zapragn ł uda si do Rzymu i zło y
wiadectwo przed samym cesarzem – najbardziej wpływow osob na wiecie – nawet gdyby
miało to oznacza wi zienie i ła cuchy (Dz. Ap. 25:11; 27:24). Je li Bóg poło ył ci na sercu
pragnienie docierania do wpływowej osoby w twoim rodowisku, utrzymaj t relacj . „Podlewaj”
j obficie. Masz co , czego ta osoba potrzebuje! Módl si ! Pro Boga, by otwierał drzwi okazji,
a nast pnie wyszukuj takie osoby. Pami taj, e prze ladowca ko cioła, Szaweł, stał si
Pawłem, apostołem pogan.

II.

STRATEGICZNE YCIE – SPOTYKAJ SI Z LUD MI TAM, GDZIE S , NIE TAM, GDZIE JEST
NAM WYGODNIE
A. Spotkania indywidualne – Ewangelia Jana 3,4,9
Podczas rozmowy naszego Pana z trzema osobami w tych trzech rozdziałach widzimy, e
ka dej z nich w inny sposób pomagał odkry jej potrzeb . Wykształconemu faryzeuszowi
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pomógł zrozumie , e w ogóle nie pojmował istoty duchowego królestwa. Samarytance przy
studni dodał pewno ci siebie i obudził w niej duchowe pragnienie Boga. lepemu od urodzenia
zaspokoił jego potrzeb fizyczn budz c w nim t sknot za osobist relacj . We wszystkich
tych rozmowach mo na wyra nie dostrzec, e Jezus nie traktował ludzi wył cznie jako „dusze,
które maj uszy”. Zauwa ał prawdziwych ludzi z prawdziwymi potrzebami i proponował
prawdziw relacj .
B. Ewangelizacja w praktyce – Pierwszy List do Koryntian 9:19-23
M dry rybak obserwuje ryb , któr chce złowi . Wie, jaki rodzaj po ywienia jej odpowiada, zna
pory jej od ywiania si , wie, gdzie i na jakiej gł boko ci pływa. Wybiera przyn t najlepiej
znan rybie z jej naturalnego rodowiska i posługuje si ni , by j zwabi . M dry rybak nie
zawiesza na haczyku w gierskiego gulaszu dlatego, e to jego ulubiona potrawa! Jako
ewangeli ci musimy zrozumie sposób my lenia niewierz cego, pozna system jego warto ci i
pokona przepa dziel c jego pojmowanie własnych potrzeb a jego potrzeby duchowe, które
ujawnia Duch i Słowo Bo e.
III.

STRATEGICZNE ROZUMOWANIE – LUDZIE ZADOWOLENI NA OGÓŁ NIE D

DO ZMIAN

A. Pierwszy List do Koryntian 1:18-31
Tych, którzy s zadowoleni z tego, e znaj ju wszystkie odpowiedzi, trudno pozyska dla
Chrystusa. W grupie tej znajduj si intelektuali ci, ludzie zamo ni i osoby na jakim
wiatowym stanowisku. Faktem jest, e cz sto potrzeba im osobistego kryzysu, aby wysłuchali
przesłania Ewangelii. Musimy mie
wiadomo , e taki kryzys stwarza okazj do
ewangelizacji. Powinni my te zbudowa wi zi z takimi lud mi, aby wiedzie , kiedy musz
stawi czoła problemom i w odpowiednim czasie zaoferowa im nadziej .
B. Ewangelia Mateusza 9:12
M dry rybak wybiera si na połów wtedy, gdy ryby s głodne, a nie gdy si ju po ywiły.
Naszym zadaniem jako ewangelistów jest pomoc ludziom w odkrywaniu potrzeb
wymagaj cych zaspokojenia i wzbudzenie w nich głodu Chrystusa. Musimy przyzna , e ci,
którzy najłatwiej u wiadamiaj sobie swoje potrzeby, b d najbardziej gotowi do tego, by
przemy le Chrystusow ofert , o ile naprawd pragn rozwi zania. Je li ludzie nie s głodni
Ewangelii, popro Bo ego Ducha, aby wytworzył w nich ten głód.
Podsumowanie
Pami taj, e udana ewangelizacja wymaga...
• Przej cia inicjatywy, w mocy i miło ci Ducha wi tego, w pomaganiu danej osobie, by uczyniła
jeden krok do przodu w procesie małych decyzji dla Chrystusa,
• Bycia na miejscu, aby zach ca i prowadzi t osob w podj ciu takiej decyzji,
• Modlitwy o ni , aby doszła do etapu całkowitej skruchy i wiary w Chrystusa oraz do wiadczyła
zbawienia w Chrystusie na podstawie samej wiary, a tak e
• Wprowadzenia jej do społeczno ci i słu by w miejscowym ko ciele.
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Badanie postawy Jezusa
wobec jednostek
WICZENIA PORÓWNAWCZE

Ewangelie pełne s ciekawych rozmów mi dzy Jezusem i pojedynczymi lud mi. Chcemy prze ledzi
kilka z nich w celu wychwycenia pewnych ró nic i podobie stw w podej ciu Jezusa. Opracuj ka dy
podany w tabeli fragment biblijny i odpowiedz na pytania.
Fragment biblijny:
Z kim rozmawia
Jezus?

Co wiemy o tej
osobie?

Jak zaczyna si
rozmowa?

W którym wierszu
rozmowa
przybiera inny
obrót?
Jakie wymagania
stawia Jezus?

Jakie propozycje
czyni Chrystus?

Jak odpowiada
dany rozmówca?

Jan 3:1-21

Jan 4:5-20

Jan 9:5-7,35-39

Marek 10:17-22
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Ewangelizacja przez
przyja
„NIKT NIE MA WI KSZEJ MIŁO CI...”

Cel lekcji

Podkre lenie potrzeby strategicznej roli nawi zywania przyja ni z niewierz cymi.

Główne punkty

• Jezus stale nawi zywał przyja nie z grzesznikami w celu pozyskania ich.
• Bóg pragnie, by chrze cijanie szli szuka zgubionych zamiast spotyka si razem i zaprasza
zgubionych, by przychodzili do nich.
• S koszta i korzy ci przyja ni z niewierz cymi.
• Najlepiej mo na przekazywa Ewangeli wtedy, gdy z niewierz cym ł czy nas jaka wi

Po

.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Postanowi zaprzyja ni si z nie-chrze cijanami w celu pozyskania ich dla Bo ego Królestwa.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W tej ostatniej lekcji po wi conej ewangelizacji pragniemy, by kluczowe fragmenty z Biblii wywarły
jak najwi kszy wpływ emocjonalny na nasze relacje ze zgubionymi. Wa ne jest, by uczestnicy mieli
czas na dokładne zapoznanie si z fragmentem z pi tnastego rozdziału Ewangelii Łukasza i jego
aktualnej warto ci dla nich osobi cie. Pozwól im rozwa a go przez jaki czas w milczeniu i doj
do własnych odpowiedzi na pytania postawione w sekcji I B.
Twoja pasja docierania do zgubionych musi by widoczna, osobista i praktyczna. Podaj przykłady
sytuacji, gdy kto dotarł do ciebie lub jak ty doprowadziłe kogo do wiary przez przyja .
WPROWADZENIE
UWAGA! Ta lekcja mo e zmieni twoje ycie. Je li zrozumiesz i zastosujesz jej przesłanie, twoja słu ba
mo e si sta niezmiernie bogatsza, pełniejsza i przynie ci wi cej satysfakcji. Prawd jest równie , e
stosuj c nauki zawarte w tej lekcji mo esz spotka si z brakiem zrozumienia ze strony chrze cija skich
przyjaciół, którzy stwierdz , e wiat ci zepsuje. Pami taj jednak, e samego Jezusa nazywano
„przyjacielem grzeszników” (Mat. 11:19). Warto podj ryzyko bycia takim, jak On.
Je li chcemy zobaczy w swoim kraju ruch zakładania ko ciołów a do nasycenia, musi mie miejsce
pełna znaczenia ewangelizacja a do nasycenia. Trzeba da palm pierwsze stwa docieraniu do ludzi –
jednostek o konkretnych twarzach i z okre lonymi problemami. Relacje buduj wiar , wiara buduje dobre
stosunki, a te z kolei pomagaj dotrze do narodów!
Id ostro nie, ale z wiar .
I.

PRZYJA

Z NIE-CHRZE CIJANAMI

A. Trzy przypowie ci – jedna lekcja – Ewangelia Łukasza 15
Faryzeuszy denerwował fakt, e Jezus sp dzał czas w towarzystwie grzeszników. W ich
odczuciu człowiek uczciwy nie mógł i nie powinien utrzymywa kontaktów z grzesznikami.
Mogłoby to narazi go na zepsucie. Rozumowanie to wydaje si słuszne, lecz takie nie jest. W
odpowiedzi na ten problem Jezus opowiedział historie o zgubionych rzeczach odnotowane w
pi tnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Morał wszystkich trzech opowie ci jest taki sam. Gdy
zgubimy monet lub jak inn rzecz, która do nas nale y, szukamy jej i cieszymy si , gdy j
znajdujemy. Bóg ceni zgubionych ludzi bardziej ni te rzeczy. My te powinni my.
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B. Jaka nauka płynie z tej przypowie ci?
•

Do kogo według wierszy 1-2 Jezus skierował t przypowie ?

•

Co wywołuje rado

•

Co jest dla Boga wa niejsze – grupa dziewi dziesi ciu dziewi ciu sprawiedliwych, którzy
wiernie oddaj Mu cze – czy nawrócenie jednego grzesznika (w.7)?

w niebie według wierszy 9-10?

•

Czy skarga starszego brata była uzasadniona (ww. 29-10)? Czy tak samo odczuwał ojciec?

•

Co bardziej interesowało Jezusa: aprobata pobo nych czy zbawienie zgubionych?

•

Czy dostrzegasz siebie w przypowie ci o synu marnotrawnym? Którego z bohaterów
najbardziej przypominasz? Którym z nich chcesz by ?

•

Jaka postawa dominuje w naszych ko ciołach wobec wychodzenia do zgubionych? Czy
nasze ko cioły bardziej przypominaj Ojca, czy starszego brata? Czy – o ile to konieczne –
chcesz zaj inne stanowisko, aby zaprzyja ni si i dotrze do zgubionych?

•

Jaki wysiłek trzeba podj w celu dotarcia do osób z twego otoczenia?
Ilustracja 8.1 Szukanie a zapraszanie
K t óry model jes t bi bl i jny i dl aczego?

A

B
Zgubi eni

PRZYCHODZ

WYCHODZ

C. Co mówi na ten temat inne wiersze z Biblii?
Pi tnasty rozdział Ewangelii Łukasza wyra nie naucza, e naszym priorytetem powinno by
wychodzenie i szukanie zgubionych. Jezus sp dzał przecie czas na „jedzeniu i piciu” z
grzesznikami w celu ich pozyskania. W jaki sposób pogodzi te fakty z podanymi ni ej
wierszami?
•

2 Kor. 6:14 wiatło z ciemno ci nie ma nic wspólnego.

•

1 Jana 2:15 Nie miłujcie wiata.

• 1 Kor. 15:33 Wskutek złych rozmów psuj si dobre obyczaje.
Prawd jest, e zbyt bliski zwi zek z osob nie zbawion mo e nas sprowadzi na zł drog .
Nasi najbli si przyjaciele powinni by wierz cy. Na przykład najbli szymi przyjaciółmi Jezusa
było dwunastu apostołów, Maria i Marta, Łazarz oraz inni uczniowie. Jednak Jezus zarazem
wychodził i nawi zywał relacje z grzesznikami. Udawał si do ich domów i miejsc, gdzie
przebywali. „Miłowanie zgubionych” nie jest tym samym, co miło do wiata. Kazanie „Nawró
si !” nie jest tym samym, co relacja. Paweł jasno powiedział Koryntianom, e nie chciał, by
unikali grzeszników (1 Kor. 5:9-11). Zdaniem Pawła nie jest rzecz słuszn zadawanie si z
niemoralnym wierz cym, lecz mo na nawi za kontakt z niemoralnym niewierz cym. Jest to
zaskakuj ce stwierdzenie, tym niemniej jest ono prawd .
Oczywi cie ustalenie, jak bliskie powinny by nasze relacje z niewierz cymi, wymaga wielkiej
m dro ci. Faryzeusze jednak przesadzali z nadmiern ostro no ci , a wiele współczesnych
ko ciołów i wierz cych bierze przykład z nich zamiast z Chrystusa. Musimy utrzymywa z
niewierz cymi stosunki na tyle bliskie, by mogli nam zaufa , gdy b dziemy im wyja nia
Ewangeli . Rozwi zanie nie polega na odsuni ciu si od niewierz cych, lecz na ostro no ci w
zachowaniu własnej prawo ci podczas „jedzenia i picia” z nimi.
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z niewierz cymi

Zepsuci przez
wiat

W wiecie,
lecz nie ze
wiata

NA LADOWANIE CHRYSTUSA W PRZYJAJ NI
Jezus nie ograniczał si do opowiadania historii. Popierał swoje przypowie ci ofert
przyja ni adresowan do ludzi w potrzebie. Pismo komentuje charakter przyja ni Jezusa.

szczerej

A. List do Rzymian 5:6-8
„Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy my jeszcze
byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje si kto umrze tylko z
najwi ksz trudno ci . Chocia mo e jeszcze za człowieka yczliwego odwa yłby si kto
ponie
mier . Bóg za okazuje nam swoj miło wła nie przez to, e Chrystus umarł za
nas, gdy my byli jeszcze grzesznikami.”
B. Ewangelia Jana 15:13
„Nikt nie ma wi kszej miło ci od tej, gdy kto

ycie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

C. Ewangelia Marka 10:45
„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu słu ono, lecz eby słu y i da swoje ycie na
okup za wielu.”
Jaki jest sens tych trzech fragmentów Pisma? Jakie dowody przyja ni oferował Jezus? Jak w
przekonywuj cy sposób mo emy okaza przyja i miło osobom spoza Ciała Chrystusa?
III.

OBLICZANIE KOSZTÓW
A. Koszt przyja ni z nie-chrze cijanami
•

B dzie ci to kosztowało twój czas.

•

Mo e ci to kosztowa przypi cie etykiety „przyjaciela grzeszników” (Łuk. 7:34).

•

Mo e ci to kosztowa niepokój i ból.

•

B dzie ci to kosztowało niewygod .

B. Korzy ci przyja ni z nie-chrze cijanami

IV.

•

Zyskujesz przyjaciela z innym punktem widzenia.

•

Zyskujesz otwarte drzwi dla Ewangelii, nie tylko dla swego nowego przyjaciela, lecz dla
jego kr gu przyjaciół i by mo e przyjaciół jego przyjaciół.

•

Zyskujesz obro c swojej wiary w ród niewierz cych.

•

Zyskujesz nadziej
pozyskania nowych braci i sióstr w Chrystusie, przyszłych
współpracowników w zadaniu docierania do twojej społeczno ci i narodu.

YCIOWE DO WIADCZENIA ZWI ZANE Z EWANGELIZACJ PRZEZ PRZYJA
Reszt lekcji po wi na dzielenie si ilustracjami i osobistymi przykładami wa nej roli przyja ni w
ewangelizacji na podstawie własnych do wiadcze .
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak mog nawi za kontakt z nie-chrze cija skimi znajomymi z mojego otoczenia?

•

Jak mog nawi za stosunki z nie-chrze cijanami z mojego otoczenia?

•

Czy jestem gotowy bez wzgl du na koszt uczyni krok wiary i dotrze z Ewangeli do innych osób,
które s obecnie poza moim zasi giem?

•

Co si dzieje z ruchem zakładania ko ciołów, gdy wygasa pełna zapału, bezustanna ewangelizacja?

•

Jim Eliot, misjonarz m czennik z r k Indian Auca z Ekwadoru, napisał kiedy : „Nie jest głupcem ten,
kto oddaje to, czego nie mo e zatrzyma po to, by zyska to, czego nie mo e straci ”. Czy miał
racj ? Jak jego słowa odnosz si do zadania pozyskiwania innych dla Chrystusa?

PLAN DZIAŁANIA
•

Módl si o Bo e spotkania z nie-chrze cijanami. W jaki sposób mo esz nawi za stosunki z niechrze cijanami ze swego otoczenia? Pro o odwag wchodzenia w drzwi, które On otwiera. Módl si
o to, by je zauwa ał.

•

Czy podejm si kosztów i oka wiar poprzez zaprzyja nienie si z pi cioma nie-chrze cijanami
ze swego otoczenia w tym miesi cu i pozyskanie ich dla Chrystusa?

•

Korzystaj z dnia! B d przyjacielem i pozyskuj przyjaciół dla Chrystusa! Anga uj ich w studium
biblijne, społeczno i ewangelizacj . Uczy ich cz ci zespołu!
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