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„Stanąłem też przed wami słaby, 
niepewny i bardzo onieśmielony. 

W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się 
przekonywującymi słowami mądrości. 

Zależało mi raczej na działaniu Ducha i mocy, 
aby wasza wiara nie opierała się 

na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.” 
 
 

1 Koryntian 2:3-5, NP 
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Przedmowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiłowany bracie i siostro! 
 

Bardzo cieszę się, że wybrałeś książkę: Mów o 
Jezusie bez Lęku. Mogę ci obiecać, że podczas 
jej czytania, Bóg będzie przemawiał do ciebie. 
Odkryjesz, że nigdy nie zawiedziesz, dzieląc się 
swą wiarą, ponieważ trzy-stopniowy proces 
dzielenia się jest bardzo prosty. Będziesz też 
rozmyślał, dlaczego nikt tego wcześniej nie odkrył.  

 
Większość prawdziwych chrześcijan pragnie 

dzielić się swą wiarą. Jednak wielu z nich, 
próbując to robić, zetknęło się z negatywnymi 
reakcjami: odrzuceniem i poczuciem porażki. To 
spowodowało, że przestali świadczyć, a teraz 
czują się winni. Są również inni chrześcijanie, 
którzy po prostu nie wiedzą, jak dzielić się swą 
wiarą. 

 
Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się 

William Fay i jestem ewangelistą. Jestem 
grzesznikiem zbawionym dzięki łasce Bożej. 
Przez ponad 40 lat mego życia byłem jednym z 
najbardziej zaciekłych przeciwników Ewangelii. 
Wielu chrześcijan próbowało mi mówić o Jezusie i 
kiedy to robili ja ich obrażałem i prześladowałem. 
Jednakże, kiedy odchodzili ode mnie to uważali, 
że ponieśli porażkę, a to było kłamstwem. 
Albowiem pamiętałem każde słowo i każdą osobę, 
która przyszła do mego życia jako rezultat 
posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi.  

 
Około tysiąc razy miałem przywilej dzielić się 

mą wiarą sam na sam z ludźmi i jako ewangelista 
mogę o jednym zaświadczyć: nikogo nie 
przyprowadziłem do Chrystusa. Jednakże wiele 
razy widziałem, jak uczynił to Duch Święty. 
Sukcesem jest dzielenie się wiarą, czyli życie dla 
Jezusa Chrystusa. A to nie ma nic wspólnego z 
przyprowadzaniem kogoś do Jezusa. My nie 
jesteśmy odpowiedzialni za nawracanie ludzi. 
Nawet gdybym ja lub ty kogoś nawrócił to ta 
osoba na pewno nie jest zbawiona. Nawrócenie 
jest pracą Ducha Świętego.  

 
Słyszeliśmy, że Wielkie Posłannictwo mówi: 

„Idźcie” To nie jest opcja do rozważania, ale 
rozkaz, któremu mamy być posłuszni. Biblia mówi 
nam, że nie czynienie dobra jest grzechem.  

„Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, 
lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu.” 
(Jk. 4:17). Jeżeli nie dzielisz się swą wiarą, to 
grzech milczenia jest częścią Twego życia. 
Jestem bardzo przejęty nieposłuszeństwem w tej 
sferze, które istnieje wśród ludu Bożego. Ci 
wierzący będą upokorzeni z powodu nieposłu-
szeństwa Bożemu przykazaniu.  

 
Usługując przez wiele lat w kościołach, 

zauważyłem, że należy do rzadkości, by więcej niż 
10% lokalnej wspólnoty dzieliło się swą wiarą w 
ostatnim roku. Jak więc wierni członkowie kościoła 
mogą mówić o wspaniałym, niedzielnym 
uwielbieniu, gdy od poniedziałku byli milczącymi 
chrześcijanami?  

 
Dziesiątki tysięcy wierzących odkryło, że 

metoda przedstawiona w tej książce jest prosta w 
użyciu, nie wymaga zapamiętywania i jest 
całkowicie oparta na Duchu Świętym, który używa 
Słowa Bożego. Nikt nie będzie się spierał z Tobą. 
Będziesz używał pytań, poprzez które zobaczysz, 
jak Bóg działa w życiu ludzi. Zobaczysz, jak w 
Twym życiu wypełnia się słowo zapisane w 
Filemon 6: „Modlę się, abyś był aktywny w 
dzieleniu się twą wiarą, tak byś miał pełne 
zrozumienie wszystkich dobrych rzeczy, które 
mamy w Chrystusie.” 

 
Czy możesz wyobrazić sobie radość ze 

świadomości, że nie możesz zawieść Chrystusa, 
gdy wybierzesz posłuszeństwo Jezusowi przez 
dzielenie się swą wiarą? Doświadczysz mocy 
Bożej działającej w twym życiu, widząc, jak twoje 
świadectwo jest używane do zmiany istnień 
ludzkich na wieki. Zobaczysz na własne oczy moc 
Słowa Bożego w działaniu oraz Ducha Świętego 
przeobrażającego ludzi.   

 
Jeżeli zastosujesz to, czego się nauczysz w tej 

książce, to zobaczysz zmienione życie tych, 
których Bóg stawia na Twojej drodze życia. Co 
więcej: Twoje życie będzie zmienione na zawsze.  

 
                               W Jego objęciach i łasce,   
 
                                Ewangelista William Fay 
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Powody, dla których nie mówiłem o Jezusie: 
 

 

TYDZIEŃ 1  
_____________________________________________________________________________ 

Rozwiń pragnienie, by mówić o Jezusie  
 
Czy kiedykolwiek miałeś możliwość mówić o Jezusie, a nie uczyniłeś tego? W ramce napisz 

listę powodów, dla których tego nie zrobiłeś. Podkreśl te, które uważasz za istotne.  
Następnie zakreśl te powody, które z Bożą pomocą możesz zmienić.  
Jest możliwe, aby człowiek wierzący prowadził ludzi do zbawczej wiary bez obrażania się i 

bycia nachalnym. Bóg każdego chrześcijanina powołał, aby był Jego świadkiem . . . 
poprzez sposób życia. 
poprzez postawę w stosunku do innych. 
poprzez wybory, których dokonujemy. 
poprzez nasze zobowiązanie, by żyć dla 
Jezusa bez względu na koszty.  

Bóg również powołał każdego chrześcija-
nina, aby osobiście potrafił poprowadził zgu-
bionego człowieka po drodze do duchowego 
odrodzenia.  

Mów o Jezusie bez Lęku pokaże ci, jak 
świadczyć duchowo zgubionym ludziom bez 
porażki. To zmieni twoje życie. Dowiesz się, że 
sukces to coś więcej niż przyprowadzenie kogoś 
do Chrystusa. Sukcesem jest życie chrześci-
jańskim życiem każdego dnia, dzieląc się 
ewangelią i ufając Bogu w sprawie rezulta-
tów. Sukcesem nie jest przyprowadzenie 
kogoś do Chrystusa. 

To studium wyposaży cię w serie pytań, które mogą pokazać ci, jak zgubieni ludzie są 
otwarci na miłość Jezusa. One również mogą pomóc ci zobaczyć, jak Bóg pracuje w życiu 
zgubionych ludzi i jak są oni otwarci na Boże zaproszenie. Odpowiedzi na pytania spowodują 
zmiany, które mogą zmienić życie jednostki na zawsze. Biblia będzie przewodnikiem. Jeżeli ta 
osoba będzie gotowa słuchać, to Boża moc usunie niewiedzę, wątpliwości oraz uprzedzenia, 
które były częścią życia twego rozmówcy.   

Świadczenie jest czymś naturalnym dla chrześcijanina. Biblia nie mówi, że świadczenie jest 
dodatkową aktywnością wykonywaną przez specjalnych ludzi. Ono powinno być częścią 
codziennego życia każdego chrześcijanina, gdy pojawią się ku temu okoliczności. Bóg cały czas 
stwarza te okoliczności. Bożym zadaniem jest stworzenie okoliczności do mówienia o Jezusie. 
Natomiast naszym zadaniem jest posłuszeństwo, aby działać wtedy, gdy Bóg stwarza tę 
okoliczność. Według ostatnich badań większość z nas rzadko lub wcale nie świadczy zgubionym 
ludziom z powodu czterech głównych lęków (zobacz Tydzień 3, Dzień 3).  

Lęk przed byciem odrzuconym. 
Lęk przed słabą znajomością zagadnień biblijnych. 
Lęk przed obrażeniem przyjaciela lub członka rodziny. 
Lęk  przed byciem wyśmianym lub prześladowanym. 

Bóg stwarza okoliczność oraz daje obietnicę Swej mocy. Jednakże my często mówimy: „Nie”. 
Z powodu obaw, naszemu „nie” towarzyszy chęć obrony i usprawiedliwiania się. Natomiast dla 
Boga nasze „nie” jest grzechem. Pierwszym krokiem, by stać się świadczącym chrześcijaninem, 
jest przemiana naszego serca. Musimy wybrać posłuszeństwo Bogu. „Na Panu – na Chrystusie – 
skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed 
każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją.” (1 P 3:15).  
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Ostatnio ludzie debatują nad kwestią, która z ran najbardziej przyczyniła się do śmierci 
Jezusa. Wśród wielu ran, jakie otrzymał były to rany związane z rozszarpywaniem i przekłuciem 
ciała, odarciem skóry i stłuczeniem. Wydaje się jednak, że żadna z tych ran nie zabiła Jezusa. 
Raną, która prawdziwie zabiła Jezusa, była cisza. Nikt nie wstawił się za Nim. Bardzo bolesnym 
doświadczeniem dla Jezusa było zaparcie się Piotra w noc przed ukrzyżowaniem. Trzy razy Piotr 
był pytany, czy jest uczniem Jezusa i trzy razy powiedział: „nie”. Kiedyś i ja powiedziałem to w 
swoim sercu oraz słyszałem, jak wielu innych to powiedziało: „Ja bym się Go tak nigdy nie 
zaparł.”  

Jednakże większość z nas pamięta sytuacje, w których milczeliśmy zamiast świadczyć. My, 
tak jak Piotr, zapieramy się Go poprzez nasze milczenie. Prawdopodobnie Piotr, kierując się 
rozsądkiem, chciał uchronić się od niebezpieczeństwa. Wielu z nas również z rozsądku nie chce 
ryzykować bycia odrzuconym, zażenowanym czy prześladowanym. Wówczas wybieramy 
milczenie.  

Inną formą grzechu milczenia jest świadczenie dla uspokojenia naszego sumienia lub 
zaprezentowania naszego chrześcijańskiego wizerunku. Wówczas mówimy ludziom, że kochamy 
Boga. Gorliwie zapewniamy, że modlimy się za nich. Możemy nawet mieć na samochodzie 
chrześcijańska nalepkę. Jednak musimy przyznać, że nie mówimy zgubionym koniecznych 
informacji, które Duch Święty mógłby użyć, aby zmienić ich serce. Niestety, nie mówimy naszym 
przyjaciołom jak być przeniesionym z ciemności do Jego cudownej światłości (1 P 2:9). Jeżeli nie 
dzielimy się swą wiarą, nasi przyjaciele nigdy nie zrozumieją Ewangelii i nigdy nie będą 
mieć możliwości, by Duch Święty przyprowadził ich do zbawczej wiary.  

Jest piękna historia o chłopczyku, który zbierał rozgwiazdy z plaży, a następnie wrzucał je 
pojedynczo z powrotem do oceanu. Pewien człowiek powiedział do niego: „Chłopcze, spójrz tu, 
na lewo”. Gdziekolwiek spojrzał brzeg był pokryty rozgwiazdami. „Teraz spójrz tu, na prawo”. 
Znowu gdziekolwiek spojrzał brzeg był pokryty rozgwiazdami. „Chłopcze, chyba nie myślisz, że 
dasz radę je wszystkie powrzucać do wody. To nie ma sensu, bo ile byś nie wrzucał, to i tak 
więcej ciągle będzie na brzegu”. Chłopiec podniósł rozgwiazdę i wrzucając ją z powrotem do 
wody powiedział: „Dla tej to na pewno miało sens”.  

Tak jak z tą rozgwiazdą świat dla jednej osoby może się nagle zmienić, gdy będziesz 
zwiastował ewangelię. Pomimo iż to wydaje się nieprawdopodobne, to jednak Bóg poprzez ciebie 
może zmienić kurs historii. Jeżeli chcesz dowodu na to stwierdzenie, to spójrz w lustro. Kiedy 
usłuchałeś ewangelii, twoje życie zmieniło się na zawsze. Życie twego zgubionego przyjaciela 
zależy od tego, czy pozna Ewangelię.  

Musimy pamiętać o tym, jaki jest koniec ludzi, którzy nie żyją dla Chrystusa. Wielu ludzi, 
którzy wiedzą co Biblia mówi na temat życia wiecznego, próbuje znaleźć pozycję „pośrodku”. 
Sam byłem kiedyś w miejscu, które nazwałbym „kłamstwo bycia pośrodku”. Wierzyłem wówczas, 
że nie jestem takim złym człowiekiem, dlatego zasługuję na miejsce w niebie. Ale to było 
kłamstwem. Prawda jest taka, że albo naśladujesz Boga, albo Szatana. Albo jesteś w duchowym 
związku z Chrystusem, albo nie. Albo jesteś nowo narodzony, albo nie. Albo jesteś Bożym 
dzieckiem, albo Bożym wrogiem. Albo gromadzisz łaskę Bożą, albo gromadzisz gniew Boży. Albo 
należysz do nieba, albo do piekła.  

Nikt nie jest „pośrodku”. Nikt nie jest „prawie, że”. Ci, którzy odrzucili Chrystusa, są potępieni.  
Musimy przestać wierzyć kłamstwu, że Bóg zapatrzy się w inną stronę, w momencie, gdy 

nasi bliscy lub przyjaciele, którzy nie mają relacji z Chrystusem, staną przed Nim. Musimy 
odrzucić taką wiarę, która mówi, że Bóg pozwoli niewierzącym przyjaciołom przejść obok 
piekła i wejść do nieba.  

W kościołach mamy dwa rodzaje ludzi: 
- Tych, którzy mówią o zgubionych.  
- Tych, którzy mówią do zgubionych.  
Sprawą wielkiej wagi nie jest to, do której grupy ludzi należysz teraz, słysząc głos Boży. 

Sprawą wielkiej wagi jest bowiem to, do której grupy zamierzasz należeć po zapoznaniu się z tym 
prostym sposobem dzielenia się Jezusem.  

 
Jest pięć kluczy, aby posiąść serce, które przezwycięża lęk: (1) pasja, (2) modlitwa, (3) 

współpraca, (4) moc i (5) przygotowanie.  
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„My nie potrafimy nie mówić o tym,  
co widzieliśmy i słyszeliśmy.” 
                                         Dzieje 4:20 

Podczas pierwszego tygodnia studiowania tej książki, zrozumiesz, jak te pięć kluczy da ci 
poczucie pewności i pragnienie pokonywania każdej obawy. Podczas drugiego tygodnia 
nauczysz się, jak możesz efektywnie użyć prostych pytań, aby poprowadzić osobę do wiary w 
Chrystusa. Nauczysz się, jak pozwolić, by Biblia poddawała odpowiedzi na twoje pytania. 
Odkryjesz również ważność milczenia oraz wartość modlitwy podczas słuchania tego, co Duch 
Święty mówi. Natomiast podczas trzeciego tygodnia nauczysz się pięciu kończących pytań, które 
podsumują kluczowe wiersze i poprowadzą osobę do miejsca, gdzie poprosi Chrystusa, aby był 
częścią jego życia. Nauczysz się także, jak wychodzić naprzeciw i pokonywać lęk, rozumiejąc, że 
posłuszeństwo Chrystusowi jest możliwe dzięki Jego obecności, mocy i radości w tobie.  

Pamiętaj: nie możesz zawieść, jeżeli jesteś wierny. Odkryjesz, jak będziesz w stanie 
przyprowadzić osobę do Chrystusa oraz być częścią Jego dzieła dzięki Bogu działającemu w 
życiu niewierzącego. Zawsze pamiętaj, że Biblia dostarczy odpowiedzi, a Duch Święty dostarczy 
mocy. 

 

Dzień 1  
Pasja  

Na początku wiosny byłem na nabożeństwie, gdzie odczułem atmosferę nadziei nowego 
sezonu. Nie miał tej nadziei ktoś mieszkający w tej okolicy. Podczas nabożeństwa pastor 
odczytał list, który otrzymał od kobiety mieszkającej nieopodal budynku kościelnego. Prosiła ona 
o modlitwę i pomoc dla swej rodziny. Ostatnio jej mąż zaczął zażywać narkotyki i groziła mu kara 
więzienia. Co gorsze, rodzinę odwiedził pracownik socjalny, który sprawdzał, czy ich dzieci mają 
właściwą opiekę. Kobieta ta była zdesperowana. Pastor poszedł pod wskazany adres i zastał 
rodzinę w domu. Następnie poprowadził męża i żonę do oddania swych serc Chrystusowi jako 
ich Zbawicielowi i Panu.  

Później, kiedy oboje stali w baptysterium podczas nabożeństwa, pastor wspomniał o liście, 
który zaprowadził go do nich. Następnie zapytał: „Jak to się stało, że napisałaś właśnie do 
naszego kościoła?” Ona odpowiedziała: „Napisałam nie tylko do was, ale do wszystkich 
kościołów w okolicy. Ale tylko wy odpowiedzieliście.”  

Bóg pragnie, aby każdy chrześcijanin miał czułe serce 
dla zgubionych osób. Jednakże pasja do świadczenia 
niewie-rzącym jest czymś więcej niż gorliwość w 
świadczeniu. Gorliwość jest oparta na celu. Ale to miłość do 
Boga i ludzi motywuje nas, aby świadczyć. Miłość, która 
zaprowadziła tego pastora do ludzi, pochodziła z pragnienia, 
by kochać ludzi i dać im nadzieję, która może być znaleziona 
tylko w relacji z Jezusem.  

Czasami proste pytanie lub zdanie na temat twojej wiary w Jezusa może zagrać na strunie 
serca zgubionej osoby. Troszcząca się osoba może opatrzyć złamane serce, wnieść nadzieję do 
serca w beznadziei oraz przynieść zbawienie do serca, które jest zgubione bez Jezusa.  

Kilka lat temu zacząłem pytać chrześcijan ile razy słyszeli Ewangelię zanim przyszli do 
momentu, w którym zaufali Jezusowi jako Zbawicielowi. Odkryłem, że zanim człowiek stał się 
chrześcijaninem to słyszał Ewangelię około 7.6 razy. Dlatego, ujmując statystycznie, zgubiona 
osoba przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela dopiero po siódmym zetknięciu się z Ewangelią. 
Ty nie wiesz, czy osoba stojąca obok ciebie zetknęła się z Ewangelią raz czy może sześć razy. 
Ale to nie jest ważne, ponieważ sukces tkwi w naszym posłuszeństwie. Pamiętaj, kiedy 
świadczysz i nie widzisz natychmiastowego rezultatu w oddaniu czyjegoś życia Jezusowi, to 
najprawdopodobniej jesteś jednym z kilku dotknięć Boga w życiu zgubionej osoby. Świadectwo i 
słuchanie kazań to dwa różne sposoby, poprzez które Bóg może dotykać się ludzkiego życia. Dla 
zgubionych osób ty możesz być kluczem otwierającym ich serca dla Boga lub możesz być 
jednym z siedmiu, którzy pukają do drzwi serca. Możesz być pierwszym Bożym dotknięciem. 
Możesz być albo siódmym lub dziesiątym, lub nawet trzydziestym dla niektórych ludzi.  
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Osoby, które Bóg użył w moim życiu:

Pasja świadczenia jest bardziej podobna do miłości niż determinacji. W Jezusie widzimy 
pasję, która pokierowała Nim, aby przygotować drogę zbawienia pomimo odrzucenia, cierpienia i 
ukrzyżowania. Jego pragnienie, by dzielić Swe serce ze zgubionymi ludźmi, jest przedstawione 
dla nas w Jego słowach: „Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. (J 20:21).  

Ostatnio wiele artykułów zostało napisanych na temat potrzeby, by kościoły były świadome 
właściwego celu i wizji. Księga Dziejów Apostolskich wyraźnie przedstawia cel i pasję, która 
rozpalała kościół: dzielić się ze światem tym, co uczynił Jezus. Co motywowało Jezusa to misja, 
by wznieść pomost nad ciemnością, szeroką przepaścią, która oddziela osobę od bycia 
pojednanym z Bogiem.  

Apostoł Paweł opisał swą pasję pozyskiwania zgubionych ludzi w 1 Koryntian 9:19-23. Był 
gotowy się poświęcić i stać się „niewolnikiem wszystkich”, aby mówić o swej miłości do Chrystusa 
i świadczyć zgubionym. To nie oznacza, że poszedł na kompromis z prawdą i sprawiedliwością. 
Osoba może dostosować się do potrzeb jednostki bez pójścia na kompromis z doktryną i Biblią. 
Paweł trzymał się jasnego celu: „Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej 
niektórych”. (1Kor 9:22).  

Spójrz głęboko w swoje serce. Skoro Duch Święty mieszka w tobie, to będziesz miał 
pragnienie mówić innym o Jezusie. Znajdź czas, by wyznać to Bogu. Powiedz Mu, że chcesz być 
częścią Jego planu, ochotnym sługą, który chce doświadczyć Boga w głębszy sposób. 
Większość chrześcijan pragnie doświadczać świeżej i głębokiej relacji z Bogiem. Duchowy wzrost 
przyjdzie wtedy, gdy przyłączysz się do Boga, by robić twoją cześć w ramach realizacji Jego celu. 
Odwaga w świadczeniu przyjdzie, gdy pogłębisz swoją relację z Bogiem. Tak jak ufasz Mu 
podczas wyznawania swych grzechów i upadków, tak twe pragnienie, by Mu ufać, uwolni Jego 
moc w tobie podczas świadczenia.  

Pasja do ginących ludzi, którą powinieneś mieć, nie jest związana z fanatyzmem lub 
narzucaniem się, jak to czynią niektórzy sprzedawcy. Powinieneś być posłuszny instrukcji 
Pawła: „Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme...” (Kol 4:6). Natomiast w Rzymian 
12:11, Paweł mówi nam: „W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu –gotowi do 
służby”. Zapał lub pasja jest prawdziwą wartością wychowawczą. Pamiętaj jednak poradę 
Salomona: „Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie kroczy 
naprzód, może się potknąć.” (Przyp 19:2 BW). Twoja pasja musi być zakorzeniona w posłu-
szeństwie Bożemu celowi.  
 

 Pomyśl o osobach, przez które Bóg pracował, aby 
przywieść cię do zawierzenia Jezusowi jako Panu i 
Zbawcy. W ramce napisz imiona tych osób, gdy 
będziesz rozmyślał nad poniższymi pytaniami:  
 

Gdzie dzisiaj byłbym, gdyby nie ci, którzy miłowali 
Boga i ciebie, tak bardzo, że byli posłuszni Jego 
przykazaniu, by ci zaświadczyć? Jak wyglądałoby twoje 
życie bez Jezusa? Czy pamiętasz, co oni ci mówili?  

Jest istotna różnica pomiędzy miłością do pozyskiwania zgubionych ludzi, a miłością 
do zgubionych ludzi. Osoba, która nie kocha ludzi jak Jezus, ale kocha zaangażowanie 
wcześniej czy później straci zainteresowanie i zacznie kochać inną aktywność,  

Biblia przedstawia nam Jezusa, który zmagał się z różnymi sytuacjami, a mimo to był 
skoncentrowany na Swej pasji. W Kafarnaum „A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, 
którzy mieli u siebie ludzi obciążonych różnymi chorobami, prowadzili ich do Niego. On zaś kładł 
na każdego z nich ręce i uzdrawiał.” (Łk 4:40). Ludzie chcieli, aby dalej kontynuował służbę 
uzdrawiania. Ale Jezus nie chciał pozostać: „Lecz On powiedział: Innym miastom też pragnę 
nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. (Łk 4:43). On nigdy nie 
stracił z pola widzenia swego głównego celu: „Dlatego głosił również w synagogach Judei.” (Łk 
4:44). Jego główną misją było zwiastowanie, jak zgubieni ludzie mogą być zbawieni. Nawet 
spektakularna służba uzdrawiania była drugoplanowa w stosunku do ratowania zgubionych ludzi 
przed duchową śmiercią. 

Dlaczego powinniśmy świadczyć? Gdyż Jezus dał nam takie polecenie. Główną misją 
kościoła jest stworzenie możliwości, aby każda zgubiona osoba mogła usłyszeć nowinę o 
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Moje powody:

zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Największym dobrem, jakie możesz wyświadczyć 
człowiekowi, jest powiedzenie mu o Jezusie Chrystusie. Musisz przyjąć na siebie 
odpowiedzialność świadczenia o Jezusie z tych prostych powodów. 

Przeczytaj Mt 28:18-20. Ten fragment nazywa się Wielkim Posłannictwem i jest skierowany 
do wszystkich chrześcijan. „Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i 
pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha 
Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni aż po kres tego wieku.” 

Świadczenie nie jest opcją dla chrześcijan, którzy chcą być posłuszni i wierni we wszystkim, 
czego Bóg wymaga. Wielkie Posłannictwo nie jest propozycją do rozważenia, ale rozkazem do 
wykonania.  

Właściwym tłumaczeniem słowa „Idźcie” w Mt 28:19 jest „gdy idziecie” lub „idąc”. Idąc, 
czyńcie uczniów. Idąc, chrzcijcie nawróconych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idąc, uczcie 
ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus obiecał, że będzie z tobą, kiedy 
będziesz świadczył. Świadczenie jest częścią naszej reakcji na pojawiające się lub inicjowane 
okoliczności.  

Pogłębiająca się relacja z Jezusem owocuje wzrastającym pragnieniem, by mówić innym o 
Nim. Żyjąc każdego dnia w bliskiej relacji z Jezusem, rozwijasz w sobie większą świadomość 
możliwości do świadczenia. Świadczenie rzadko potrzebuje dodatkowego czasu w twoim 
wypełnionym rozkładzie dnia, a raczej większej świadomości.  

Nakaz Jezusa, abyśmy szli do zgubionych ludzi, wskazuje na trzy główne zadania: 
- być wrażliwym na potrzeby zgubionych ludzi, 
- w posłuszeństwie dzielić się swą wiarą w Jezusa, 
- pomóc im znaleźć kościół, gdzie mogą wzrastać duchowo.  

Słowo „przymus” chyba najlepiej opisuje pasję, która kieruje osobą skoncentrowaną na 
świadczeniu. Świadomość, że ludzie są zgubieni stawia niektórych chrześcijan przed decyzją, 
czy otworzyć swe usta, czy też nie. Jednakże, osoba z pasją do dzielenia się Jezusem nie 
podejmuje każdorazowo takiej decyzji w obliczu nadarzających się okoliczności. On taką decyzję 
już podjął. Teraz rozważa: „Jak powinienem świadczyć tej zgubionej osobie”, a nie „Czy 
powinienem świadczyć tej zgubionej osobie?” 

 
 Czy kiedykolwiek zrezygnowałeś z dzielenia się swą 

wiarą, w sytuacji w której chciałeś być świadkiem? 
 Tak  Nie  

W ramce krótko napisz powody, dla których zrezy-
gnowałeś z dzielenia się Jezusem ze zgubionym.  

Paweł zachęcał Filemona: „Modlę się, abyś był 
aktywny w dzieleniu się twą wiarą, tak byś miał pełne 
zrozumienie wszystkich dobrych rzeczy, które mamy w 
Chrystusie.” (Flm 6 ). Paweł wiedział, że Filemon będzie 
wzrastał w Chrystusie, gdy będzie dzielił się swą wiarą z 
niewierzącymi. Świadczenie zawsze pogłębia naszą 
osobistą wiarę. Poprzez twoje posłuszeństwo Bóg nie tylko 
dociera do zgubionych, ale również przemienia twoje życie 
i pogłębia twoją relację z Nim.  

Poniżej napisz listę osób, które pragniesz, by poznały 
Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. 
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Sporządź listę twoich 
chrześcijańskich aktywności: 

Dzień 2  
Modlitwa  

W celu ukształtowania świadczącego serca nic nie jest ważniejsze od modlitwy. Modlitwa 
powoduje zmiany. Duch Święty pracuje, mury upadają, a łagodna dłoń Boża otwiera możliwości 
do świadczenia i bycia posłusznym.   

Świadczenie nie wymaga intensywnych szkoleń lub akumulowania obszernej wiedzy 
teologicznej. To ponadnaturalna praca. W modlitwie łączysz się z ponadnaturalną mocą Bożą. 
Z Jego mocą twoje osobiste świadectwo staje się bardziej sztuką niż nauką.  

Nie wiadomo, z jakich powodów wielu ludzi wierzy, że jest o wiele trudniej stać się 
chrześcijaninem, niż jest to w rzeczywistości. Ale powinieneś pamiętać, jak niewiele wiedziałeś, 
gdy po raz pierwszy uwierzyłeś.  

Czasami niektórzy świadczący przeceniają potrzebę trzymania się pewnej metody 
ewangelizacyjnej. Profesjonalna metoda nie jest konieczna. Serce, które ma pragnienie 
świadczenia, wywiera o wiele większy wpływ niż jakakolwiek metoda. Zobaczysz to w Dniu 
5, że przygotowanie jest bardzo ważne. Ale co bardziej przygotuje serce do skuteczniejszego 
świadczenia niż moc płynąca przez modlitwę?  

Wytrwała modlitwa przygotowuje twoje serce na każde spotkanie. Pod koniec pewnego 
nabożeństwa poprosiłem zebranych, by wyszli na środek ci, którzy chcą się modlić o swoich 
zgubionych członków rodziny. W momencie gdy wielu płakało i modliło się w grupach, poczułem 
jak Duch Święty chce, bym wyszedł do przedsionku kościoła. Tam dostrzegłem samotnie 
stojącego mężczyznę o imieniu Filip. Zapytałem go, czy regularnie uczęszcza do tego kościoła. 
Odpowiedział: „Nie”. Zapytałem: „Czy znasz Pana Jezusa?” „Znam go przez całe moje życie.” – 
odpowiedział.  

Pomimo iż powiedział, że zna Chrystusa przez całe życie, to jednak nie mógł mi spojrzeć w 
oczy i powiedzieć, że jest narodzony na nowo. Kiedy zapytałem go o to, on powiedział, że nie jest 
zbawiony, ale chciałby, by tak było. „Kto przyprowadził cię na nabożeństwo?” – zapytałem. On 
powiedział mi, że przyszedł z bratem i bratową. Kiedy wróciliśmy przed pulpit, zauważyłem, że 
jego bratowa modli się w grupie. Gdy stanąłem za nią, słyszałem, jak modliła się o zbawienie 
swego szwagra.  

Tego poranka moc Boża zmieniła życie Filipa. Ponadto modląca się bratowa została 
przemieniona, kiedy poczuła Bożą moc.  

Modlitwa jest najlepszym sposobem na rozwój bliskiej społeczności z Bogiem. To dzięki 
modlitwie jesteś podłączony do mocy Bożej, by rozwinąć pobożne serce. Modlitwa rozwija 
wewnętrzne życie chrześcijanina. Społeczność z Bogiem bez modlitwy jest bardziej podobne do 
mówienia o Nim niż mówienia do Niego. Bliska relacja z Bogiem oparta o modlitwę jest kluczem 
do rozwoju współczującego serca. Zacznij się modlić a zobaczysz serce Boga i to odkrycie 
zmieni twoje życie.  

Modlitwa pogłębia twą relację z Jezusem. Balans 
wewnętrznego duchowego życia i innych aktywności – 
troska o szkółkę niedzielną, nauczanie, grupy wzrostu, 
ewangelizacje, planowanie rozwoju służb – jest zależne od 
modlitewnej społeczności z Bogiem. Chrześcijanie, którzy 
świadczą niewierzącym zobaczą, że bez regularnej 
modlitwy szybko uwikłają się w duchowe zmagania. 
Możesz być tak zajęty religijną aktywnością, że rozwój 
twojej wewnętrznej relacji z Bogiem może bardzo 
ucierpieć. Jesteś zajęty służbą czy usługiwaniem?  

 
 W ramce napisz listę twoich chrześcijańskich 

aktywności. Napisz również jak równoważysz te 
aktywności z modlitwą.   
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„Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby 
przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo”. (Mt 9:37-38).  

Pewien kościół postanowił każdego tygodnia modlić się o zgubionych ludzi na świecie 
podczas spotkań modlitewnych. Po kilku tygodniach jeden z członków społeczności wstał i 
powiedział, że chciałby się inaczej modlić. „My nie potrzebujemy modlić się o zgubionych ludzi na 
świecie. Bóg wie, kim oni są i gdzie mieszkają.” – powiedział. Następnie powiedział, że modlenie 
się za zgubionych nie wystarcza. Jeżeli jest to wszystko, co mamy czynić, to jest za mało. 
Stwierdził, że postanowił modlić się, jak Jezus, czyli prosić o więcej robotników do żniw.  

Jest bardzo ważne, aby modlić się imiennie za zgubionych, ale uważaj, byś nie poprzestał 
tylko na modlitwie, tylko modlił się za nimi. Bóg potrzebuje ludzi, którzy zaniosą dobrą nowinę do 
zgubionych. Módl się, by Bóg dotknął się twego serca. Poproś, by dał ci troskę o żniwa.  

Kiedy byłem pastorem w środowisku wiejskim, Bóg dał mi doświadczenie, które zmieniło 
moje życie modlitewne na zawsze. Po południu, gdy odebrałem telefon, usłyszałem głos jednego 
zdesperowanego rolnika, który zobaczył czarną chmurę idącą w kierunku jego gospodarstwa. 
Ponieważ zapowiedzi pogody nie przewidywały deszczu, on pozostawił na polu świeżo ścięte 
siano. Rolnik zaczął się obawiać, że nieoczekiwany deszcz zniszczy większą część jego siana.  

Rolnik powiedział mi, że jego syn pojechał samochodem dostawczym do miasta, by szukać 
pracowników. Na rogu ulicy tego miasta jednodniowi pracownicy czekali na rolników, którzy 
zatrudniali ich do tymczasowej pracy. Zwykle to miało miejsce wcześnie rano. Wybierano 
pracowników, wsadzano ich do samochodu i zawożono na miejsce pracy. A skoro wówczas było 
południe, więc rolnik obawiał się, że robotników już nie będzie, gdyż poszli do pracy lub wrócili już 
do domu.  

Nie zapomnę desperacji w  głosie tego wiernego chrześcijańskiego rolnika. Błagał mnie: 
„Proszę, módl się, aby na rogu ulicy jeszcze byli robotnicy i żeby ich było wystarczająco dużo, 
aby zgarnąć siano przed deszczem.”   

Jego prośba modlitewna nie dotyczyła siana na jego polu. Siano stało na polu i nie 
zamierzało stamtąd odejść. Nie prosił on, by deszcz nie padał. On chciał tylko znaleźć 
wystarczającą ilość robotników, aby wykonać konieczną pracę.   

Gdy modliłem się o zgubionych, często przypominał mi się głos rolnika proszącego o 
wystarczającą ilość robotników. Jednocześnie słyszałem Jezusa apelującego, abyśmy modlili się 
o ludzi gotowych pójść do zgubionych, by powiedzieć im, jak mogą być zbawieni.  

„Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek” (Jk 5:16).  

Dzień 3  
Współpraca  

Trzecim kluczem do ukształtowania serca w taki sposób, by mówić o Jezusem jest 
współpraca – twoja własna relacja z Chrystusem. Podstawowymi elementami prawdziwej 
współpracy są zaufanie i zobowiązanie. Musisz świadczyć, ufając Bożej mocy. Musisz także 
zobowiązać się, by wykonywać swoją część. Wielu chrześcijan ma tendencję bycia 
obserwatorami podziwiającymi wysiłek tych, którzy głoszą ewangelię i świadczą. Ale 
zobowiązanie, to coś więcej niż podziwianie:  

To znaczy, że muszę ofiarować me życie 
w głębsze zaangażowanie się w Chrystusa życie. 
W Jego nauczanie, 
w Jego moralne standardy, 
w Jego śmierć i zmartwychwstanie. 
We wszystko co powiedział i zrobił. 
To znaczy, że muszę głębiej angażować się  
w życie ludzi –  
nie jako stojący obserwator 
patrzący co się wydarzy, 
ale być tam 
gdzie się toczy życie (gdzie jest akcja)1 
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Od samego początku Bóg obiecał, że nasze życie dla Niego będzie współpracą. Bóg 
powiedział do Jozuego: „Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie 
opuszczę”. (Joz 1:5). Mówi nawet więcej, by upewnić Jozuego: „Bądź mocny i mężny. Nie bój się 
i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (Joz 1:9). 
Świadczenie zgubionej osobie nie jest mniejszym zadaniem niż to które otrzymał Jozue. Nie ma 
większego zadania dla chrześcijanina niż pomoc zgubionym ludziom poznać prawdę, że Jezus 
umarł za ich grzechy na krzyżu.  

Pan Jezus obiecał nam obecność i pomoc Ducha Świętego, który jest naszym Opiekunem. 
„Paraclete” jest greckim słowem oznaczającym kogoś: „kto pomaga i nigdy nas nie opuści”. On 
będzie obecny, by wypełnić Bożą obietnicę i dać tobie Swą moc do wykonania zadań, które ci 
Bóg zlecił. „Lepiej dla was, abym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun do was nie przyjdzie, 
natomiast jeśli odejdę – poślę Go do was. A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co 
do grzechu, sprawiedliwości i sądu.” (Jn 16:7-8).  

Nie możesz oczekiwać, by zadanie, które zlecił ci Bóg, wykonał za ciebie ktoś inny, kto 
wydaje się bardziej utalentowany. Bóg wybrał Aarona jako partnera dla Mojżesza, ale Mojżesz 
przez to nie był zwolniony od odpowiedzialności wykonania tego, co Bóg mu nakazał. Partnerzy 
zależą od siebie nawzajem, aby być tam, gdzie powinni i robić to, co właściwe.  

 
Prawdziwe partnerstwo wymaga kontynuacji i odwagi; odpowiedzialności i zależności. 

Realne partnerstwo: 
• ma szlachetny cel, który nie może być osiągnięty bez pomocy partnera, 
• ma zgodę dla strategii realizującej zadanie. 
 
Duchowa więź pomiędzy Bogiem i Jego świadkiem ciągnie się, jak nić przez całą 

Biblię. Bóg znalazł Gedeona pod dębem i powołał go, by wyzwolił Izrael od Midianitów (Sędz 
6:11-14). Bóg wysłuchał Gedeona, jak tłumaczył się, dlaczego on nie nadaje się do tego zadania. 
Bóg już wcześniej słyszał tego rodzaju obiekcje. Gedeon powiedział: „Panie mój! Czym wybawię 
Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu 
mego ojca.” (Sędz 6:15). Gedeon szukał różnych znaków, by upewnić się, że Bóg wyposaży go w 
środki i moc potrzebną do wykonania zadania. Jednakże to Gedeon był sprawdzany a nie Bóg.  

Armia 32,000 wojowników stała za Gedeonem, który wydawał się być gotowy do 
poprowadzenia potężnej armii wraz z obietnicą Bożej obecności. Ale zanim miało dojść do starcia 
z wrogami, jego armia została zredukowana do 300 osób (Sędz 7:1-8). Z niczym więcej,  jak tylko 
wiara w Boga i współpraca z Nim, Gedeon był w stanie zrealizować Bożą misję.  

Bóg powiedział do Mojżesza, aby poszedł do Faraona i wyprowadził Izraela z Egiptu. 
Mojżesz miał być odpowiedzialny za przekazanie Bożego poselstwa (Ex 3:10). Natomiast jego 
reakcją na powołanie było tłumaczenie się, dlaczego on nie powinien iść do Faraona z Bożym 
poselstwem. Echo tych samych argumentów słyszymy w naszych czasach w ustach wielu 
chrześcijan, wzbraniających się przed wolą Bożą. Usprawiedliwianie się Mojżesza, aby nie iść do 
Faraona z Bożym poselstwem, było przykrywką dla prawdziwego powodu, do którego ostatecznie 
się przyznał.  

Po pierwsze, informuje Boga, że nie ma pozycji lub odpowiedniego statusu, aby stawić się 
przed potężnym Faraonem (Ex 3:11-12). Dzisiaj chrześcijanie mogą powiedzieć podobnie: 
„Kaznodzieja będzie najlepszą osobą, aby iść do mojego sąsiada, który jest zgubiony. 
Kaznodzieje są wyszkoleni i ludzie ich respektują. Im uwierzą.”  

Po drugie, Mojżesz mówi Bogu, że ludzie nie będą pewni tego, że on reprezentuje 
prawdziwego Boga Izraela. On, jak wielu z nas dzisiaj, uważał, że nie wie wystarczająco dużo o 
Bogu, aby przekonać o tym ludzi. (Ex 3:13-17). Dzisiaj chrześcijanie mogą powiedzieć: „Nie znam 
się dobrze na doktrynach i nie wiem, jak wyjaśnić Boże sprawy zgubionej osobie. Ktoś, kto jest 
duchowy i wie dużo o Bogu, powinien iść do zgubionych członków mojej rodziny.”  

Po trzecie, Mojżesz mówi Bogu, że ludzie nie uwierzą w jego historię (Ex 4:19). Dzisiejsi 
chrześcijanie mogą powiedzieć: „Zgubiona osoba nie zauważy żadnej zmiany w moim życiu, aby 
uwierzyć mojemu świadectwu o Bożej zbawiającej łasce i trosce. Najlepszą osobą do 
świadczenia jest ktoś, kto doświadczył cudu w swoim życiu i może on być przez każdego 
zauważony”.  
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„Będę z Tobą.”  

Ex 3:12 

Po czwarte, Mojżesz mówi Bogu, że nie jest dobrym mówcą i nie potrafi z łatwością 
powiedzieć właściwe rzeczy (Ex 4:10-12). Dzisiejsi chrześcijanie mogę powiedzieć coś bardzo 
podobnego: „Nie jestem dobry w rozmawianiu z ludźmi o duchowych rzeczach. Mogę coś źle 
powiedzieć lub wprowadzić niepotrzebne zamieszanie w głowie mego zgubionego przyjaciela”.  

Potem Mojżesz powiedział: „Proszę, Panie, poślij kogo innego!” (Ex 4:13) i objawił serce 
większości dzisiejszych chrześcijan, którzy zmagają się z Bożym powołaniem dotyczącym 
świadczenia. Mimo iż słowa Mojżesza były wypowiedziane wiele lat temu, to nadal reprezentują 
postawę wielu chrześcijan w stosunku do świadczenia zgubionym ludziom. Tak jak za dni 
Mojżesza, tak teraz jest w naszych sercach głęboko zakorzeniony lęk, że nasze świadczenie 
przyniesie hańbę Bogu i zawstydzenie dla nas samych.  

To, czego nie dostrzegł Mojżesz i czego nie dostrzega wielu 
dzisiejszych chrześcijan jest Boża obietnica. W Ex 3:12 Bóg powiedział: 
„Będę z tobą.” Bóg powołał Aarona, brata Mojżesza, aby poszedł z nim i 
przekazał ludziom, co Bóg do nich mówił. Wspólna praca Mojżesza i 
Aarona, aby przekonać faraona, jednego z największych przywódców 
ówczesnego świata, stanowi dla nas głęboki i wspaniały przykład 
partnerstwa.  

Ta sama zażyła współpraca, którą Bóg miał z Mojżeszem, istnieje dzisiaj pomiędzy Bogiem i 
tymi, którzy zostali powołani, by dzielić się Jego poselstwem. On będzie także z tobą.   

W Dz 1:8 czytamy słowa Jezusa powołującego każdego chrześcijanina. To jest powołanie do 
współpracy, aby opowieść o Jezusie była rozgłaszana po całym świecie. Bóg postanowił, że 
będzie współpracował z chrześcijanami, aby osiągnąć istotne rzeczy. Dzielenie się dobrą nowiną 
jest jedną z najwyższych form współpracy.  

Jeżeli chcesz, aby to co robisz miało długotrwałe znacznie, musisz to robić we współpracy z 
Chrystusem. Jak Jezus powiedział w Jn 15:5: „bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić”. 
To jest równoznaczne ze stwierdzeniem Pawła: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. 
(Flp 4:13).  

Dzień 4  
Moc  

Recepta na duchową moc jest zapisana w Dz 1:7-8: „W odpowiedzi usłyszeli: Nie do was 
należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc 
Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, 
Samarii - i aż po najdalsze krańce ziemi.”  

Jezus obiecał moc Ducha Świętego dla specjalnego celu: „będziecie Mi świadkami” (w.8). 
Czy masz kłopoty w składaniu świadectwa o Jezusie? Prawdopodobnie potrzebujesz recepty na 
zmniejszenie twych obaw i bojaźni. Recepta zawiera dwa składniki, które pomogą wyleczyć cię z 
niechęci: posłuszeństwo i moc. Gdy staniesz się posłuszny, Bóg dostarczy moc.  

Odkryjesz, że sukcesem nie jest tylko przyprowadzanie kogoś do Chrystusa, ale również 
życie chrześcijańskim życiem każdego dnia, dzieląc się ewangelią i ufając Bogu w sprawie 
rezultatów. 

Do wszystkiego, co robisz, możesz angażować moc do okazywania większej miłości, 
ponieważ wiesz, co uczynił Chrystus: „Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za 
przyjaciół”. (Jn 15:13). Paweł napisał o tej „mocy zmartwychwstania”, że pragnie jej ponad 
wszystko inne (Flp 3:10). Ta moc jest twoja, ponieważ Chrystus jest żywy w tobie. Moc, która 
pokonała ciemność śmierci jest tą samą, o którą możesz prosić, aby usunąć wszystkie 
przeszkody, które spotkasz na swej drodze podczas wiernego składania świadectwa zgubionemu 
światu. Bożą wolą jest to, aby każdy chrześcijanin świadczył, jednak musisz prosić o tę samą 
moc, która uwolniła Jezusa ze śmierci, by uwolniła ciebie od zależności od twoich własnych 
możliwości i zdolności. Musisz polegać na mocy Boga. Jezus mówi nam o nieograniczonych 
możliwościach, które towarzyszą wszystkiemu, co czynisz w Jego mocy i miłości (zobacz Jn 
14:11-13).  
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Raduj się z posiadania „mocy zmartwychwstania”. Nie możesz zawieść, jeżeli jesteś 
wierny w wykonywaniu tego, co Bóg chce abyś czynił. Duch Święty zawsze będzie z tobą 
podczas składania świadectwa. Nigdy nie musisz się obawiać, że cię opuści gdy wykorzystujesz 
okoliczności do zwiastowania. W dniu Pięćdziesiątnicy w towarzystwie nadzwyczajnych znaków 
Duch Święty został wylany na wierzących. Od tego dnia akcent pada na otrzymywanie. Gdy Piotr 
świadczył Żydom w Jerozolimie, powiedział: „ Opamiętajcie się i niech każdy z was da się 
ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar - 
Ducha Świętego”. (Dz 2:38).  

Duch Święty uczyni twoje wysiłki efektywnymi. To Duch Święty przekonuje o grzechu i dotyka 
serca. Jest cudownie patrzeć, jak Duch Święty działa i sceptyczną postawę zamienia w 
zainteresowanie. Trudne pytania, których się boisz, stają się nieważne w obliczu mocy 
wypływającej z rozwijającej się współpracy z Bogiem. Odczujesz Ducha Świętego pracującego 
poprzez ciebie, kiedy On poprowadzi zgubioną osobę do zadania właściwych pytań, do 
znalezienia właściwych odpowiedzi oraz do podjęcia decyzji. Panika i bojaźliwa niepewność 
ustąpią miejsca radości, kiedy zobaczysz, jak Bóg przemienia zwykłego  chrześcijanina 
zaangażowanego w niezwykłą służbę. Moc Boża będzie ci dana według potrzeb. Pamiętaj, Bóg 
nigdy nie da ci zadania, do którego by cię nie wyposażył. Ogólnie mówiąc, ta moc nie jest 
doświadczana przed zadaniem, ale w czasie jego trwania. Musisz zaufać, że Bóg dotrzyma 
Swego Słowa.  

Świadczenie, jak każde inne Boże zadanie, jest oparte na twojej wierze, że twoja misja 
będzie osiągnięta nie dzięki twojej własnej mocy, ale dzięki Bożej obecności dostarczającej ci 
moc (zobacz Zach 4:6). Jezus rozmawiał z kobietą, która przyszłą do studni, aby ugasić swe 
pragnienie (Jn 4:1-42). Kiedy Jezus objawił się jako Mesjasz, kobieta pobiegła do swej wioski i 
zachęcała jej mieszkańców „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim , co 
zrobiłam”. Jednakże, jej następna wypowiedź zawierała słowa: „Czy to nie jest Chrystus?” (Jn 
4:29). 

Świadectwo tej kobiety składało się z dwóch zdań. Pierwsza część jej świadectwa objawiała 
to, co znała: „powiedział o wszystkim, co zrobiłam”. Jednakże jej następne pytanie ilustruje 
niepewną naturę wielu: „Czy to nie jest Chrystus?” Szczerość jej świadectwa była wyjątkowa, 
gdyż powiedziała tylko to, czego doświadczyła. Ona miała pewną religijną wiedzę, jednak 
spotkanie z Jezusem zainicjowało pytanie. Jej świadectwo zmieniło zgubionych ludzi, nie dzięki 
metodzie, którą zastosowała, ale dzięki mocy jej miłości do Pana i ludzi.  

 

Dzień 5  
Przygotowanie  

Pewnego środowego wieczoru opuściłem moje biuro i jechałem do domu po ciemnej i 
wietrznej drodze. Nagle na rogu jednej z ulic zobaczyłem kilka samochodów policyjnych oraz 
helikopter pogotowia ratunkowego. Samochód Volkswagen rozbił się na drzewie. Próbowano 
uwolnić 19.letniego kierowcę ze zmiażdżonego wraka. Medyczny personel uważnie pracował, by 
bezpiecznie wydobyć poszkodowanego. W tym momencie Bóg do mnie przemówił. Przedostałem 
się przez tłum i ukląkłem przy poszkodowanym. Zobaczyłem, że nie może mówić, więc 
poprosiłem, by zareagował, jeśli mnie słyszy. Zamruczał na zgodę. Wiedziałem, że mam tylko 
kilka sekund, zanim on zostanie zabrany. Powiedziałem: „Jeżeli możesz powiedzieć ‘tak” z głębi 
serca na 5 pytań, to Bóg wejdzie dziś do twego życia”. Zapytałem więc: 

„Czy jesteś grzesznikiem?” Poprzez jęknięcie zasygnalizował, że „tak”.  
„Czy chcesz przebaczenia grzechów?” Stęknął: „tak”.  
„Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za ciebie i zmartwychwstał?” Znowu przytaknął.  
„Czy chcesz oddać swe życie Chrystusowi?” W bólu jęknął „tak”.  
„Czy chcesz, by Jezus Chrystus wszedł do twego życia i twego serca?” I wydał piąty jęk.  
Ten młody człowiek, będąc w krytycznej sytuacji, przyjął Chrystusa w tym momencie.  
Następnego dnia zmarł.  
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To wiem na pewno: jeśli „tak”  tego młodego człowieka pochodziło z serca, to dzisiaj 
spaceruje złotymi ulicami i mówi: „Ale mi się udało”. Cieszę się, że byłem przygotowany, aby 
podzielić się z nim prostą Ewangelią. I ty możesz tego doświadczyć, jak nauczysz się dzielić 
Jezusem bez obaw.  

Uczenie się mówienia o Jezusem nie oznacza braku obaw. To oznacza bycie gotowym, 
by zareagować na możliwość zaświadczenia tym, którzy nie mają nadziei zbawienia. 
Świadczenie bez strachu oznacza, że nie pozwalasz, aby obawa miała wpływ na twoje 
posłuszeństwo w dzieleniu się Jezusem z osobą zgubioną. Musisz przestać patrzeć na przyczynę 
strachu i zacząć patrzeć na źródło mocy, by potem wraz z Pawłem powiedzieć:  

„Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach 
wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o 
Jezusie Chrystusie - i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo 
onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami 
mądrości. Zależało mi raczej na działaniu Ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na 
mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.” (1 Kor 2:1-5).  

Z wiarą w Boga i Jego Słowo możesz owocnie świadczyć bez lęku, że poniesiesz klęskę. W 
momencie, gdy odkryjesz swą pasję do zgubionych, będziesz właściwie przygotowany przez 
modlitwę i uświadomisz sobie, że współpracujesz z Bogiem, a wówczas Duch Święty dostarczy 
moc.  

 Spędź trochę czasu, aby wyobrazić sobie twarze osób, które żyją blisko ciebie (z 
rodziny czy z pracy). Napisz imiona lub krótki ich opis, a następnie zaznacz, czy są oni 
chrześcijanami: 
 
______________________________________________  Tak  Nie  
 
______________________________________________  Tak  Nie  
 
______________________________________________  Tak  Nie  
 
______________________________________________  Tak  Nie  
 

Kontynuując nasze studium, poznasz wygodny sposób, jak odkryć ich duchowe potrzeby i jak 
dzielić się twą wiarą. Módl się za siebie. Módl się, by Bóg dał ci do serca troskę o zgubionych 
oraz by poprowadził twą wolę, by reagowała na możliwości.  

Piotr napisał: „Na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie 
zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie 
nadzieją.” (1Pt 3:15).  

Bóg nigdy nie zmusza do posłuszeństwa. Jednakże zawsze pokaże sposób pokonania 
wszystkich przeszkód, które odciągają nas od świadczenia. Nie jesteś w stanie o własnej mocy 
pokonać Szatana. Musisz „wzmacniać się w Panu oraz w potężnej Jego sile”. (Ef 6:10). 

Dla Szatana nic nie jest ważniejsze, niż uczynić cię milczącym wtedy, kiedy Bóg 
pracuje w życiu zgubionej osoby. Nie powinieneś się obawiać, że coś może źle pójść, gdy 
starasz się przyprowadzić kogoś do zaufania Jezusowi jako Zbawicielowi i Panu. Częścią twego 
zadania jest być posłusznym w świadczeniu. Obawa w świadczeniu dotyczy bardziej twego 
własnego zakłopotania niż obiekcji osoby zgubionej. Przegrana jest niemożliwa, gdy jesteś 
wierny. Pamiętaj: Sukcesem jest życie chrześcijańskim życiem każdego dnia, dzieląc się 
ewangelią i ufając Bogu w sprawie rezultatów. Sukces w świadczeniu występuje w momencie, 
gdy w posłuszeństwie wykorzystujesz okoliczność i dzielisz się Jezusem.  

Wszystko, co uczyni Szatan, nie jest wystarczająco mocne, by uczynić twe świadectwo 
porażką, ponieważ „Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na 
świecie.” (1 Jn 4:4).  

Boży ludzie muszą rozpoznać charakter i intencje Szatana, następnie naturę naszej 
konfrontacji z nim oraz jej znacznie. Szatan przebiegle pracuje, aby odciągnąć ciebie od 
robienia wszystkiego, co czci Boga i przynosi rozwój Jego królestwu. Nie wolno ci źle zrozumieć 
wroga, on jest subtelnym, ale wielkim zniechęcicielem. Szatanowi jest bardzo łatwo zniechęcić 
cię do składania świadectwa, ponieważ jego działanie jest zrozumiałe. Pamiętaj: nauka 
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Moja historia: 
 

świadczenia jest bardziej związana z nauką ufania i bycia posłusznym Bogu niż z rozwojem 
zdolności lub uczeniem się właściwych metod. Świadczenie bardziej dotyczy posłuszeństwa 
niż mierzenia sukcesu rezultatami.  

Podczas lotu z Denver do Newark byłem zajęty czytaniem aż do momentu naszego 
lądowania. Kobieta obok mnie też czytała i zamknęła książkę tuż przed lądowaniem. Zapytałem: 
„Czy to koniec twojej dzisiejszej podróży?” Odpowiedziała „Tak”. Zapytałem więc: „Gdzie 
pracujesz?” Odpowiedziała, że jest inżynierem pracującym dla wielkiej korporacji. „To wspaniale” 
– powiedziałem. Następnie zadałem jedno z najważniejszych pytań, by rozmowę zmienić na 
chrześcijański kontekst: „Czy gdziekolwiek chodzisz do kościoła?”  

To jest najprostsze pytanie, które najczęściej powoduje możliwe do przewidzenia odpowiedzi. 
Jedną z odpowiedzi jest: „Mój kuzyn z Nebraski jest pastorem”, ale on lub ona nigdy nie 
pamiętają nazwy kościoła, w którym służy. Inną popularną odpowiedzią jest „Chodzę do dużego 
białego kościoła tam, gdzie mieszkam”, ale on lub ona nie pamiętają nazwy kościoła ani nazwiska 
pastora. 

Ta kobieta szybko odpowiedziała: „Tak, do katolicko - koptyjskiego kościoła”. Wiedziałem, że 
jest to kościół, który jest częścią greko – ortodoksyjnego kościoła związanego z rzymskim 
katolicyzmem. Następnym moim pytaniem było pytanie, którego nigdy nie zadawałem: „Jak 
według katolicko - koptyjskiego kościoła człowiek jest zbawiony?” Po dwóch minutach naszej 
rozmowy powiedziała: „Chciałabym, aby ktoś mi powiedział, jak mogę być zbawiona”.  

Miałem wówczas możliwość zaświadczyć osobie, którą Bóg przygotował do słuchania 
Ewangelii. Było jasne, że ona była otwarta na Boga pracującego w jej sercu. Zostało tylko kilka 
minut na dotarcie do terminalu i nie wiedziałem, jak to zrobić, by móc jej powiedzieć o tym, czego 
Bóg chce dla jej życia. Nagle pilot przez głośniki ogłosił: „Przepraszam, panie i panowie, teraz nie 
możemy podjechać do bramy terminalu. Jest tam jeszcze inny samolot. Musimy poczekać 10 
minut.”  

Moje serce skakało z radości. To tak, jakby Boża ręka zstąpiła na dół i zatrzymała wszystko. 
Ta kobieta chciała słuchać, a ja nie bałem się zwiastować.   

Później uświadomiłem sobie, jak łatwo zapominam, kto nad wszystkim czuwa. Bóg czuwa. 
Nie ja. Nie okoliczności. Bóg wszędzie pracuje nad ludzkimi sercami, a ja nie mogę ponieść 
porażki, gdy nie będę milczał. 

Gdy inni byli zdenerwowani podczas tego opóźnienia, to ja cieszyłem się, gdyż miałem 
przywilej poprowadzić otwarte serce pani inżynier do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela.   

Każda rozmowa może być zamieniona na możliwość dzielenia się Ewangelią. To podejście 
nie wymaga, abyś poświęcił dwie godziny każdego tygodnia na ewangelizowanie. Takie 
nastawienie pozwala ci iść przez życie, tak jak to czynisz każdego dnia, w gotowości, by być 
posłusznym, kiedy Bóg stwarza ci możliwości.  

Jako chrześcijanin powinieneś być gotowy do podzielenia się swoją osobistą podróżą do 
przystani zwanej: Zbawienie. Oto trzyminutowy opis twego świadectwa: (pierwsza minuta) - jak 
wyglądało twoje życie, zanim poznałeś Jezusa; (druga minuta) - jak stałeś się chrześcijaninem; 
(trzecia minuta) - jakie zmiany uczynił Chrystus w twoim życiu.  

 
 W ramce krótko opisz swoją własną historię 

poznania Jezusa. Jest bardzo ważne, abyś 
potrafił z łatwością dzielić się swoim świade-
ctwem z innymi. Zatrzymaj się teraz i spędź 
wystarczającą ilość czasu, by napisać w 
sposób prosty i jasny, co Chrystus uczynił w 
twoim życiu.   

Mówienie o Jezusie winno być motywowane 
miłością, która pragnie, aby zgubiona osoba 
została przeprowadzona z ciemności do światło-
ści, z beznadziei do nadziei. Ono nie powinno być 
motywowane chęcią udowodnienia zgubionej 
osobie, że jest w błędzie.  
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Bądź konsekwentny, by żyć według wiary, którą głosisz, „Czyńcie to jednak łagodnie, odpo-
wiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Niech się okaże, że to, za co was oczerniają, jest 
bezpodstawne. I niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne dobre życie w 
Chrystusie.” (1 Pt 3:16). Konsekwentne życie chrześcijańskie potwierdzi twoje słowa oraz da 
wiarygodność twemu świadectwu. Zgubionej osobie trudno jest uwierzyć twierdzeniom 
chrześcijanina, którego życie jest zaprzeczeniem standardów Chrystusa.  

Są trzy kroki, by dzielić się swą wiarą i poprowadzić zgubioną osobę do Jezusa. Pierwszy 
krok jest serią pięciu pytań, które pomogą ci odkryć duchowy stan twego rozmówcy. Drugi krok 
dostarcza serii biblijnych wierszy, o które trzeba poprosić zgubioną osobę, aby przeczytała je na 
głos. Trzeci krok jest serią pięciu pytań, które podsumowują prawdy z tych wierszy i prowadzą 
zgubioną osobę do punktu decyzji. Podczas następnych dwóch tygodni twoja społeczność z 
Chrystusem się wzmocni, gdy będziesz uczył się tych prostych kroków.  

 
1Harold F. Leestma, Więcej niż Obserwator  (Glendale: Regal Books, 1974), 1. Użyte za pozwoleniem.  

 
 Zadanie:  

Podziękuj Bogu za twoje życie w Chrystusie i za ludzi, których On użył, by przyprowadzić 
cię do oddania się Jezusowi jako Panu.  
W tym tygodniu podziel się z członkami twojej rodziny lub twymi przyjaciółmi tym,  jak ty 
stałeś się chrześcijaninem.  
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Dlaczego nie mogę doznać 
niepowodzenia: 

TYDZIEŃ 2  
_____________________________________________________________________________ 

Poznaj nowy sposób rozmowy o Jezusie  
W tym tygodniu poznasz dwa z trzech prostych kroków do dzielenia się swą wiarą. Używając 

tych kroków pozwolisz Bogu, by pracował przez ciebie, jak będziesz prowadził zgubioną osobę 
do Chrystusa.  

W pierwszym z tych trzech kroków nauczysz się 5 pytań, które pomogą ci określić duchową 
kondycję rozmówcy. To są tylko inicjujące pytania, a nie pytania prowadzące do teologicznych 
debat.  

Drugi krok dzielenia się twą wiarą zawiera siedem biblijnych wierszy. Rozpoczynają się one 
Listem do Rzymian 3:23, a kończą księgą Objawienia 3:20. Te siedem wierszy powinny być 
odczytane na głos przez nie chrześcijanina. Po każdym wierszu zadasz pytanie niewierzącemu: 
„O czym ten wiersz mówi według ciebie?” Następnie będziesz czekał na Ducha Świętego, 
którego zadaniem jest przekonać serce człowieka.  

W trzecim kroku również znajdziesz 5 pytań. One podsumują prawdy przeczytanych wierszy 
z kroku drugiego i poprowadzą osobę do ostatecznego pytania: „Czy jesteś gotowy zaprosić 
Jezusa do twego serca i twego życia?”  

Postępowanie według tych kroków pomoże ci uniknąć 
niepotrzebnego spierania i tłumaczenia się, które mogą być 
przeszkodami w rozmowie. Dwa ważne fakty zachęcą cię:  

• Ta metoda czyni świadczenie bardzo prostym.  
• Absolutnie i pod żadnym pozorem nie możesz doznać 

niepowodzenia. Dlaczego? 
 W ramce napisz odpowiedź na pytania tam zawarte.  

Odkąd przyłączyłeś się do współpracy z Duchem 
Świętym, aby świadczyć zgubionej osobie, będziesz 
zdumiony Jego mocą, łamiącą wszystkie bariery. Wówczas 
powiesz: „Życzyłbym sobie, abym wcześniej wiedział, jak to 
robić”.  

Dzień 1  
Użyj pytania, aby określić, nad czym Bóg pracuje 

Pierwszy krok jest serią pięciu pytań, które pomogą ci ocenić duchową kondycję rozmówcy. 
Te pytania wydobędą na powierzchnię wartościowe informacje, które pomogą ci wyczuć, nad 
czym teraz Bóg pracuje w życiu rozmówcy. Gdy zadajesz pytania, więcej słuchasz niż mówisz. 
Jest ważne, aby słuchać, co Bóg mówi do osoby poprzez Pismo. Pozwól Duchowi Świętemu, by 
przekonał serce rozmówcy.   

Czy kiedykolwiek podczas gotowania w domu używałeś termometru do mięsa? Jeżeli jesteś 
podobny do mnie to wkładasz urządzenie do mięsa, ponieważ nie wiesz, co się dzieje w środku. 
Nie mogę cały czas patrzeć na kawałek mięsa. Czasami gotuje się szybko, a czasami gotuje się 
wolno. Dlatego używam termometru do mięsa.  

Pytania, tak jak termometr, służą do sprawdzenia duchowej kondycji rozmówcy. One są 
urządzeniem do wyczucia, co dzieje się w sercu i głowie zgubionej osoby. Podczas każdej 
konwersacji możesz użyć tych pytań, aby zmienić tok rozmowy na sprawdzenie duchowej 
temperatury.  

Gdy ostatnio oczekiwałem na lotnisku na odlot samolotu, podszedł do mnie młody człowiek i 
zapytał, czy lot jest opóźniony. Po zwykłej rozmowie na temat celu jego podróży zapytałem: 
„Przepraszam, jaki jest twój ulubiony sport?” Powiedział, że był wielkim fanem koszykówki NBA. 
Powiedziałem: „Ale wielkie pieniądze niektórzy z nich zarabiają. Ostatnio słyszałem, że jeden 
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1. Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe? 
2. Kim dla ciebie jest Jezus?  
3. Czy wierzysz w istnienie nieba i piekła?  
4. Gdybyś teraz umarł, gdzie pójdziesz?  
5. Gdyby to w co wierzysz nie było prawdą, 
    czy chciałbyś o tym wiedzieć? 

Moja odpowiedź:

zawodnik podpisał kontrakt na kilka milionów przez kilka lat. Pomimo ich sukcesów w 
koszykówce, często gazety donoszą, że niektórzy gracze nie odnoszą sukcesów w życiu 
osobistym. Zniszczone życie pomimo potężnych zarobków. Czy zastanawiałeś się, jak dużo 
trzeba zarabiać, by życie miało sens? Dla mnie, tak długo jak moja rodzina jest zdrowa i 
bezpieczna, wystarcza mi skromna praca, którą mam. Moja rodzina jest zaangażowana w służbę 
naszego kościoła i życie jest piękne. Czy twoja rodzina jest zaangażowana w jakimś kościele?” 

Zauważ, jak rozmowa z sposób naturalny weszła na tory chrześcijańskiego życia. Wraz z 
młodym człowiekiem przeszliśmy z koszykówki do jego duchowego życia. W jednym momencie 
jedno pytanie przeniosło konwersację na głębszy poziom.  

Pewna kobieta po jednym ze spotkań rozmawiała ze mną. Zapytałem ją: „Jaki według ciebie 
jest największy problem wśród kobiet?” Przez chwilę pomyślała i odpowiedziała: „Zbyt wiele 
rzeczy do zrobienia i zbyt mało czasu, aby to zrobić”. Odpowiedziałem: „Nie wiem, jak kobiety to 
robią. Nie jestem przekonany, że 40-to godzinny tydzień pracy wystarczy dla ciebie. Czy z tymi 
delikatnymi emocjami, z którymi Bóg Cię stworzył, jesteś w stanie zatrzymać się i pomyśleć o 
życiu i jego istocie? Chodzi mi o to, czy ty kiedykolwiek masz czas, by zatrzymać się i zastanowić 
się nad życiem oraz nad tym, co by się stało z tobą, gdyby nagle cała twoja aktywność została 
zatrzymana poprzez twą śmierć?”   

Czy widzisz, jak w sposób naturalny pytanie zmieniło kierunek rozmowy? Pytania służą jako 
wspaniałe urządzenie badawcze, które objawia, co duchowego dzieje się w życie osoby. Pięć 
pytań może pomóc ci przenieść rozmowę na duchowe sprawy: 

 
1. Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe?  
2. Kim dla ciebie jest Jezus?  
3. Czy wierzysz w istnienie nieba i piekła?  
4. Gdybyś teraz umarł, gdzie pójdziesz?  
5. Gdyby to w co wierzysz nie było prawdą,  
    czy chciałbyś o tym wiedzieć?  
 
Oto 4P, które przypomną ci, jak zmienić rozmowę w 
kierunku świadczenia.  
P owiedz – trzeba coś powiedzieć, czyli zagadnąć osobę.  
P ytaj – trzeba zadać pytania, bo dzięki pytaniom zobaczysz, jak Bóg pracuje w życiu rozmówcy. 
P osłuchaj - trzeba uważnie słuchać, bo dzięki temu zobaczysz, jaki jest stan duchowy osoby.   
P rzemień - trzeba zmienić temat rozmowy na duchowe sprawy, bo zobaczysz, jak łatwo każdą 
   rozmowę sprowadzić na duchową konwersację.1 

 
PYTANIE 1  
Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe?  
 

 Spędź chwilę, aby w ramce napisać twoją własną 
odpowiedź na powyższe pytanie.  

Jest ważne, aby zacząć tam, gdzie są ludzie, a nie tam, 
gdzie ty chcesz, by byli. Większość z nas nie żyje w 
chrześcijańskiej kulturze. Dzisiaj większość zgubionych ludzi 
ma mniejsze zrozumienie tego, o czym mówią chrześcijanie 
niż wcześniejsze pokolenia. Dlatego pytania takie jak „Czy 
wierzysz w Boga?” lub „Czy jesteś chrześcijaninem” 
mogą spowodować natychmiastowa postawę obronną ze 
strony zgubionej osoby. 

Ludzie kochają wyrażać swe opinie. A pytanie: „Czy wierzysz w Boga?” może być zbyt 
osobiste i bezpośrednie. Ale pytania: „Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe?” lub „Czy masz 
jakiś system wartości duchowych?” są inne. W nich większość ludzi czuje więcej swobody, by 
wyrazić swoją opinię bez bycia przypartymi do muru. Ludzie są głodni rozmów na temat ich 
duchowych wątpliwości. Często ukrywają swój głód za fałszywą obojętnością lub lakonicznymi 
odpowiedziami. Jednakże oni są głodni i szukają dróg do bezpiecznych rozmów o duchowych 
rzeczach.   
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Moja odpowiedź:

Pytanie: „Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe?” przygotowuje płaszczyznę do rozmów o 
Jezusie. To pytanie pozwala rozmówcy wyrazić swoje wątpliwości. Pamiętaj, to nie ma 
znaczenia, czy osoba odpowie w ciągu 10 sekund czy 10 minut. Nie przerywaj i nie próbuj 
porządkować tego, co mówi. Skoncentruj się na uważnym słuchaniu, które jest wyrazem twojej 
miłości i troski. Twoją jedyną odpowiedzią powinno być „o” lub „uhm”.   

Otwórz twą Biblię na Dz 8:26-39. Duch Święty posłał Filipa na pustynną drogę pomiędzy 
Jerozolimą a Gazą. Tam spotkał człowieka z Etiopii, który wracał do domu. Filip zapytał: „Czy 
rozumiesz to, co czytasz?” (Dz 8:30).   

Etiopczyk zareagował pytaniem pozwalającym Filipowi szybko zmienić rozmowę na Jezusa: 
„Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu Pisma głosił mu dobrą nowinę o Jezusie”. 
(Dz 8:35).  

Bądź otwarty na wiele możliwości, które Bóg stworzy, by użyć tych pytań w stosunku do 
bliskich, współpracowników, sąsiadów i innych znajomych. Bądź również wrażliwy na innych, 
których Bóg stawia na ścieżkach twego życia – tak jak sprzedawca w sklepie.  

Niezależnie czy osoba na twe pierwsze pytanie odpowie „tak” lub „nie”, jest ważne, aby 
pozwolić jej mówić. Rozmówca nie będzie się kłócił ani bronił, jeżeli jedynym wymaganiem jest to, 
aby mówił.  

Dzień 2  
Pytanie Drugie i Trzecie 
PYTANIE 2  
Kim dla ciebie jest Jezus?  
 

 Spędź chwilę, aby w ramce napisać twoją własną 
odpowiedź na powyższe pytanie. 

Przeczytaj Mateusza 21:10-11. Kiedy Jezus wszedł do 
Jerozolimy, ludzie byli poruszeni i pytali: „Kto to jest?” (w.10). 
Dzisiaj ten głód w sercach ludzkich jest nadal obecny. Znajdź 
sposób, by szybko to pytanie dodać do twojej konwersacji. 
Od tego pytania wiele zależy. Może ono otworzyć serce 
zgubionej osoby, jak żadne z pozostałych pytań.  

Przeczytaj Mateusza 16:13-16. Podczas rozmowy Jezus przeszedł do sedna sprawy i 
zapytał: „A według was kim jestem?” (w.15). Każdy musi odpowiedzieć na to samo pytanie. Nie 
możesz bardziej pomóc zgubionej osobie niż łagodnie zadać to istotne pytanie.  

Przeczytaj Jana 8:12-0. Wielu uważa, że Jezus jest główną postacią Nowego Testamentu, 
jednak nie znają go osobiście. W Jana 8, Jezus mówi o konieczności znajomości Jego 
prawdziwej osobowości. Faryzeusze podważali Jego roszczenia oraz fakt, że przyszedł od Boga 
(w.13) i dlatego duchowo potknęli się, kiedy mieli uwierzyć w Niego jako jedyną drogę zbawienia. 
Ich odrzucenie Jezusa jako tego, który jest jedno z Ojcem, oznaczało, że idą w kierunku 
duchowej śmierci z powodu swych grzechów. To, co było prawdą dla nich, jest również prawdą 
dla każdego z nas. 

Jezus powiedział im, że jest „światłem świata”: „Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie 
błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” (w.12). Ich odmowa, by uwierzyć w to 
kim był, oznaczała ich marny koniec: „Ja (Jezus) odchodzę. Będziecie mnie szukać i poumieracie 
w swoim grzechu – dokąd Ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść.” (w.21).   

On ich ostrzegał: „Wy jesteście z niskości, Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a 
Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach. Jeśli 
bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.” (Jn 8:23-24).  

Kiedy więc pytasz: „Kim dla ciebie jest Jezus?”, niektórzy odpowiedzą: „Syn Boży” lub 
„Człowiek, który umarł na krzyżu.” Zauważ, że odpowiedzi są religijne, ale nie mówią o osobistej 
więzi. Natomiast chrześcijanin powie: „Mój Pan i mój Zbawiciel”.  
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Moja odpowiedź:

Moja odpowiedź: 
Gdybyś teraz umarł, gdzie pójdziesz?  

 Niebo  Piekło  
 
Dlaczego? 

Zgubiona osoba może by chciała wiedzieć, że ty masz osobistą społeczność z Jezusem. Gdy 
powiesz: „On jest moim Panem i Zbawicielem”, to dostarczasz dla Ducha Świętego ogromną 
możliwość, by mówił do tej osoby.  

Po zadaniu pytania: „Kim dla ciebie jest Jezus?” najlepszą twą reakcją będzie milczenie. 
Celem jest spowodowanie, by osoba myślała o Jezusie oraz danie Duchowi Świętemu 
możliwości przekonania osoby o jej duchowej pustce. To jest rolą Pisma Świętego i Ducha 
Świętego, który będzie mówił do serca zgubionej osoby. Pamiętaj, twoją rolą jest posłuszeństwo. 
Musisz respektować wolność daną każdej jednostce, by powiedzieć Jezusowi „tak” lub „nie”.  

 
PYTANIE 3  
Czy wierzysz w istnienie nieba i piekła?  
 

 Spędź chwilę, aby w ramce napisać twoją własną 
odpowiedź na powyższe pytanie. 

To jest także bezpieczne pytanie. Nie pytasz rozmówcę o 
odpowiedź „tak” lub „nie” w sprawie jego podróży do nieba 
lub piekła. Tym pytaniem jednak otwierasz możliwości do 
rozmowy na ten temat. Zgubieni ludzie są chętni rozmawiać o 
tym, w co wierzą lub nie; w sprawie życia po śmierci.  

Wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest 
kluczem. Zadaj pytanie i pozwól osobie, aby powiedziała 
tobie, w co wierzy. Pozwól, by Duch Święty użył tego pytania, 
aby pociągnął to serce do Jezusa.  

Pan Jezus nie ignorował istnienia piekła, ani nie koncentrował się na nim. Nie ma sensu, aby 
całe twoje świadectwo skupiać na konsekwencji odrzucenia Chrystusa. Ale najgorzej jest o niej w 
ogóle nie mówić.  

Przeczytaj Łukasza 16:19-31. Używając historii o bogaczu i Łazarzu, Jezus pokazał, że 
wyraźny opis oraz dowód na istnienie piekła niekoniecznie poprowadzi człowieka do przyjęcia 
wiarą Jezusa. Bogaty człowiek błagał, aby posłać Łazarza do jego braci, aby powiedział jak 
wygląda niebo i piekło. „Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego 
miejsca udręki.” (Łk 16:28).  

Abrahama odpowiedzią było stwierdzenie, że na ziemi mają wystarczająco dużo ostrzeżeń. 
„Jeśli Mojżesza i proroków nie usłuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał – nie dadzą się 
przekonać”. (Łk 16:31).  

Dzień 3  
Pytanie Czwarte i Piąte 
PYTANIE 4 
Gdybyś teraz umarł, gdzie pójdziesz?  
 

 Spędź chwilę, aby w ramce napisać twoją własną 
odpowiedź na powyższe pytanie.  

Pewna kobieta szybko odpowiedziała na trzecie 
pytanie: „Czy wierzysz w istnienie nieba i piekła?” słowami: 
„Absolutnie nie”. Ale na czwarte pytanie: „Gdybyś teraz 
umarła, gdzie pójdziesz?” szybko bez zastanowienia 
odpowiedziała „Oczywiście, że do nieba”. W ten sposób 
ujawniła się cała intymność, związana z tym pytaniem. 

Trzecie pytanie wymaga intelektualnej odpowiedzi, 
natomiast czwarte pytanie - odpowiedzi płynącej z serca, 
dlatego jest bardziej osobiste. Ludzie stają się 
poważniejsi, kiedy rozmowa dotyczy ich osobistych 
aspektów życia.  
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Moja odpowiedź:

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem 
obietnicy, choć niektórzy uważają, 
że tak właśnie jest. Tymczasem On 

po prostu okazuje cierpliwość 
względem was. On nie chce, aby 

ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby 
wszyscy doszli do opamiętania.” 

2 Pt 3:9

Jeżeli osoba odpowie: „niebo”, wówczas zapytaj: „Dlaczego Bóg miałby cię wpuścić do 
nieba”. Odpowiedź, jakiej udzieli, otworzy jej serce na następne prawdy.  

Większość zgubionych ludzi nie lubi odsłaniać swoich słabości przed opinią publiczną. 
Jednakże im bardziej proces rozmowy się rozwija, tym bardziej bariera ta jest usuwana. Często w 
samolocie siedziałem obok osób, które określały siebie jako, osoby mało rozmowne i nie 
zamierzające rozmawiać. Jednakże po jakimś czasie lotu, byłem zdumiony, o jak wielu 
osobistych rzeczach nieznajomi mówią podczas dyskusji.  

Zgubieni ludzie są o wiele bardziej świadomi i wrażliwi swej samotności i duchowej pustki niż 
my to sobie wyobrażamy. Ci, którzy uważają się najbardziej pewni w swojej niewierze, mogą być 
najbardziej wrażliwi, gdy podejdziemy do nich we właściwy sposób.  

 
PYTANIE 5 
Gdyby to, w co wierzysz, nie było prawdą, czy chciałbyś 
o tym wiedzieć? 
 

 Spędź chwilę, by na marginesie tej strony napisać 
twoją własną odpowiedź na powyższe pytanie. 

To jest istotne pytanie. Ludzie boją się stracić możliwości 
z powodu braku właściwych informacji.  

Pan Jezus nie bał się zadawać trudnych pytań we 
właściwym czasie. Naśladując Jego przykład, pamiętaj, aby 
być jasnym i konkretnym w momencie, gdy osoba dochodzi 
do punktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.  

To jest bardzo ważny moment podczas procesu świadczenia. Są tylko dwie możliwe 
odpowiedzi do pytania numer 5: „tak” lub „nie”. Jeżeli odpowiedź brzmi: „tak” to wówczas 
przechodzisz do Kroku Drugiego (czytanie na głos wierszy biblijnych). Jeżeli odpowiedź brzmi: 
„nie”- zatrzymaj się. Nigdy, ani razu, nie słyszałem „nie”, które by do końca pozostało „nie”. 
Zapytałem wielu ludzi: „Gdyby to, w co wierzysz, nie było prawdą, czy chciałbyś o tym wiedzieć?” 
Wielu powiedziało mi: „nie”, a ja po prostu nic nie robiłem. Często cisza stwarza sposobność do 
rozmowy. Oni przerywali rozmowę, mówiąc: „Czy nic nie zamierzasz mi powiedzieć?” Z 
uśmiechem odpowiadałem: „Dlaczego, przecież ty nie chcesz wiedzieć”. Wtedy oni mówią: „tak” i 
wówczas kontynuuję me świadczenie dalej.  

Jednakże kiedy usłyszysz mocne: „nie”, to pamiętaj: czyjaś decyzja nie jest twoją 
odpowiedzialnością. Ta osoba doświadcza wolności, jakiej dał jej Bóg. To wcale nie oznacza 
porażki z twej strony. Ty byłeś wierny i posłuszny.  

 
Przeczytaj 2 Piotra 3:9 (w ramce). Cierpliwość Boga, 

która dostarcza kolejnych możliwości dla zgubionych osób, 
by przyjąć Chrystusa, powoduje opóźnianie się drugiego 
przyjścia Jezusa. Inne możliwości dla zgubionej osoby, by 
zdecydować się pójść za Jezusem, są w Bożych rękach. 
Możesz być pewny, że Bóg jest cierpliwy, bo nie chce, aby 
ktokolwiek zginął. Jednakże On nigdy nikomu nie zabierze 
wolności wyboru, aby przyjąć Zbawcę lub odrzucić Zbawcę.  

Dla wielu ludzi konkretny czas lub wydarzenie spowodowały konfrontację z ich potrzebą 
przyjęcia Jezusa. Paweł miał tego rodzaju doświadczenie, kiedy szedł drogą do Damaszku (Dz 
9:3-19). Wielu innych również znalazło Chrystusa jako Pana poprzez serię wydarzeń lub 
doświadczeń. Gdy ktoś nie przyjmie Chrystusa, to my - świadczący chrześcijanie - nie 
powinniśmy traktować naszego wysiłku jako porażki. Bądź cierpliwy. Twoje świadectwo może 
spowodować, że zgubiona osoba otworzy swoje serce dla Chrystusa przy następnym spotkaniu z 
Duchem Świętym.   

Łagodne i troskliwe zaakceptowanie odmownej decyzji naszego rozmówcy może w 
przyszłości zaowocować następną możliwością świadczenia. Ta przyszła możliwość może być 
dana tobie lub komuś innemu. Dążmy, by mieć tę samą cierpliwość, którą ma Bóg. To wzmocni 
relację, którą nawiązałeś z niewierzącym i otworzy drzwi do dodatkowych sposobności.   
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Wiemy, że wielu na tym świecie słyszało o lekarstwie na grzech. Słyszeli, że muszą zwrócić 
swój wzrok w wierze na Jezusa, aby otrzymać przebaczenie grzechów. Jednakże wielu nadal 
odmawia. Pamiętaj, że sukcesem jest życie chrześcijańskim życiem każdego dnia, dzieląc 
się ewangelią i ufając Bogu w sprawie rezultatów. Sukcesem nie jest przyprowadzenie 
kogoś do Chrystusa. Twoją odpowiedzialnością jest bycie wiernym w poprowadzeniu 
niechrześcijanina do poznania, że prawdziwe życie jest poprzez wiarę w Jezusa jako Zbawiciela.  

Duch Święty musi przyprowadzić osobę do zbawienia. Jest wielką pociechą świadomość, że 
Duch Święty nadal cierpliwie przekonuje i kocha, mimo iż wydaje się, że nasze świadectwo 
zostało odrzucone.  

Rozważ poniższą scenę:  
Wchodzisz do restauracji i Kasia zaprasza cię, abyś usiadł przy jej stole. Konwersacja 
przechodzi na temat twojego zaangażowania się w kościele: 
Ona: „Myślałam aby pójść do kościoła, ale ciągle to odkładam”.  
Ty: „Wiesz co, chciałbym bardzo, abyś poszła ze mną. Czy pasuje ci następna niedziela?”  
Ona: „Nie, nie w następną niedzielę, może innym razem. Nie jestem chrześcijanką lub kimś 
podobnym. Może kiedyś spróbuję”.  
Ty: ? 
W tym momencie rozmowy, drzwi możliwości nadal są otwarte.  

 Przeczytaj poniższe możliwości twojej reakcji i zaznacz jedną, z którą najbardziej się 
utożsamiasz.  

 Dalej próbuję zachęcić ją, aby poszła ze mną w następną niedzielę.  
 Zmieniam temat rozmowy.  
 Proszę Ducha Świętego, aby pomagał mi, gdy będę używał pierwszych pięciu pytań, 
by łagodnie poprowadzić mą przyjaciółkę do Słowa Bożego i wiary z Jezusa Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela. 

Dzień 4  
Niech Biblia przemówi 

Drugim krokiem mówienia o Jezusie bez lęku jest pozwolenie, aby Biblia mówiła. Bóg 
używa Pisma, aby zmienić ludzkie życie. Naucz się, jak pozwolić Biblii, by mówiła do ludzkich 
serc.  

Ten krok dostarcza serii biblijnych wierszy, które poprośmy, aby przeczytała na głos 
zgubiona osoba.  

1. Rzymian 3:23  
2. Rzymian 6:23  
3. Jan 3:3  
4. Jan 14:6  
5. Rzymian 10:9-11  
6. 2 Koryntian 5:15  
7. Objawienie 3:20  
Potraktuj to jako duchową dyscyplinę, by nosić z sobą mały Nowy Testament w torebce lub 

kieszeni. Głównym celem pierwszego kroku (zadaniu pierwszych pięciu pytań) jest przejście do 
drugiego kroku, czyli czytaniu wierszy z Nowego Testamentu. Rzadko natrafisz na opór ze strony 
zgubionej osoby podczas zadawania pierwszych pięciu pytań. Odkryjesz, że te pytania są łatwym 
elementem dzielenia się Jezusem bez obaw. Jeżeli miałbyś doświadczyć jakiegokolwiek oporu ze 
strony zgubionej osoby, to może się to stać, kiedy otworzysz twój Nowy Testament.  

Powszechnie istnieją dwie fałszywe przesłanki na temat Biblii. Pierwsza mówi: „Jest wiele 
błędów w Biblii”. Odkryłem, że najefektywniejszą odpowiedzią jest to: Z całą miłością, jaką mogę 
wykrzesać tej chwili, daję tej osobie swą Biblię i mówię: „Wiesz, czytam ją od wielu lat. Czy 
byłbyś tak uprzejmy i pokazał mi jeden z tych błędów?” To nigdy nie zawodzi. Wówczas osoba ta 
przyznaje, że nie zna żadnych błędów, ale tylko słyszała, jak inni ludzie tak mówili. W miłości 
odpowiedz: „Ja również to słyszałem, ale nigdy ich nie znalazłem”. Wówczas szybko mówię: 
„Otwórzmy więc Rzymian 3:23” i nie roztrząsam się nad uwagą o błędach w Biblii.  
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Istotne Zasady: 

1. Słuchanie  
    „Przeczytaj wiersz na głos”.  
2. Pytanie 
     „Co ten wiersz mówi do ciebie?”  

Drugą powszechną przesłanką używaną przez zgubione osoby na temat Biblii to: „Jest kilka 
tłumaczeń Pisma. Która z nich jest prawdziwa?” Moja odpowiedź brzmi następująco: „Tak to 
prawda. Jest kilka tłumaczeń jak Biblia Tysiąclatka, Biblia Warszawska, Nowe Przymierze i inne. 
Ale czy wiesz, że wszystkie te chrześcijańskie przekłady mają tą samą intencję. Czy wiesz jaką?” 
Ludzie zwykle odpowiadają: „Nie wiem”. Wówczas mówię: „Był czas, że ja również nie 
wiedziałem. Przeczytajmy list do Rzymian 3:23.” Następnie proszę tę osobę, aby przeczytała ten 
fragment na głos. Jak dotąd nikt mi nie odmówił.  

Od 2000 lat mężczyźni i kobiety egzaminują Biblię. Jedni chcą dowieść, że jest 
prawdziwa, a inni, że jest fałszywa. Wielokrotnie została udowodniona jej prawdziwość, ale 
nigdy jej fałszywość. Bóg dostarczył nam Biblię bez błędów poprzez niedoskonałych ludzkich 
pisarzy. Możesz ufać Pismu Świętemu. Bóg wyleje Swą moc poprzez jej czytanie. Możesz zaufać 
Bogu, że przez nią przemówi.  

 
Istnieją dwie istotne zasady podczas dzielenia się swą 

wiarą przy użyciu wierszy z Biblii:  
1. Słuchanie. Jest bardzo ważne, aby powiedzieć: 

„Przeczytaj na głos.” Zobacz, co mówi Rzymian 10:17: „Wiara 
tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystu-
sowe.” (BW). Wiara przychodzi ze słuchania. Słuchanie jest 
więc kluczem do wiary. 

Istnieje kilka powodów, dla których chcemy, by osoba przeczytało Słowo na głos. Kiedy 
zgubiona osoba słyszy przesłanie Biblii, to wtedy słyszy osobiście Chrystusa, który przekazuje 
poselstwo zbawienia. Ponadto chciałbyś wiedzieć, że osoba ta czyta właściwy wiersz. Osoba nie 
obeznana z Pismem Świętym może łatwo przeczytać inny fragment. Czytanie na głos upewnia 
cię, że rozmówca czyta właściwy wiersz.  

2. Pytanie. Jest ważne, aby zapytać: „Co ten wiersz mówi do ciebie?” w momencie, gdy 
wiersz zostanie odczytany. Przeczytaj Łukasz 10:25-26: „I oto powstał pewien znawca Prawa. 
Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie 
wieczne? W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” Boże Słowo 
zajmuje się przekonywaniem. Duch Święty zajmuje się przekonywaniem. W tej sprawie twoim 
zadaniem jest tylko przewracanie kartek Biblii. Jest jeden cel. Wszystko, co masz zrobić, to nie 
stać Bogu na drodze. Raczej stój obok i patrz na to, co Bóg robi. Będziesz słuchał tego, co Pismo 
mówi do zgubionej osoby. Twoją odpowiedzialnością jest słuchanie. Twoją werbalną reakcją 
powinno być tylko: „o” lub „uhm”.  

 
Pamiętaj:  
• Zgubiona osoba ma czytać wiersze na głos. 
• Zgubiona osoba ma mówić, a ty masz słuchać w sposób zachęcający rozmówcę 
   do mówienia.  
• Duch Święty będzie przekonywał. 
• Boże Słowo przyniesie przekonanie.  
Pamiętaj, że nie możesz sprawić zawodu, ponieważ pracą Ducha Świętego jest 

nakłaniać i przekonywać ludzi o ich grzeszności oraz potrzebie zbawienia przez Jezusa 
Chrystusa.  

„A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu; 
co do grzechu, gdyż nie wierzą we Mnie; co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już 
Mnie nie zobaczycie; a co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok.” (Jn 16:8-11).  

 Zrób oznaczenia w Twoim Nowym Testamencie  
Jedną z obaw, która pojawia się, gdy chrześcijanie zaczynają używać biblijnych wierszy 

podczas świadczenia jest: „Nie jestem w stanie zapamiętać tych wszystkich wierszy.” W 
drukowanej wersji tej książki na końcowej okładce znajdziesz przymocowaną kartę, która ma ci w 
tym pomóc. To jest uzasadniona pomoc dla Chrześcijan. Nie bój się. Nie ma nic złego w 
posiadaniu kartki z wierszami, które prowadzą osobę do wiecznego życia. Po kilku okazjach do 
dzielenia się Jezusem zauważysz, że wszystko będzie szło automatycznie. Proces – zadawanie 
pytań, czekanie na pracę Ducha Świętego przez Pismo – wkrótce rozwinie się naturalnie do 
normalnej i łatwej konwersacji.     
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„Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały.”       Rzymian 3:23 

Gdziekolwiek idziesz, miej ze sobą kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu. 
Przekład ten powinien być prosty do zrozumienia przez niechrześcijan. Do świadczenia używaj 
tylko tego egzemplarza. Gdy chodzi o twoją Biblię do studiowania, która jest poznaczona lub 
podkreślona, to lepiej jej nie używać do tego celu. Twoje osobiste notatki i zakreślenia u osoby, 
która pierwszy raz widzi Biblię, mogą wprowadzać zamieszanie, gdy zapragnie ona przeczytać 
jeden lub dwa wiersze.  

Podkreśl Rzymian 3:23. Poprosisz rozmówcę, aby wziął twój Nowy Testament i przeczytał na 
głos Rzymian 3:23, a podkreślenie pomoże szybko je znaleźć.  

Na marginesie tej strony Biblii napisz ołówkiem „Rzymian 6:23”. (Ponieważ zwykle siedzę 
naprzeciw osoby, więc mam napisany ten odnośnik na górze marginesu i do góry nogami.) 
Podczas gdy osoba czyta Rzymian 3:23, ty możesz widzieć odnośnik na marginesie do 
następnego fragmentu. To przypomni ci, który fragment następnie przeczytać.  

Podkreśl Rzymian 6:23 i w kółko weź słowa: grzech i śmierć. Napisz słowo „piekło” ponad 
słowem „śmierć”. Ponadto obrysuj słowa: „w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”. Potem na 
marginesie napisz „Jan 3:3”.  

Podkreśl Jan 3:3 i na marginesie napisz „Jan 14:6”. Następnie narysuj krzyż na marginesie 
obok Jan 3:3. Potem obok krzyża narysuj sobie znaczek X i napisz pytanie: „Dlaczego Jezus 
przyszedł, aby umrzeć?” Znaczek X będzie ci przypominał, że tu wyjątkowo zadajesz inne 
pytanie. Po przeczytaniu tego wiersza nie pytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?”, gdyż to może 
wytworzyć niekonieczną presję, a nasz rozmówca może czuć się osaczonym. Ponadto niewiele 
zgubionych osób zna odpowiedź na to pytanie,  

Podkreśl Jan 14:6 i na marginesie napisz „Rzymian 10:9-11”.  
Podkreśl Rzymian 10:9-11 i na marginesie napisz „2 Koryntian 5:15”.  
Podkreśl 2 Koryntian 5:15 i na marginesie napisz „Objawienie 3:20”.  
Podkreśl Objawienie 3:20.  
Zobacz kartę Mów o Jezusie bez Lęku (załączonej na końcu tego podręcznika). Jedną z nich 

możesz schować do kieszeni lub portfela lub też do środka twej Biblii. Nie musisz się wstydzić lub 
czuć nie komfortowo, kiedy w obecności rozmówcy używasz  notatek na marginesie lub karty 
przypominającej wiersze biblijne. Nie ma też dowodów, że zgubieni ludzie łatwiej reagują na 
kogoś, kto zna te wiersze na pamięć. Często zgubiona osoba czuje się bardziej komfortowo, gdy 
widzi, że chrześcijanin potrafi znaleźć właściwe wiersze nawet z pomocą notatek lub kartki. Co 
więcej: niechrześcijanin może zaobserwować, że nie trzeba być naukowcem lub studentem 
seminarium, aby znaleźć drogę do zbawienia, pokoju i nadziei.  

Dzień 5  
Używaj Słowa Bożego 

Zauważ poniżej, jak w tej metodzie działają dwie zasady: słuchania i pytania.  
 

Wiersz 1 – Rzymian 3:23  
 

 
Poproś rozmówcę, aby przeczytał na głos Rzymian 3:23: „Wszyscy zgrzeszyli i są 

pozbawieni Bożej chwały.” Wskaż na zaznaczony wiersz w twojej Biblii. Nie traktuj tego lekko, 
kiedy osoba czyta wiersz, który może zmienić jej życie. 

Kiedy skończy czytać, zapytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?”  
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Moja odpowiedź:

 
„Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne 
w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.”                                             Rzymian 6:23 

Moja odpowiedź:

 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na powyższe pytanie.  
 

Najprawdopodobniej osoba odpowie: „Każdy zgrzeszył”. 
Czy wiesz, co potem zrobić? Po wysłuchaniu rozmówcy, 
przewróć kartkę na Rzymian 6:23. Wówczas nie będzie 
żadnej kłótni lub negatywnej wymiany zdań. Dlaczego? 
Ponieważ ty nie zamierzasz narzucać swojej interpretacji. Do 
Ducha Świętego należy przekonywanie. W tym momencie 
twoim zadaniem jest przewracać kartki Biblii. Twoim 
zadaniem jest zejść Bogu z drogi. To jest wszystko, co masz 
zrobić.  

Kiedy rozmówca będzie wypowiadać się na temat Rzymian 3:23, może nawiązywać do 
grzechów, które nie popełnił. Może usprawiedliwiać się, że nie zabił, nie ukradł lub nic 
drastycznego nie uczynił. Nie musisz wyjaśniać, na czym polega grzech, ale możesz wspomnieć, 
że Boskim standardem dla ludzkości jest doskonałość. Większość z nas przyzna, że nie znamy 
nikogo, kto byłby doskonały tak jak Bóg. Biblia pokazuje, że Boża chwała jest naszym 
standardem. Nasze grzechy są w kontraście do chwały Boga. One sprawiają, że potrzebujemy 
Jego odkupienia. W Rzymian 3, Paweł stwierdza, że Bóg sądzi niezależnie od przynależności 
religijnej lub stylu życia. On mówi nam, że „nie ma człowieka, który by czynił dobrze, nie ma ani 
jednego.” (Rz 3:12). Tak więc wszyscy zgrzeszyli i nie żyją według Bożej sprawiedliwości i 
doskonałości.  

Dobrym sposobem, by pomóc rozmówcy zrozumieć, że „wszyscy zgrzeszyli” jest otworzenie 
Mateusza 22:37: „Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i 
całą swoją myślą.” Możesz zapytać: „Czy kiedykolwiek kochałeś Boga z całego twego serca, 
duszy, umysłu i siły?” Usłyszysz: „Nie.” Powiedz więc: „To jest właśnie grzech.”  

Ta prawda spowoduje, że słowo „grzech” w Rzymian 6:23 będzie bardziej zrozumiałe dla 
osoby, której świadczysz.  

 
Wiersz 2 – Rzymian 6:23  
 

 
Poproś rozmówcę, aby przeczytał na głos Rzymian 6:23: „Gdyż zapłatą za grzech jest 

śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.”  
Kiedy skończy czytać, zapytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?”  
 

 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na powyższe pytanie.  
Weź ołówek i wskaż na słowo „grzech” lub zaznacz je w 

kółku.  
Wskaż, że zakreślone słowo to „grzech” a nie grzechy. 

Jeżeli nie zakreśliłeś wcześniej to w jego obecności, zakreśl 
słowo „śmierć”. Nad nim napisz: „piekło”. 

Powiedz: „Czy zauważyłeś, że w mojej Biblii zakreśliłem 
słowo „grzech”? Wskaż na nie. Daj osobie możliwość 
odpowiedzi. Powiedz rozmówcy: „To przypomina mi, że na 
końcu nie ma litery „y”. Bóg mówi, że nawet jeden grzech w 
naszym życiu wiedzie do piekła”. Wskaż na siebie, by 
rozmówca nie uważał, że ty traktujesz siebie za kogoś 
lepszego. Następnie dodaj: „Czy zauważyłeś, że nad słowem 
śmierć napisałem słowo piekło? W Biblii duchowa śmierć 
odnosi się do piekła.  

 



 
Mów o Jezusie bez Lęku 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 28

 
„Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo,  
nie może zobaczyć Królestwa Bożego.”                                              Jan 3:3  

Moja odpowiedź:

Następnie wskaż na słowo „w”, które wcześniej zakreśliłeś. Powiedz, że zakreślone słowo 
przypomina ci, że stanie się chrześcijaninem oznacza bycie w relacji z Jezusem Chrystusem. 
Wielu zgubionych ludzi przywiązuje swoją nadzieję zbawienia do religijnych uczynków, takich jak: 
chrzest czy członkostwo w kościele.  

Rzymian 6:23 pozwala by Duch Święty pokazał zgubionej osobie, że bez wiary w Jezusa i 
poddanie Jemu swego życia, nie ma nadziei. Boże Słowo obnaży fałszywe powody do nadziei. 
Duch Święty uczyni, że zgubiona osoba zrozumie więcej poprzez proste czytanie wierszy, niż 
poprzez głośne argumentowanie.  

Jest wiele metod dzielenia się swą wiarą, ale jest inna siła działania kiedy używasz 
Pisma. Będziesz mile zaskoczony, jak szybko niektórzy przekonują się o ich potrzebie zaufania 
Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Obserwuj, jak Bóg pracuje, kiedy ty prowadzisz zgubioną 
osobę, by czytała wiersze biblijne.  

Byłem poproszony, by udzielić porady młodej kobiecie, która była w wielkich kłopotach. Po 
zadaniu jej pięciu pytań z pierwszego kroku odkryłem, że ma niewielkie pojęcie na temat Biblii i 
Chrześcijaństwa. Nikt do tej pory nie dzielił się z nią Jezusem. Zgodziła się czytać z mojej Biblii. 
Na głos przeczytała Rzymian 3:23 i powiedziała, co to dla niej znaczy. Otworzyłem Rzymian 6:23 
i poprosiłem, by go przeczytała na głos. Czytała powoli i wyraźnie: „Gdyż zapłatą za grzech jest 
śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.” 
Zapytałem: „Co ten wiersz mówi do ciebie?” Rozważnie odpowiedziała: „Muszę poprosić Boga o 
przebaczenie wszystkich moich grzechów i zaprosić Jezusa Chrystusa do mego serca”. Byłem 
zaskoczony. Czy ten wiersz mówi o tym? Nie bezpośrednio. Więc skąd taka odpowiedź? Od 
Ducha Świętego.  

W tym momencie nie powiedziałem: „Poczekaj, mam jeszcze pięć następnych wierszy do 
przeczytania.” Używając mocy Pisma, Bóg może objawić swą prawdę poprzez jeden lub kilka 
wierszy. Po prostu przewracaj kartki Biblii i zadawaj pytania.  

Nigdy nie bój się świadczyć komukolwiek. Zrozum, że ich doświadczenie, obiekcje, zarzuty i 
założenia wstępne będą odgrywały istotną rolę w ich decyzjach. Jednakże moc Ducha Świętego i 
miłość Boża jest większa niż jakakolwiek ciemność w sercu.  

 
Wiersz 3—Jan 3:3  
 

 
Zachęć rozmówcę, aby przeczytał na głos Jan 3:3. „Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, 

kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego.”  
Wskaż na krzyż, który narysowałeś wcześniej i zapytaj: 

„Dlaczego Jezus przyszedł aby umrzeć?” (Znak x, który 
narysowałeś ma przypominać ci, że tu wyjątkowo nie 
zadajesz pytania: „Co ten wiersz mówi do ciebie?”) 
Większość ludzi odpowie: „On przyszedł, aby umrzeć za 
grzechy.” Odpowiedz: „Tak, to prawda. Pamiętaj wiersz, który 
wcześniej czytałeś: „zapłatą za grzech jest śmierć”.  

 
 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na powyższe 

pytanie.  
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„Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”                                                       Jan 14:6  

Moja odpowiedź:

„Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że 
Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca 
zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo 
bowiem stwierdza: Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.”  
                                                                                                Rzymian 10:9-11  

Moja odpowiedź:

Wiersz 4—Jan 14:6  
 

 
Otwórz Jan 14:6 i poproś rozmówcę, aby przeczytał go na głos: „Jezus odpowiedział: Ja 

jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”  
Następnie zapytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?” 
 

 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na powyższe 
pytanie.  

Rozmówca prawdopodobnie powie ci, że nie ma innej 
drogi, aby być z Bogiem, jak tylko przez Jezusa. Wiersz jest 
bardzo jasny i nic nie musisz dodawać, aby osoba zrozumiała 
posłanie.  

Zgubiona osoba może zapytać o inne sposoby dostania 
się do nieba. Nie musisz stawać w obronie w obliczu tych 
zarzutów, gdyż Jan 14:6 pozostanie w pamięci tej osoby. 
Dzielenie się Jezusem podczas konwersacji ze zgubioną 
osobą jest zawsze skuteczniejsze, kiedy chrześcijanin nie 
próbuje wyjaśniać lub obalać wszystkich fałszywych nauk i 
idei, które się rozpowszechniają w społeczeństwie. Kluczem 
do dzielenia się Jezusem bez lęku jest zaprezentowanie, co 
mówi Biblia i pozwolić osobie mieć własne zdanie.  

 
Wiesz 5—Rzymian 10:9-11  
 

 
Poproś rozmówcę, aby przeczytał na głos Rzymian 10:9-11: „Bo jeśli ustami wyznasz, że 

Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz 
zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia 
zbawienie. Pismo bowiem stwierdza: Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.”  

Następnie zapytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?” 
 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na 

powyższe pytanie.   
Jedną z najbardziej trudnych rzeczy do uwierzenia dla 

wielu ludzi jest to, że mogą mieć grzechy przebaczone. 
Możesz nie znać grzechów zgubionej osoby, ale możesz być 
pewny, że większość zgubionych ludzi o nich myśli i je 
rozważa.  

Osoba może myśleć o cudzołóstwie, alkoholizmie, 
nienawiści lub wrogości do partnera, gorzkości serca, życiu z 
kłamstwem związanym z przeszłością lub o wielu innych 
grzechach, które obciążają ludzi. Twoim zadaniem jest 
zachęcić, by twój rozmówca czytał Słowo Boże. Możesz być 
pewny, że Bóg wyleje swą moc.  



 
Mów o Jezusie bez Lęku 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 30

 
„Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla 
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.                         2 Koryntian 5:15  

 
„Oto stoję u drzwi! Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię 
do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.”                           Objawienie 3:20  

Moja odpowiedź:

Co powiedzieć, gdy osoba zapyta: Czy Bóg może przebaczyć mordercom lub tym, którzy 
popełnili inne haniebne grzechy? Pozwól, by Biblia przemówiła w tej kwestii. Poproś, by osoba 
przeczytała znowu Rzymian 10:9-11. Zaufaj Duchowi Świętemu, by On objawił prawdę Bożego 
przebaczenia twemu rozmówcy.  

W tym momencie twoim celem jest uzyskanie od rozmówcy „tak” na pytanie: „Czy ta prawda 
w Rzymian 10:9-10 dotyczy również twego życia? Duch Święty będzie pracował w sercu osoby, 
aby zrozumiała bezwarunkową miłość Boga.  

Jest ważne, aby wiedzieć, co robić, by uniknąć kłótni i tłumaczenia się, gdy zgubiona osoba 
czegoś nie rozumie. Wówczas stosuj zasadę: „przeczytaj ponownie” po przeczytaniu na głos 
jakiegokolwiek wiersza, który jest niezrozumiały. Oto jak działa zasada: „przeczytaj ponownie”. 
Kiedy twój rozmówca nie rozumie jakiegoś wiersza z Pisma, wówczas w łagodny sposób poproś, 
by przeczył ponownie. Pamiętaj, że Bóg od wieków broni Swego Słowa. Duch Święty poprowadzi 
osobę do prawdy. Jest czymś ekscytującym widzieć, jak Bóg otwiera serca i daje zrozumienie, 
gdy osoba czyta na głos Biblię. Sam Bóg poświadcza prawdę, którą się dzielisz.  

 
Wiersz 6 - 2 Koryntian 5:15  
 

 
Poproś, aby rozmówca przeczytał na głos 2 Koryntian 5:15: „Umarł zaś za wszystkich, aby ci, 

którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.  
Po przeczytaniu zapytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?” 
 

 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na powyższe 
pytanie.  

Zgubiona osoba musi zrozumieć, że zbawienie – 
przegotowane przez śmierć Jezusa - jest dostępne dla 
wszystkich, którzy w wierze oddadzą Jemu swe życie. My 
wszyscy leżymy twarzą do ziemi pod krzyżem. Dzięki 
oddaniu swego życia Chrystusowi jako Zbawicielowi jesteśmy 
wewnętrznie przemienieni, aby prowadzić nowe życie. Kiedy 
w wierze oddamy nasze życie Chrystusowi, nie będziemy już 
więcej niewolnikami grzechu i swoich samolubnych pragnień. 
Nasze serca są wtedy zwrócone do Jezusa i On jest naszym 
przykładem, jak powinniśmy żyć. Serce chrześcijanina przez 
moc Ducha Świętego jest uwolnione od bycia 
skoncentrowanym na sobie do bycia skoncentrowanym na 
Chrystusie, który to wypełni nas troską o innych.  

 
Wiersz 7 – Objawienie 3:20  
 

 
Poproś rozmówcę o przeczytanie na głos Objawienie 3:20: „Oto stoję u drzwi! Pukam. Jeśli 

ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.”  
Po przeczytaniu zapytaj: „Co ten wiersz mówi do ciebie?” 
 

 W ramce napisz twoją własną odpowiedź na powyższe pytanie.  
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Moja odpowiedź:
 
Pomóż rozmówcy zrozumieć, że otwarcie serca dla 

Jezusa jest jego decyzją. Jezus pragnie wejść do naszego 
życia, ale nigdy nie forsuje drzwi.  

Do tego wiersza użyjmy zasadę „przeczytaj ponownie”, 
aby nauczyć się ją stosować. Ludzie często po przeczytaniu 
na głos Objawienie 3:20 mylnie interpretowali ten wiersz. 
Mówili bowiem: „Jezus otworzy drzwi i wejdzie do ludzkiego 
serca”. Ale ten wiersz nie mówi, że Jezus otworzy drzwi. 
Każdy indywidualnie musi otworzyć drzwi i wtedy Jezus 
wejdzie. Jezus nie użyje siły, aby wejść do ludzkiego serca. 
Nie zaproszony, nie wejdzie do żadnego życia. Najlepszą 
reakcją, gdy zauważymy, że osoba nie rozumie tego wiersza, 
jest poproszenie, aby „przeczytała ponownie”. Ty nie 
poprawiasz ani nie uratujesz poprawności rozmowy, ale 
pozwalasz Duchowi Świętemu, by działał.  

Kończąc ten tydzień jest ważne, aby wiedzieć, że Bóg będzie pracował przez ciebie. 
Proszenie zgubionej osoby o podjęcie duchowej decyzji wymaga poziomu intymności, która 
przeraża wielu chrześcijan. Używanie pięciu pytań, a potem pozwalanie Bogu, by mówił przez 
Swe Słowo, jest wtedy efektywne, gdy otworzysz własne serce na Boga. Twoją jedyną 
odpowiedzialnością jest posłuszeństwo, Bóg zatroszczy się o resztę. Gdy szczerze otworzysz 
swoje serce przed Bogiem, to uzyskasz prawdziwą miłość do zgubionych ludzi. A kiedy będziesz 
miał miłość do zgubionych, wówczas będziesz gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność 
dzielenia się Jezusem. Teraz jesteś gotowy, aby zastosować w praktyce to, czego nauczyłeś się 
przez ostatnie dwa tygodnie i potrafisz zareagować na wyzwanie do służby.  

Teraz jest czas, aby przejść do ostatniego kroku w dzieleniu się Jezusem bez lęku. W 
następnym tygodniu zobaczysz, jak w łatwo jest przyprowadzić osobę przed obecność samego 
Chrystusa.  

 
1Zaadoptowane z Alan Nelson, Pięciominutowa Służba  (Grand Rapids: Baker Books, 1993), 41-49.  
 
 

 Zadanie: 
Podczas tego tygodnia podziel się choć z jedną osobą pierwszym krokiem (pięcioma 
pytaniami).  
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TYDZIEŃ 3  
_____________________________________________________________________________ 

Odpowiedz na wezwanie by mówić o Jezusie 
Ktoś kiedyś powiedział mi, abym był przygotowany na różne życiowe sytuacje, ponieważ 

nigdy nie wiadomo, kiedy te przygotowania mogą uratować komuś życie. Ta porada okazała się 
bardzo przydatna, gdy siedząc w restauracji pewien mężczyzna nagle wstał od swojego stołu 
przewracając jednocześnie kieliszek, stojący na stole. Miał wysoko podniesione ręce i próbował 
oddychać. Jedzenie utkwiło mu w gardle, a jego panikująca żona nie była w stanie zareagować w 
żaden sposób. Spojrzałem wokoło mając nadzieje, że ktoś szybko przyjdzie na ratunek i wykona 
chwyt, który się nazywa „Heimlich". Ale wszyscy rozglądali się dookoła za pomocą tak samo jak 
ja. Nikt się nie ruszał z miejsca. Widziałem, że mężczyzna ten zmagał się z oddechem i zaczynał 
się dusić. Podszedłem więc do niego i wykonałem ów manewr. Kawałek potrawy przesunął się w 
przełyku i po sekundzie usłyszałem głęboki oddech mężczyzny. Ponieważ byłem przygotowany i 
wiedziałem, w jaki sposób wykonać manewr „Heimlicha", byłem w stanie uratować jego życie.  

Wielu z tych ludzi, którzy obserwowali to wydarzenie podeszło później do mojego stolika i 
wyraziło głęboki podziw za to, że byłem w stanie pomóc temu człowiekowi. Jeden z nich 
powiedział „Jestem bardzo wdzięczny, że wiedział Pan, co robić w takim momencie. Niestety nikt 
z nas nigdy nie uczył się tego chwytu. Czy mógłby mi Pan powiedzieć, gdzie mógłbym się tego 
nauczyć? Obserwując, myślałem, co by się stało, gdyby nikt nie wiedział, jak mu pomóc. Chcę 
być przygotowany, jeżeli będę w takiej samej sytuacji i nikogo nie będzie w pobliżu oprócz mnie.” 

Żona tego mężczyzny pozostawiła u kasjera notatkę dla mnie. Było napisane „Dziękuję. Mój 
mąż chciał podziękować panu osobiście, ale był tak nieśmiały i słaby, że nie mógł wypowiedzieć 
słowa. Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni, że nie bał się Pan nam pomóc". 

Wierzcie mi, że nikt nie był bardziej przerażony tego dnia tak jak ja. To nie strach 
spowodował, że tak zareagowałem po prostu mam serce dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, a 
jedyną różnicą było to, że byłem odpowiednio przygotowany. Bałem się porażki. Bardziej jednak 
przerażało mnie to, że nie zrobię czegoś, co mogę zrobić dla człowieka, którego życie było w 
moich rękach.  niż tego, że nie pomogę. Miałem świadomość, że życie tego człowieka zależy 
wyłącznie ode mnie. Nauczyłem się, że ja mogę być jedyną nadzieją dla kogoś kogo życie wisi na 
włosku.  

Używając trzech kroków z Mów o Jezusie bez Lęku, możesz być przygotowanym do 
ratowania ludzkich dusz. Trzecim krokiem jest osobiste świadectwo (przeżycie z Bogiem), które 
prowadzi osobę do szukania stałej relacji z Chrystusem.  

Pamiętaj, że dzielenie się twą wiarą w Jezusa nie zakłada braku obecności lęku. 
Oznacza bycie gotowym, by pomóc ludziom, którzy są bez nadziei, jeśli ty się nie 
odezwiesz. Czyjeś życie może zależeć od Twojego przygotowania i chęci służenia. 

Ta część procesu świadczenia jest krokiem, którego wielu Chrześcijan lęka się najbardziej. 
Pytanie o podjęcie decyzji czasami powoduje wielką barierę w świadczeniu. Jednakże pytanie się 
o decyzję, by naśladować Chrystusa, nie powinno być związane z lękiem. Moc Ducha Świętego 
będzie działać w życiu zagubionego człowieka. Możesz oczekiwać jeszcze większej Jego mocy, 
kiedy nadejdzie czas podjęcia decyzji. 

Dzień 1  
Zakończ Kluczowymi Pytaniami 

Oto jak zacząć czas podjęcia decyzji. Świadczenie o Jezusie nie zależy od tego, ile wiesz, 
ale od tego, Kogo znasz. To jest istotna prawda, o której powinieneś pamiętać, aby dzielić się 
bez lęku. Pracujesz w zespole razem z wszechmogącym Bogiem. Cała moc nieba będzie 
dostępna dla ciebie w momencie, gdy zgubiona osoba zacznie zastanawiać się, czy zaufać 
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Moja odpowiedź:  
 

1. Czy jesteś grzesznikiem? 
     Tak  Nie  
 

2. Czy chcesz przebaczenia twoich  
    grzechów? 
     Tak  Nie  
 

3. Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu 
    za ciebie i powstał z martwych? 
     Tak  Nie  
 

4. Czy jesteś gotowy oddać swe życie 
    Chrystusowi? 
     Tak  Nie  
 

5. Czy jesteś gotowy, aby teraz zaprosić 
    Jezusa do twego życia i twego serca? 
     Tak  Nie  

Jezusowi i powierzyć Mu swe życie. Ewangelia jest prosta. Taka, że dziecko potrafi ją zrozumieć. 
Dlatego nie ma powodów, aby dorosły nie mógł jej zrozumieć i aby nie był w stanie o niej mówić.  

Pamiętaj, że pięć pierwszych pytań jest stworzonych, aby pomóc ci odkryć duchową 
kondycję twego rozmówcy oraz otworzyć drogę do użycia Biblii. Wiele zgubionych osób chce 
znaleźć drogę do korzystania z obietnic Pisma. Jednak potrzebują kogoś, kto otworzy Biblię i 
powie, jak to robić. Niektórzy ludzie zostaną przekonani zanim ukończysz wszystkie kroki 
dzielenia się Jezusem bez lęku. Kiedy zauważysz, że osoba jest gotowa powierzyć swe życie 
Jezusowi, wówczas skieruj rozmowę na temat, jak to zrobić.  

Wybrałem pięć końcowych pytań, które wprowadzą na drogę do zbawienia. Te pytania 
znajdziesz również na karcie, która jest umieszczona na tylnej okładce  tego podręcznika. 
Trzymaj tę kartę w twojej Biblii. Każde z tych pięciu pytań odnosi się do jednego z wcześniej 
przeczytanych przez naszego rozmówcę wierszy. Duch Święty, tak jak używał Pisma, by 
przygotować serce osoby, tak teraz użyje go ponownie, by odpowiedzieć na pytania.  

 
1. Czy jesteś grzesznikiem? Ludzie, którzy 

czytali Pismo z otwartym sercem powiedzą: „tak”.  
2. Czy chcesz przebaczenia twoich grze-

chów? Duch Święty przygotuje serce osoby, aby 
zrozumiała, że przyjęcie przebaczenia jest jej 
wolnym wyborem.  

3. Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za 
ciebie i powstał z martwych? Osoba musi zrozu-
mieć, że tylko zaufanie Jezusowi pozwoli mu się 
duchowo odrodzić.  

4. Czy jesteś gotowy oddać swe życie Chry-
stusowi? Rozmówca winien być otwarty na prawdę, 
że jedyną drogą, by być w porządku z Bogiem, jest 
wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.  

5. Czy jesteś gotowy, aby teraz zaprosić 
Jezusa do twego życia i twego serca? Jeżeli 
osoba jest gotowa, to Duch Święty użyje Objawienie 
3:20, by zachęcić do otwarcia drzwi jego serca i 
oddania się mocy Jezusa.  

Ucz się zadawać te pytania w nieskrępowany sposób, a zobaczysz, co Duch Święty może 
uczynić w sercu ogrzanym miłością Bożą. Jeżeli nie będziesz spierał się, ani naciskał na twego 
rozmówcę, to Duch Święty będzie miał możliwość dotknąć serca zgubionej osoby. Jeżeli 
będziesz miłym i uważnym słuchaczem podczas dzielenia się Jezusem, będziesz zaskoczony, 
jak proste jest świadczenie. Będziesz cieszył się, widząc, jak Bóg pracuje oraz doświadczysz 
wolności przed niepowodzeniem i porażką.  

Kiedy zadasz ostatnie pytanie: Czy jesteś gotowy, aby teraz zaprosić Jezusa do twego życia i 
twego serca?, miej wiarę, że Bóg będzie pracował.  

Po zadaniu tego pytania bądź cicho i módl się – tak jak przypomina karta z ostatniej strony 
książki: Mów Jezusem bez Lęku. Daj rozmówcy możliwość odpowiedzenia tak, jak chce. 
Słuchając odpowiedzi, módl się po cichu. Duch Święty będzie pracował w sercu tej osoby. On to 
obiecał. Możesz polegać na Tym, który dotrzymuje Swego Słowa.  

Właśnie zadałeś najważniejsze pytanie w życiu tej osoby. Pokazałeś jej wielką miłość i troskę 
o jej duszę. Ty nie wiesz, czy ta osoba dożyje do następnej możliwości kontaktu z Ewangelią. 
Dlatego potraktuj to poważnie. Cała moc nieba pracuje, więc nie przeszkadzaj. Bądź cicho, 
módl się i pozwól Duchowi Świętemu wykonywać Jego pracę. 

Dla większości z nas 20 sekund ciszy wydaje się trwać jak 10 minut. Widziałem ludzi, jak 
łamali się z kroplami potu na czole. Nie zapomnij, że ta osoba w tym momencie walczy z 
Szatanem, który nadal chce kontrolować jej życie. Módl się po cichu. Ta zgubiona osoba 
podejmuje decyzję, czy naśladować Jezusa, czy też nadal być w szponach szatana. Przygotuj 
więc swój umysł na modlitwę tak, abyś nie zakłócał ciszy.  

Są dwie możliwości, gdy zapytasz: Czy jesteś gotowy aby teraz zaprosić Jezusa do twego 
życia i twego serca? Albo usłyszysz „tak’, albo „nie”. Często zgubiona osoba przerwie milczenie, 
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mówiąc po prostu: „tak” lub „jestem gotowy.” Zapytaj: „Co chcesz uczynić?” Łagodnie pokieruj ją 
do miejsca, w którym zaprosi Jezusa do swego życia.  

Kiedy nasz rozmówca potwierdzi chęć zaproszenia Jezusa do swego życia. Wówczas 
zaproponuj mu modlitwę wyrażającą opamiętanie i wiarę. Poniższa przykładowa modlitwa 
wskazuje na to, co powinna zawierać. Zauważ, że modlitwa jest reakcją na pięć końcowych pytań.  

Niebiański Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Pragnę przebaczenia wszystkich 
moich grzechów. Wierzę, że Jezus umarł na krzyżu za mnie i powstał z martwych. 
Ojcze, oddaję Ci moje życie, abyś użył mnie, jak chcesz. Pragnę, aby Jezus Chrystus 
wszedł do mego życia i do mego serca. O to proszę w imieniu Jezusa. Amen. 

Musisz przyjąć do wiadomości, że zgubiona osoba nie zna takich terminologii jak modlitwa 
grzesznika, podniesienie ręki na znak przyjęcia Jezusa lub wyjście na środek podczas wezwania 
ewangelizacyjnego. To nie „modlitwa grzesznika” zbawia zgubioną osobę. Ona musi 
wiedzieć, że jest zbawiona tylko dzięki zawierzeniu swego życia Jezusowi jako Panu i 
Zbawicielowi.   

Nie chcemy, aby ktoś tylko podjął decyzję dla Chrystusa, a potem ją porzucił. Oto kilka 
sugestii, co robić dalej. Możesz powiedzieć coś takiego: „Skoro teraz  jesteś wierzący, Bóg 
chce ,abyś był zaangażowany we wspólnotę chrześcijan. Chciałbym ci pomoc to rozpocząć.” 
Jeżeli ta osoba mieszka w twojej okolicy, to zaproś, by poszła z tobą do twego kościoła. Jeżeli nie, 
to możesz powiedzieć: „Czy chciałbyś być częścią dużego czy małego kościoła.” Gdy odpowie, 
zaoferuj pomoc polegającą na tym, że ktoś w tym tygodniu zadzwoni do niej. Dlatego weź numer 
telefonu twego rozmówcy.  

Dzień 2  
Gdy odpowie: „Nie”, zapytaj: „Dlaczego?” 

Co zrobić, gdy ktoś odpowie „nie”? Jest kilka odpowiedzi, które możesz usłyszeć np.: „Nie 
jestem jeszcze gotowy.” Tylko Bóg zna prawdziwy powód, dlaczego osoba mówi, że nie jest 
gotowa. Wówczas najlepszą naszą reakcją będzie zapytać: „dlaczego?”. Użyj twego duchowego 
termometru. Niech odpowiedź objawi ci, co się dzieje we wnętrzu tej osoby. Nie zgaduj, ale 
postaraj się usłyszeć twego rozmówcę.   

Jest wiele powodów, dla których osoba może powiedzieć, że nie jest gotowa zaufać 
Chrystusowi. Prawdziwe powody zwykle są dużo głębsze niż te wypowiedziane ustami. Nie 
spędzaj zbyt dużo czasu na polemizowaniu z usłyszanymi powodami. W tym momencie raczej 
koncentruj się na podjęciu przez nią decyzji pójścia za Chrystusem.  

Jest ważne, aby zapytać, dlaczego rozmówca decyduje się odrzucić Chrystusa. Ty nie wiesz, 
czy to jest coś, co on przestudiował lub zasłyszał, albo też nauczył się jako dziecko w swoim 
domu. Proste pytanie: „dlaczego?” stwarza możliwość rozprawienia się z tą kwestią. Możesz 
nagle odkryć, że jego argumenty mogą się stać mało istotne, gdy w miłości pozwolisz, by Duch 
Święty pracował nad nimi podczas świadczącej konwersacji.  

Co zrobić, gdy osoba odpowie: „Jest zbyt dużo obłudników w kościele.” Czy widzisz, co się 
dzieje? Ta osoba szybko zmienia temat rozmowy z jej odpowiedzialności na troskę o hipokrytów 
w kościele. Odpowiedz z zainteresowaniem coś w tym rodzaju: „Wiesz co, rozmyślałem na ten 
temat. Z przykrością muszę przyznać, że czasem są w kościele zniechęcający ludzie. Ale wielką 
pociechą jest dla mnie nauczanie Biblii, które mówi, że mamy naśladować Jezusa a nie 
ludzi. Nigdy nie znalazłem doskonałego kościoła i zrozumiałem, że gdybym go znalazł i 
przyłączył się do takiego kościoła, to on przestałby być doskonałym. Z powodu twojej 
wrażliwości na krzywdy zrobione przez obłudne osoby, mógłbyś być bardzo użyteczny w 
kościele.”  

Używając rozgrzewającej serce łagodności możemy pokazać, że akceptujemy nasze 
słabości jako chrześcijan, ale wiara w Chrystusa jest dla nas najważniejsza. To nastawienie 
pozwoli rozmówcy poznać, że nie chcesz się spierać lub być zamknięty w myśleniu. Duchowa 
bitwa rozgrywa się w jego sercu a nie w twoim.  

Czasem będziesz świadczył dumnej indywidualności, która powie ci, że żyje grzesznym 
życiem i ma z tego satysfakcję. Będzie w detalach mówić o swym grzesznym życiu. Wówczas 
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zachęć, by wzięła pod uwagę Jezusa: „W porządku. Rozumiem, że jeszcze nie jesteś gotów 
zmienić twego życia. Ale chciałbym się upewnić, że w sposób zrozumiały przedstawiłem ci 
Ewangelię. Mam więc jeszcze jedno pytanie. Wyobraźmy sobie, że dziś wieczorem jedziesz do 
miejsca, gdzie będziesz mógł dalej rozkoszować się swoim grzesznym życiem. Nagle 
uczestniczysz w wypadku, który zabiera twoje życie. Umarłeś jako osoba, która wcześniej 
odrzuciła Chrystusa. A teraz moje pytanie: Na podstawie tego, co wcześniej czytaliśmy w Biblii, 
(zawsze warto odwołać się do autorytetu Biblii) powiedz mi, gdzie spędzisz wieczność?” Wielu 
często przyzna, że w piekle. Wówczas mówię: „Wieczność jest paskudnie długim czasem bycia w 
piekle, ale mam nadzieję, że dziś będziesz miał miły dzień.” Jeżeli osoba nie zdecyduje się 
zaufać Jezusowi w sprawie swego zbawienia, to chociaż będziesz pewny, że dziś będzie ona 
ostrożniej jechała do domu.  

„Nie jestem wystarczająco dobry” jest następnym częstym tłumaczeniem się osób, które 
powiedziały: „Nie”. Niezależnie od tego, jaka jest faktycznie prawda, pamiętaj, abyś wziął tę 
osobę do Pisma. Cudowną pomocą jest Rzymian 10:13. „Dlatego zbawiony będzie każdy, kto 
wezwie imienia Pana”. Proszę, aby mój rozmówca przeczytał ten urywek na głos. Czasem 
wspominam o drastycznych grzechach, jak morderstwo lub czasem mówię o grzechach, które 
mogą być częścią życia tej osoby, jak nienawiść lub rozwód. Mówię: „Jeżeli osoba jest mordercą, 
złodziejem lub kimś podobnym, czy ty myślisz, że ten wiersz dotyczy takiej osoby?” Większość 
mówi: „Tak”. Odpowiadam: „Skoro Bóg takim ludziom przebacza, to czy On nie może przebaczyć 
tobie?” 

Może znasz twego rozmówcę wystarczająco długo, by wywnioskować, dlaczego ma poczucie 
winy. Dlatego możesz zapytać: „Czy myślisz, że wiersz z Rz 10:13, obejmuje również ludzi, 
którzy doświadczyli podobnej sytuacji jak ty?” Pomóż mu zrozumieć, że największym grzechem 
jest odrzucenie przebaczenia i relacji z Jezusem jako Panem i Zbawicielem. Poproś, by osoba 
przeczytała na głos 1 Jn 1:7: „Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, 
to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego 
grzechu.” Następnie zapytaj: „Co ten wiersz mówi dla ciebie? Który grzech nie jest zawarty w 
tym wierszu? Jak wiele grzechów oczyszcza krew Chrystusa?” Wszystkich, których pytałem, 
odpowiadali: „wszystkie grzechy”. Wtedy możesz powrócić do twego ostatniego końcowego 
pytania: Czy jesteś gotowy,, aby teraz zaprosić Jezusa do twego życia i twego serca? 

Inną odpowiedzią udzielaną przez osobę odrzucającą Chrystusa jest: „Wiesz, jest wiele religii 
na świecie i nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie powiedzieć, która jest prawdziwa.” Wówczas 
odpowiadam: „Odkryłem, że wszystkie religie można podzielić na dwie kategorie. Są te które ja 
nazywam „izm” jak: Judaizm, Mormonizm, Buddyzm, Hinduizm i im podobne. Wszystkie twierdza, 
że (a) Jezus nie jest Bogiem lub nie jest jedynym Bogiem. On może być wielkim prorokiem, 
nauczycielem lub dobrym człowiekiem, ale nie Mesjaszem. Oraz (b) odpowiednią ilością twoich 
dobrych uczynków możesz sobie zasłużyć na zbawienie.  

„Z drugiej strony jest chrześcijaństwo. Ono twierdzi, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł na 
ziemię, żył wśród nas, umarł na krzyżu i powstał z martwych, abyśmy mogli mieć życie wieczne. 
Chrześcijaństwo także twierdzi, że „z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym 
osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił.” (Ef 
2:8-9).  

Oba poglądy nie mogą być prawdziwe. Pokaż zgubionej osobie, że wszyscy z nas muszą 
podjąć decyzję, czy uwierzyć Jezusowi, czy komuś innemu. Taka argumentacja powoduje, że 
wielkie i skomplikowane pytanie sprowadza się do prostego pytania oraz do prostej odpowiedzi.  

Jeżeli osoba nadal obstaje przy „nie”, to zawsze pamiętaj, że sukces w świadczeniu nie 
zależy od ciebie. Zależy on od Boga i wolnej woli osoby, by wierzyć, że: „wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia”. (Flp 4:13). Mamy tendencję, by czytać stwierdzenie Pawła: „Wszystko 
mogę”, a następnie robić remanent naszej mocy, zdolności, szkoleń i możliwości. Patrzymy na 
nasze słabości i robimy listę wyjątków od „wszystko”. Kluczem jest fraza: „w Tym”. Pewność 
Pawła była oparta na Bożej mocy działającej przez niego. Ta sama obietnica jest również dana 
nam.  

Bóg pragnie, abyś pozwolił mu pracować poprzez ciebie. Powstaje pytanie: „Czy dasz Mu 
szansę, by to robił? Paweł dzielił się swą wiarą, będąc „słaby, niepewny i bardzo onieśmielony.” 
(1 Kor 2:3). Jednak w swej słabości zrobił on coś wyjątkowego: był posłuszny Bogu i Bóg użył go. 
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Bóg poprzez Ducha Świętego uzdolnił nas do świadczenia. Mamy ten sam dar, kiedy 
zwiastujemy Dobrą Nowinę.  

Dzień 3  
Skonfrontuj swój lęk z Bożą mocą 

Według jednego z chrześcijańskich badań głównym powodem nieświadczenia jest lęk 
przed odrzuceniem. Ten lęk jest częściowo spowodowany słowami i frazesami, których 
używamy podczas zachęcania się do ewangelizacji. Często mówimy do ludzi: „bądźcie 
zdobywcami dusz” lub „przeprowadźcie ludzi do Chrystusa”. Używamy zwrotów, które zachęcają 
do akcji i działania. Myślimy właściwie, ale wielu odbiera to jako ich odpowiedzialność za 
przemianę ludzkiego życia z ciemności grzechu do światłości życia w Chrystusie. Bądź pewny, że 
Bóg nigdy nikomu nie kazał, by spowodował zbawienie czyjejś duszy. Dzielenie się swą wiarą nie 
ma nic wspólnego z przyprowadzaniem kogoś do Pana. Znowu pamiętaj, że w tej sferze 
chrześcijańskiego życia nie możesz przegrać, nie możesz zawieść. Nawet gdybyś się jąkał, twoje 
ręce trzęsły, głos drżał, miał mało czasu i nie potrafiłbyś jasno sklecić słów, to Bóg może użyć 
twego świadectwa. Jednakże Bóg nie może użyć twego milczenia.  

Ludzie, którzy podczas twego świadczenia, nie chcą oddać swego życia Chrystusowi, 
odrzucają nie ciebie, ale Jezusa. Oni odrzucają Boże Słowo, a nie twoją osobę. Jeżeli jutro 
zaświadczysz osobie, która będzie słynnym ewangelistą, czy będzie to twoja zasługa? Nie. A gdy 
następnego dnia zaświadczysz osobie, która odrzuci Chrystusa, czy to będzie twoja porażka? 
Nie. To jest sfera twego życia, w której nie możesz odbierać zaszczytów ani porażek. W tej 
dziedzinie nie możesz przegrać ani zawieść. Pamiętaj, że sukcesem jest życie chrześcijańskim 
życiem każdego dnia, dzieląc się ewangelią i ufając Bogu w sprawie rezultatów. Sukcesem nie 
jest przyprowadzenie kogoś do Chrystusa. 

Kolejnym lękiem, który powoduje, że wielu chrześcijan milczy, jest lęk przed niewystarcza-
jącą wiedzą. Ta obawa jest wyrażana przez ludzi, którzy są chrześcijanami od wielu lat. Badania 
wśród chrześcijan pokazały, że wierzący najwięcej przyprowadzają innych do Pana w okresie 
dwóch pierwszych lat bycia chrześcijaninem. Może być prawdą, że im dłużej osoba jest 
chrześcijaninem, tym bardziej zdaje sobie sprawę, jak mało wie na temat wiary.  

Osoba może być tak zaabsorbowana poznawaniem chrześcijańskiego życia, że zapomina, 
jak łatwo można być nowo narodzony. Obfitość wiedzy nie jest istotna, by być Bożym 
instrumentem w poprowadzeniu osoby do Bożego Słowa i do nowego życia w Jezusie.  

Kolejnym usprawiedliwieniem się przed świadczeniem jest lęk przed obrażeniem 
przyjaciela lub członka rodziny. Często jesteśmy gotowi do poświęceń w stosunku do rodziny i 
przyjaciół. Jednak gdy przychodzi czas, by pomóc im w podjęciu najważniejszej decyzji życiowej, 
często chowamy „głowę w piasek”.   

Ostatnio emerytowany psycholog rozmawiał ze mną na temat świadczenia swej córce. To 
było jego jedyne dziecko, które już posiadało własne dzieci. Płakał, gdy mi mówił, jak wymagał, 
by jego rodzina chodziła do kościoła w czasie dzieciństwa córki. Kiedy ona wyjechała na studia, 
stała się bardziej zbuntowana i napięcia między nimi spowodowały, że przez kilka lat ich 
wzajemna relacja była słaba.  

Powiedział mi: „Bóg zaczął mówić mi o mojej duchowej pustce. Zrozumiałem, że mimo iż 
przez lata pomagałem ludziom rozwiązać ich problemy, to zawiodłem, by wskazać na Tego, kto 
naprawdę może pomóc. Koncentrowałem się na problemach, które były owocami prawdziwego 
problemu, który winien być rozwiązany. Nie udało mi się poprowadzić ludzi do ufnej przyjaźni  z 
Jezusem Chrystusem. Wiem, że zaniedbałem również własną rodzinę.” Powiedział mi również, 
że po odnowieniu swej relacji z Bogiem zadzwonił do swej córki i zapytał, czy może przyjechać, 
by z nią porozmawiać. W jej domu zapytał ją: „Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe?”. 
Następnie patrzył, jak Bóg otwierał jej serce. Potem spytał:  „Kim jest dla ciebie Jezus?” Jego łzy 
zaczęły tworzyć kałużę między nami, gdy opowiadał, jak później oboje klęknęli koło stołu 
kuchennego i jak córka wyznała swe grzechy i oddała swe życie Jezusowi.  

Świadczenie członkom twej rodziny i najbliższym przyjaciołom jest bardzo ważne. 
Większość ludzi zaufało Jezusowi dzięki przyjaciołom i rodzinie. Czy wybierzesz milczenie i 
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chęć, by twój przyjaciel poszedł do piekła? Kiedy widzisz, jak samochód zmierza w kierunku 
twego przyjaciela, czy nie zaczniesz krzyczeć: „Uważaj!” Czy pozwolisz, by samochód go potrącił, 
ponieważ swym krzykiem nie chcesz przestraszyć przechodniów? Piekło istnieje naprawdę. Czy 
zamierzasz ich ostrzec?  

Niektórzy ludzie mają lęk przed byciem wyśmianym lub prześladowanym. Ale Amery-
kanie rzadko doświadczają prześladowań, które są w innych krajach. Jednym z powodów jest to, 
że chrześcijanie nie wyglądają ani nie wydają dźwięku takiego jak Jezus. Czy Ewangelia nie jest 
warta ryzyka wyśmiania i prześladowania? Poddanie się jednemu z tych lęków jest 
praktykowaniem grzechu milczenia.  

Henryk Maxwell zwykł mawiać do swej wspólnoty: „Czy nie jest prawdą, że nasze czasy 
domagają się nowej ekspozycji chrześcijańskiego uczniostwa? Co jest najlepszym testem 
naszego uczniostwa? 

Czy nie powinno być tak jak za czasów Jezusa? Czy nasze środowisko zmodyfikowało lub 
zmieniło ten test? Co by się stało w naszym  mieście, gdyby każdy członek kościoła zaczął robić 
to, co Jezus robił?”1 Maxwell zachęca swą wspólnotę do podjęcia wyzwania, którego my także 
potrzebujemy w ewangelizacji: „To jest sprawa osobista, że chrześcijańskie uczniostwo 
potrzebuje akcentować: ‘dar bez dawcy jest ogołocony.’ Dzisiaj nie ma innej ścieżki niż ta, którą 
chodzono za czasów Jezusa. Mamy tę samą ścieżkę do przejścia.”2  

Nie musisz się bać. Odrzuć pokusę patrzenia na twe słabości i wierzenia, że nic się nie 
zmieni. W szczerej modlitwie powiedz Bogu o twym lęku w świadczeniu. W swym sercu 
koncentruj się na tym, co daje siłę: Boża obecność i pewność Jego mocy.  

To nie twoja moc da ci odwagę do dzielenia się Jezusem ze zgubioną osobą, ale poleganie 
na Jego mocy. Sukces w świadczeniu polega na posłuszeństwie i zależności. Twą największą 
mocą jest twoja chęć ufania Bogu w sytuacji, gdy współpracujesz w kierowaniu 
zgubionego brata, siostry, rodzica, syna, córki, kolegi z pracy lub nieznajomego do 
znajomości zbawczej łaski Boga.  

Po latach doświadczania Bożej troski w obliczu niebezpieczeństw od nieprzyjaciół i trudów 
życia, Dawid śpiewał pieśń chwały, w której mówił: „Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił 
drogę moją. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich, na miejscach wyżynnych postawił mnie.” (2 
Sam. 22:33-34) Dawid miał tę postawę do Boga od czasu swego dzieciństwa, kiedy pasł trzodę 
owiec na wzgórzach Judei.  

Będąc młodym pasterzem, wiele lat wcześniej zanim śpiewał pieśń chwały, Dawid widział 
żołnierzy Saula uciekających z bojaźni – będąc upokorzonymi przez Goliata, filistyńskiego 
olbrzyma. Dawid powiedział wówczas do Saula „Niech w nikim nie upada serce z powodu 
tamtego; twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem.” (1 Sam. 17:32). Saul 
przedstawił powody, dla których Dawid winien się bać olbrzyma: „...jesteś młodzieńcem, on zaś 
jest wojownikiem od swojej młodości.” (1 Sam. 17:33). Dawid powiedział mu o 
niebezpieczeństwach, jakich doświadczył ze strony lwa i niedźwiedzia, gdy pasł owce. Następnie 
upewnił Saula, że: „Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki 
tego Filistyńczyka.” (1 Sam. 17:37). 

Dawid wiedział, że jego sukces jest zależny od mocy Boga. On walczył z olbrzymem mając 
wszystko to, w co Bóg go zaopatrzył.  Ogłosił światu, że mimo iż Goliat wyszedł do niego „z 
mieczem, z oszczepem i z włócznią,” to Dawid wyszedł „w imieniu Pana Zastępów,”  (1 Sam. 
17:45).  

Dzisiaj, podczas dzielenia się Jezusem bez lęku wiedz, że będziesz szedł w tej samej 
mocy w imieniu potężnego Pana Zastępów.  

Dzień 4  
Słuchaj uwag płynących z Serca 

Robert zwykle był zadowolony i usatysfakcjonowany z prowadzenia niechrześcijańskiego 
stylu życia. Ale pewnego dnia jego przyjaciel zadał mu proste pytanie: „Czy kiedykolwiek 
odczuwasz niepewność myśląc o swojej wierze, która winna wnosić nadzieję do twego życia? To 
proste pytanie odryglowało serce, które nigdy nikomu nie pozwalało na zbliżenie się w sprawach 
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duchowych. Robert nigdy nie rozmawiał na temat swych uczuć w sprawach wiary. Ale dzięki 
pomocy przyjaciela, oddał swe serce Chrystusowi. Dzisiaj wierzy, że każde życie, nieważne jak 
bardzo powykręcane, może być uwolnione, jeśli ktoś zatroszczy się, by podzielić się swą wiarą.  

Uzdrowienie z tarapatów zgubionego serca zaczyna się od wskazania na osobę Jezusa. 
Odrzuć pokusę, by angażować się w pytania, które nie dotyczą prawdziwych problemów 
zgubionej osoby. Im szybciej skoncentrujesz się na miłości i ofierze Jezusa, tym szybciej wiara 
zastąpi zwątpienie. Dla zgubionego serca nie ma znaczenia, czy głos ci drży lub brak ci 
właściwych słów, które zdradzają twój brak pewności w dzieleniu się Jezusem. Jednakże 
twój rozmówca pozna moc Ducha Świętego oraz dostępną miłość Bożą poprzez twą troskę 
płynącą z serca.   

Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma kryminalistami – łotrami. Jeden z nich rozpoznał 
w Jezusie Zbawiciela. Prosił: „Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa.” (Łk. 
23:42). Ten kryminalista jeszcze nie rozumiał wszystkiego o własnym grzechu. On również nie 
poznał kompleksowego obrazu Boga. Nie miał czasu ani możliwości doświadczenia oraz 
zrozumienia, jaki jest Bóg. Ale to nie był jego główny problem. On wiedział, że Jezus jest Bogiem. 
Duch Święty nad tym pracował. Człowiek ten wiedział, że nie ma nadziei bez Jezusa skoro 
błagał: „Jezu, wspomnij o mnie.” 

Ten biblijny przykład: obraz łotra oddającego życie Jezusowi pokazuje, że osoba, by być 
zbawioną, nie musi wiedzieć więcej niż osobiście poznać miłość Jezusa. Kryminalista poznał 
Jezusa osobiście dopiero , gdy wisiał na krzyżu. Duch Święty pracował w sercu tego człowieka i 
on odpowiedział wiarą. Gdy dzielisz się Jezusem w najlepszy sposób jaki potrafisz, to ta sama 
moc Ducha Świętego będzie pracować w sercu zgubionej osoby. Nie możesz zawieść, gdy w 
posłuszeństwie składasz świadectwo. Decyzja zgubionej osoby zależy od jej wolności reakcji 
na pracę Ducha Świętego pracującego w jej życiu.  

Jest wiele fałszywych koncepcji o chrześcijaństwie rozpowszechnionych między zgubionymi 
osobami. Gdy świadczysz, nie roztrząsaj tych tematów, a raczej bądź wrażliwy na uwagi płynące 
z serca twego rozmówcy.  

Poprzez okazanie cierpliwości i reakcję na osobiste uwagi stworzysz pożądaną atmosferę 
spotkania ewangelizacyjnego. Oto kilka uwag, które możesz usłyszeć:  

• „Bycie chrześcijaninem oznacza wypełnianie 10-ciu Przykazań. Dlatego muszę się bardzo 
starać, by im sprostać.” Pewna kobieta regularnie przychodziła do swego pastora, prosząc o 
modlitwę. Chciała stać się chrześcijanką. Po wielu próbach przyprowadzenia jej do Jezusa i 
przyjęcia Jezusa jako jej Pana i Zbawiciela, zawsze mówiła: „Proszę módl się za mną, abym stała 
się chrześcijanką. Ja cały czas próbuję.” W końcu po jednej z jej próśb, pastor łagodnie 
powiedział: „Musisz przestać próbować.” Zdziwiona powiedziała: „Chyba nie mówisz poważnie.” 
Odpowiedział: „Tak mówię. Powiedziałem ci, że będę się za tobą modlił tak długo, jak będziesz 
próbowała stać się chrześcijanką. To był błąd. Przestań próbować. Zacznij ufać.”  

Żyjemy w kulturze, która kładzie duży nacisk na uczynki, zarabianie i osiąganie. Ale Paweł w 
liście do Efezjan napisał: „Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę, i to nie z was - to dar 
Boga; nie dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w 
Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by wypełniały nam 
życie.” Chrześcijaństwo nie jest tylko religią, która uczy, co jest dobre, a co złe; ono jest 
relacją przyjaźni z Jezusem Chrystusem. 

Zgubiona osoba potrzebuje pomocy, aby zrozumieć, że religijna aktywność jest reakcją 
płynącą ze społeczności z Bogiem, a nie sposobem lub drogą osiągania społeczności z Bogiem. 
Życie po chrześcijańsku polega na codziennej przyjaźni z żyjącym Panem. Często zgubione 
osoby myślą, że stajemy się chrześcijanami przez intelektualną znajomość pewnych faktów lub 
poprzez praktykowanie pewnych aktywności w celu podtrzymania naszego statusu. Muszą 
zrozumieć, że chrześcijańskie życie zaczyna się od decyzji wiary. Dojrzałość wzrasta, gdy osoba 
staje się bardziej podobna do Jezusa dzięki jego codziennej z Nim społeczności.  

• „Bycie chrześcijaninem oznacza zrezygnowanie ze wszystkiego, co lubię.” To jest po części 
prawdą. Niektórzy nowi chrześcijanie potrzebują pomocy, by zerwać z zależnością od niektórych 
przyjaciół i miejsc, które mają zły wpływ i prowadzą do kultywowania grzesznego postępowania. 
Przeczytaj sobie Jn. 16:20-24. Radość pochodząca z relacji z Jezusem dzięki wierze jest 
prawdziwa. Ona jest darem Boga. Nie jest tymczasowa. Ta radość jest większa niż okoliczności 
w naszym życiu. Nawet w ofiarowaniu - porzuceniu tego, co jest złe – możemy mieć nieugaszoną 
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radość. Radość będąca w sercu chrześcijanina jest niezależna od wydarzeń w naszym życiu. 
Okoliczności nie mogą dać ani zabrać tej radości.  

• „Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają.” Jest to powszechnie akceptowane stwierdzenie, 
które błędnie jest przypisywane Biblii. Według badań z 1990 roku około 56 procent dorosłych 
Amerykan żyje według tego przekonania.  

Ten rodzaj myślenia zdradza, że zgubiona osoba przejawia bezradność albo zadufanie w 
stosunku do grzechu i zbawienia. Badania wskazują, iż większość społeczeństw na świecie 
wierzy, że każdy otrzymuje to, na co zasługuje, czyli „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.”  To 
podejście jest zakorzenione w sercach większości zgubionych ludzi. Dla niektórych to stwarza 
poczucie beznadziejności i rozpaczy, gdy są przytłoczeni niemożnością pokonania własnego 
grzechu. Dla pozostałych - stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa i aroganckiej wiary, że 
mogą oni osiągnąć zbawienie dzięki własnym zasługom.  

Nawet zwykłe przeczytanie Dziesięciu Przykazań pomoże nam zobaczyć, że nie jesteśmy w 
stanie zachować wszystkich roszczeń Prawa. Ewangelia Bożej miłości i łaski mówi, że nie 
musimy tego robić. Paweł napisał: „Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach Prawa, 
ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało 
nakazane w zwoju Prawa. To natomiast, że Prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest 
rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w Prawie nie 
chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił 
nas od przekleństwa Prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami: 
Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się 
w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali dzięki wierze.” 
(Gal. 3:10-14). 

Natomiast do Efezjan napisał: „Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą 
wielką miłością, którą nas obdarzył, i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z 
Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni.” (Ef. 2:4-5). 

Oto miłość bez granic. Ta cudowna miłość Boża przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i 
zobowiązuje się pomagać nam, abyśmy byli takimi, jakimi powinniśmy. Musimy przedstawiać 
niewierzącym tę prawdziwą miłość Boga. Dzielenie się Jezusem nie pomniejsza 
rzeczywistości grzechu. Zgubiona osoba musi rozpoznać, wyznać i odwrócić się od grzechu. 
Jednakże głównym celem naszego świadectwa jest mówienie, co Jezus z miłości zrobił dla 
wszystkich grzeszników.   

Dzień 5  
Dziel się twym przekonaniem płynącym z serca 

Dzielenie się Jezusem oznacza otwarcie twego serca i uruchomienie niezaprzeczalnych 
prawd Biblii. Słowo Boże nie jest tylko opinią. Twoja wiara oparta jest na wierszach biblijnych, 
które dostarczają niezmiennych odpowiedzi na zadawane przez ciebie pytania..  

Dzielenie się twą wiarą oznacza tworzenie atmosfery zaufania ze zgubioną osobą. Ta ufność 
oznacza, że zgubiona osoba może zaryzykować otwarcie również swego serca na duchowe 
pytania. A odpowiedzi, które dostarczasz, są w Biblii.  

Te wiersze są fundamentem, dzięki któremu odkryjesz duchowy pokój, nadzieję i zachętę do 
zmagania się ze wszystkim, co czyni twoje życie trudnym lub skomplikowanym.  

Wielu chrześcijan zauważa, że kiedy byli zgubieni bez Chrystusa, mieli głębokie pragnienie 
rozmowy z kimś na temat ich duchowych potrzeb. Mówili o swych obawach, jakie mieli, aby 
pozwolić komuś poznać ich wątpliwości oraz brak wiedzy. Wiele zgubionych osób chce 
zrozumieć przekaz płynący z Biblii, ale nie wiedzą, o co właściwie pytać w kwestii Chrystusa i 
zbawienia. Zauważysz, że Bóg w sercu każdego człowieka stworzył pragnienie poznania prawdy 
o Nim samym. Mamy wrodzony głód Boga.  

Francuski filozof Alexis de Tocqueville napisał, że moralna postawa Amerykan jest źródłem 
ich sukcesu. Odniósł się do zasad wiary, które ustalały dobro i zło oraz zarządzały wzajemnym 
traktowaniem się ludzi jako „zasady sercem”. Te zasady są przekonaniami wypływającymi z 
serca, które kształtowały czyjeś postępowanie oraz sposób życia. One są podstawowym 
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poznaniem, na którym są budowane przekonania. Dostarczają bowiem pewności przekonania o 
grzechu, nadzieję życia wiecznego oraz pociechę Bożej obecności i troski, kiedy zmagamy się w 
życiu. Tak więc te wiersze, których używasz podczas rozmowy ze zgubioną osobą, nie są 
ogólnikowe i nieuchwytne. One nie służą manipulacji, ale są skałą, na której możemy pewnie stać 
i budować swe życie.  

Ludzie odczuwają wiele zamieszania w sprawach duchowych. Niewiara w to, co Biblia mówi 
o Jezusie, rzadko jest źródłem niechęci zgubionej osoby do rozmowy na temat zbawienia. 
Zwykle ludzie są niechętni do rozmowy z powodu bycia krytykowanym, naciskanym i 
agitowanym. Kluczem do rozmowy jest zadawanie trafnych i troskliwych pytań. Twoja troska i 
chęć uważnego słuchania będzie wielką zachętą dla rozmówcy.  

Apostoł Paweł napisał do młodego Tymoteusza: „A pospolitych i niedorzecznych rozmów 
unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności.” (1Tm.4:7). W tym samym duchu winniśmy ćwiczyć 
siebie w celu świadczenia o Jezusie. Ćwicz się w słuchaniu z empatią. Raczej słuchaj, by 
zrozumieć niż staraj się wypowiedzieć wszystkie prawdy, których się nauczyłeś. Słuchanie z 
zainteresowaniem pokazuje, że chcesz zrozumieć osobę i utożsamić się ze zgubioną osobą. 
(Rozmówcę traktuj jako człowieka, a nie przedmiot do nawracania.)  

Osoba odpowiadająca na twe pytania zwykle będzie próbowała dzielić się swymi uczuciami a 
nie konkretnymi faktami, które mogłyby być łatwo sklasyfikowane. Słuchanie pomoże ci 
wyobrazić sobie, jak rozmówca czuje się w duchowych sprawach. On musi wiedzieć, że go 
rozumiesz i szanujesz jego uczucia i punkt widzenia.  

Jeżeli jest im dana szansa, większość ludzi jest otwartych, by rozmawiać o swych duchowych 
potrzebach. Pewien człowiek powiedział mi: „Czasami wydaje mi się, że praca i 
współzawodnictwo jest bezsensowne. To zmierza do nikąd.” Odpowiedziałem „Wiesz, zwykle 
myślałem podobnie. To jest beznadziejne uczucie.  

Co wtedy robisz, kiedy czujesz się w ten sposób? Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe, 
które pomagają ci w tym?” On odpowiedział: „Nie będę zgadywał. Na niczym nie polegam, tylko 
na sobie.” Nastąpiła cisza. Następnie powiedział: „To chyba cię zaszokowało, nieprawdaż?” 
Odczekałem kilka sekund i powiedziałem: „Nie, potrafię zrozumieć cię jak się czujesz.” 
Postanowiłem to zostawić i zadałem drugie pytanie: „Kim jest dla ciebie Jezus?” Nie próbowałem 
tłumaczyć, dlaczego rozumiem jego uczucia. Ale od tego momentu nasza konwersacja szła jak 
„po maśle” nawet w sytuacji, w której modlił się, aby Chrystus przebaczył mu i wszedł do jego 
życia.  

Gdy rozwiniesz swe serce w kierunku dzielenia się Jezusem, to zauważysz, jak Bóg 
otwiera twoje oczy na wspaniałe możliwości do ewangelizacji. Podczas tego kursu:  

Rozwijasz pasję do zgubionych ludzi, 
Uczysz się polegać w modlitwie na Bożych obietnicach.  
Robisz krok w kierunku współpracy z Bogiem.  
Ufasz mocy Ducha Świętego oraz  
Przygotowujesz się do dzielenia się Jezusem.  

Jednakże bez zobowiązania się do posłuszeństwa, aby czynić to, czego się nauczyłeś, 
będziesz zmagał się z jednym z dwóch rezultatów. Po pierwsze, możesz zgubić pasję i nic nie 
robić. Po drugie, możesz wytworzyć pychę w swym sercu poprzez poznanie sposobu dzielenia 
się Jezusem.  

Jest ważne, aby uchwycić wizję bólu Jezusowego serca do zgubionych ludzi. Przeczytaj Jan 
4:4-42. Było to w południe w porze posiłku. Jezus odłożył pokarm na rzecz rozmowy z kobietą, 
która przyszła po wodę do studni. Zmienił rozmowę w kierunku jej głębokiej potrzeby serca 
poprzez proste pytanie: „Daj mi pić” (Jn.4:7).  Jej odpowiedź otworzyła drzwi Jezusowi, aby 
rozmawiać z nią na temat jej duchowej pustki. Moc Ducha Świętego nadal  w ten sam sposób 
otwiera serca na Jezusa zbawczą łaskę. Proste pytanie: „Czy wierzysz w jakieś wartości 
duchowe?” często spotyka się z otwartością, ponieważ moc i współpraca Ducha Świętego jest 
obiecana tym, którzy są posłuszni. Kiedy uczniowie powrócili zachęcili Jezusa do jedzenia: 
„Tymczasem uczniowie prosili Go: Mistrzu, zjedz coś!” (Jn.4:31), On odpowiedział im 
wezwaniem: „Ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie.” (Jn.4:32).  

Jezus apelował do swych uczniów: „Otóż posłuchajcie: Podnieście swoje oczy i 
przyjrzyjcie się polom - są już dojrzałe.”(Jn. 4:35). Oni jednak ciągle myśleli o zaspokojeniu 
głodu. On wiedział, że nie zrozumieli wiecznych konsekwencji, jakie niosą z sobą możliwości.  



 
Odpowiedz na wezwanie by mówić o Jezusie 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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„Modlę się, abyś był aktywny w dzieleniu 
się twą wiarą tak, byś miał pełne zrozu-
mienie wszystkich dobrych rzeczy, które 
mamy w Chrystusie”.              Filemon 6  

Satysfakcja zaspokojenia fizycznego głodu spożytym posiłkiem jest mniej ważna w 
porównaniu od wielkiej satysfakcji, którą Jezus był zaabsorbowany. Wizją, która Go motywowała, 
było to, aby zgubiona kobieta zaufała Mu w kwestii swego zbawienia.   

Pilnuj, by twe serce było wypełnione wizją radości i nadziei, wchodzącej do serc zgubionych 
ludzi, którzy w wierze oddadzą się Jezusowi.  

Sukcesem w świadczeniu jest życie chrześci-
jańskim życiem każdego dnia, dzieląc się ewangelią 
i ufając Bogu w sprawie rezultatów. Sukcesem nie 
jest przyprowadzenie kogoś do Pana. Nasz nie-
biański Ojciec jest w stanie użyć nasze ślamazarne 
świadectwo wypowiedziane w pośpiechu. Jednakże 
jednej rzeczy on nie może użyć: naszego milczenia. 
On pragnie, abyś był posłuszny Wielkiemu 
Posłannictwu.  

Całe dzieło ewangelizacyjne jest wzmacniane przez Słowo Boga i Ducha Świętego. To jest 
Boża praca. My natomiast mamy przywilej bycia częścią tego procesu. To jest dzieło Ojca od 
początku do końca. Musimy jedynie patrzeć, gdzie nasz Bóg pracuje i dostroić się do wskazówek, 
które nam daje. Przez codzienne życie powinniśmy iść z nastawieniem: Panie, czy to jest ona? 
Czy to jest on? Boże czy w tym miejscu już pracujesz?  

Bóg będzie cię błogosławił jak przyłączysz się do ekscytującej podróży dzielenia się Jezusem 
bez lęku. Doświadczysz radości widząc jak nasz Pan pociąga mężczyzn, kobiety, młodzieńców, 
chłopców i dziewczyny do Siebie i zmienia ich życia.  

 
1Charles M. Sheldon, W Jego ślady (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 232-234.  
 
2Ibid.  
 

 Zadanie: 
Napisz listę osób, z którymi planujesz podzielić się Jezusem: 
Imię                                          Kiedy 
 
__________________         _________ 
 
__________________         _________ 
 
__________________         _________ 
 
__________________         _________ 
 
__________________         _________ 
 
 
 
 

 Zadanie: 
Proszę przeczytaj na stronie 42 „Osobiste Zobowiązanie przed Bogiem, by mówić o 
Jezusie”.  
Jeżeli to wyraża pragnienie twego serca, podpisz się i dopisz dzisiejszą datę. 
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Osobiste Zobowiązanie by mówić o Jezusie 
 

 
• Już dłużej nie będę milczącym chrześcijaninem. 

 
• Ustawicznie będę szukał tych, nad którymi pracujesz oraz możliwości, 

by dzielić się z nimi Jezusem.  
 

• Rozumiem, że moc zmartwychwstałego Chrystusa żyje we mnie i że 
niczego mi nie brakuje, by wypełnić Wielkie Posłannictwo Jezusa. 
Dlatego będę posłuszny przykazaniu, aby iść i czynić uczniów.  

 
• Będę żył tak, aby wiersz z Filemona 6 był widoczny we mnie i pozwolił 

Tobie wypełnić Twoje obietnice w moim życiu.  
 
 
„Modlę się, abyś był aktywny w dzieleniu się twą wiarą, tak byś miał pełne 
zrozumienie wszystkich dobrych rzeczy, które mamy w Chrystusie”. 

 (Filemon 6)   
 
 
 
 
 
Podpis __________________________________ Data____________  
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Pierwszy Krok nowego chrześcijanina 
 - materiały do duchowego wzrostu  

 
 

Na początku swojej duchowej podróży nowy chrześcijanin będzie potrzebował wiele pomocy. Oto 
materiały, które mogą być pomocne.   
 
 
• Witamy w Bożej Rodzinie. – Ten traktat dostarcza pierwszych najistotniejszych wskazówek dla tych, 

którzy ostatnio przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ponadto pozwala on wdrożyć się w nowe 
zwyczaje ucznia Jezusa i zachęci do przyłączenia się do lokalnej wspólnoty. Traktat daje również 
wskazówki jak dzielić się swą wiarą.  

 
 
• Początkowe Krok: Siedmiodniowy przewodnik wzrostu dla nowych chrześcijan. – Ta książeczka 

poprowadzi nowego chrześcijanina przez pierwszy tydzień nowego życia.  
 
 
• Weź następny Krok: Przewodnik dla nowych członków kościoła. – To opracowanie pomoże 

nowych członkom kościoła znaleźć swe miejsce w nowej rodzinie. Pomoże zrozumieć, co to znaczy 
być członkiem wspólnoty oraz zachęcić do świadomego zaangażowania się w życie kościoła i jego 
służby.  

 
 
• Pakiet Przetrwania: Pięć kluczy do efektywnego duchowego wzrostu. – sześciotygodniowe 

studium mające na celu pomóc rozwinąć i praktykować wzrostowe zwyczaje: cichy czas, modlitwę, 
studiowanie Słowa Bożego oraz zapamiętywanie wierszy biblijnych. Edycja dla dorosłych.  

 
 
• Pakiet Przetrwania dla Młodzieży. – Jest to opracowanie mające na celu pomóc młodzieży 

zrozumieć podstawy chrześcijańskiego wzrostu. Obejmuje ono rozwinięcie stylu życia opartego na 
praktykowaniu: cichego czasu, modlitwy, studiowania Biblii oraz zapamiętywania wierszy biblijnych. 

 
 
• Pakiet Przetrwania dla Nowych Chrześcijan. Edycja dla Dzieci. – sześciotygodniowy przewodnik 

dla starszych dzieci, które stały się chrześcijanami do użycia w domu pięć dni w tygodniu.  Zawiera 
karty z wierszami biblijnymi do nauki na pamięć.  

 
 
• Niebo: twój prawdziwy Dom. – Nowy chrześcijanin dowie się o miejscu, gdzie spędzi wieczność. 

Studium to mówi, jak nasze życie na ziemi ma wpływ na nasze życie w niebie. Pomoże odpowiedzieć 
na pytania: Dlaczego nie pasuję do świeckości świata? Jaka jest moja prawdziwa tożsamość? 
Dlaczego chrześcijanie cierpią?  

 
 

Większość z tych materiałów jest dostępnych tylko po angielsku. Po materiały w innych językach 
prosimy odwiedzić naszą stronę: www.lifeway.com/international a następnie wybrać „language listings” z 
prawej kolumny oznaczonej hasłem „international tools.” 
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Następne Kroki chrześcijanina  
- materiały do duchowego wzrostu  

 
Poniższe materiały są sugestiami, w jaki sposób stawiać następne kroki w naszej podróży do 

dojrzałości w Chrystusie. Każdy z tych materiałów może być studiowany indywidualnie lub w grupie.  
 
 
• W Bożej Obecności: Twój codzienny przewodnik do prawdziwego życia modlitewnego. – tutaj 

czytelnik pozna sześć rodzajów modlitwy oraz odkryje moc wspólnej modlitwy.  
 
 

• Doświadczanie Boga: Poznanie i czynienie woli Bożej. – ten podręcznik wprowadzi cię w bliską 
społeczność z Bogiem oraz nauczy cię rozpoznawać wolę Bożą dla twego życia.  
 
 

• Jezus o Przywództwie: Jak stać się usługującym przywódcą. – to studium wskaże, by nie 
naśladować światowego modelu przywództwa, ale zaadoptować Jezusową naukę, wskazującą na 
biblijny model usługującego lidera.  
 
 

• W ślady Mistrza: Biblijny proces duchowego rozwoju uczniów. – tu jest opisany proces rozwoju 
chrześcijanina. Nowy chrześcijanin uczy się praktykować sześć biblijnych praktyk, by upodabniać się 
do Chrystusa, rozwijać Królestwo Boże i być zaangażowany w misję w domu kościele i w świecie.  
 
 

• Służąc Bogu: Odkrywanie i używanie twoich duchowych darów. – Ten materiał dostarcza wiele 
praktycznych informacji pozwalających odkryć twoje duchowe dary.  
 
 

• Życie w Duchu. – Czytelnicy odkryją specjalną jakość życia, charakteryzującego się głęboką 
społecznością z Bogiem i służbą, która ma wpływ na otaczający nas świat.  
 
 

• Serce jak Jego: Poznawanie Bożego serca poprzez studium życia Dawida. – ta książka analizuje 
życie króla Dawida. Pokazuje jak Bóg używał Dawida pomimo jego upadków oraz naucza, jak być 
człowiekiem według serca Bożego.  
 
 

• Czas na Decyzję: Poradnik dla duchowego doradcy. – Ten materiał przygotowuje chrześcijanina 
do bycia doradcą duchowym, który pomaga innym w podjęciu właściwych duchowych decyzji. 
Obejmuje ono następujące tematy: kroki do zbawienia, pewność zbawienia, chrzest, członkostwo w 
zborze, zobowiązanie do duchowego wzrostu.  

 
 

Aby zamówić powyższe materiały należy skorzystać z jednego z następujących sposobów:   
NAPISZ do: LifeWay Church Resources Customer Service; One LifeWay Plaza; Nashville, TN 37234-
0113; Wyślij FAX: (615) 251-5933; ZADZWOŃ: (800) 458-2772; Zamów przez INTERNET:  
www.lifeway.com.; lub ODWIEDŹ najbliższy sklep: Lifeway Christian Store. 
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Mów o Jezusie bez Lęku – Przewodnik Czytelnika 
 

Video Mów o Jezusie dostarcza kompletną prezentację zasad oraz wpływ biblijnych prawd w tym 
studium. Skorzystaj z poniższego przewodnika czytelnika, aby pomóc ci zanotować twoje odpowiedzi do 
tych zmieniających życie koncepcji.  
 
Sesja 1  
 
1. Własnymi słowami napisz, co to jest „grzech milczenia”? 
 
 
 
 
2. Rozważ 2 Królewską 4:8-37:  
Szunamitka poprosiła Eliasza, aby         ____________________________________________ 
 
Eliasza odpowiedzią było posłanie         ____________________________________________  
 
Sługa Gehazi oznajmił, że chłopiec był   ____________________________________________  
 
3. Wypisz kilka lęków, które wstrzymują ludzi przed mówieniem o Jezusie:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Sukcesem w świadczeniu jest życie chrześcijańskim życiem każdego dnia, dzieląc się ewangelią i 
ufając Bogu w sprawie rezultatów. Sukcesem nie jest przyprowadzenie kogoś do Chrystusa. 
 
 
 
Sesja 2  
 
1. Trzy proste kroki do dzielenia się Jezusem bez Lęku to:  
 

a. Pięć ________________________ ,by określić nad czym pracuje Bóg  
 
b. Siedem ______________________ ,by pozwolić aby Biblia przemówiła 
 
c. Pięć ________________________ ,by poprowadzić do punktu decyzji  

 
 
2. Pięć pytań użytecznych, aby określić nad czym pracuje Bóg:  
 

a. Czy wierzysz w jakieś wartości duchowe?  
 
b. Kim dla ciebie jest Jezus?  
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c. Czy wierzysz w istnienie nieba i piekła?  
 
d. Gdybyś teraz umarł, gdzie pójdziesz?  
 
e. Gdyby to, w co wierzysz, nie było prawdą, czy chciałbyś o tym wiedzieć?  

 
 
3. Siedem kluczowych wersetów, poprzez które pozwalamy, aby Biblia przemówiła:  
 

a. Rzymian 3:23  
 
b. Rzymian 6:23  
 
c. Jan 3:3  
 
d. Jan 14:6  
 
e. Rzymian 10:9-11  
 
f. 2 Koryntian 5:15  
 
g. Objawienie 3:20  

 
 
 
Sesja 3  
 
1. Pięć pytań, które prowadzą do punktu decyzji:  
 

a. Czy jesteś grzesznikiem?  
 
b. Czy chcesz przebaczenia twoich grzechów?  
 
c. Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za ciebie i powstał z martwych?  
 
d. Czy chcesz oddać swe życie Chrystusowi?  
 
e. Czy teraz jesteś gotowy zaprosić Jezusa do twego życia i twego serca?  

 
2. Jakie są dwie najważniejsze postawy świadczącego po zadaniu pięciu pytań?  
 
___________________________________            ____________________________________ 
 
3. Wypisz listę kilku obiekcji, jakie mają ludzie, gdy dochodzą do punktu decyzji przyjęcia Chrystusa jako 
ich Zbawiciela.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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4. Jaka jest nasza najlepsza zawierająca się w jednym słowie reakcja na niechęć przyjąć Chrystusa w 
modlitwie?  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Sesja 4  
 
1. Zrób dwie listy: Pierwsza powinna zawierać grzechy Williama Fay, które wyznał jako część jego życia 
przed przyjęciem Jezusa jako swego Zbawiciela. Druga powinna zawierać imiona wierzących, których Bóg 
użył jako świadków Jezusa.   
 
Grzechy     Świadkowie  
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
2. Bóg użył nietypowego człowieka jak William Fay, aby pomóc tysiącom ludzi odkryć ich potrzebę 
posiadania Chrystusa w życiu. Dzisiaj zacznij swoją własną listę „nietypowych” ludzi, o których zaczniesz 
się modlić.  
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
________________________________               ___________________________________ 
 
 

Dla osób prowadzących małe grupy Mów o Jezusie bez Lęku Pakiet (Item #0-7672-3057-9) zawiera 
jedną kopię podręcznika, przewodnik lidera, kasetę video i kasetę audio do odtwarzania. Materiały są 
dostępne: Aby zamówić materiały: NAPISZ do: LifeWay Church Resources Customer Service; One 
LifeWay Plaza; Nashville, TN 37234-0113; Wyślij FAX: (615) 251-5933; ZADZWOŃ: (800) 458-2772; 
Zamów przez INTERNET:  www.lifeway.com. Chrześcijańskie Sklepy Lifeway służą tobie.  
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Plan Studiów: Wzrost Chrześcijanina  
 

Niniejsza książka Mów o Jezusie bez Lęku jest podręcznikiem w kursie na temat Ewangelizacji, który 
należy do studiów o nazwie: Wzrost Chrześcijanina. Książka ta jest również podręcznikiem w kursach na 
temat Przywództwa, Uczniostwa i przygotowywania pracowników Szkółek Niedzielnych dla dorosłych i 
młodzieży.  

 
Aby uzyskać 2.5 godzinny kredyt, musisz uczęszczać na spotkania tego kursu oraz przeczytać tą 

książkę.  W przypadku indywidualnych (zaocznych) studiów: przeczytaj książkę, następnie streść każdy 
rozdział i pokaż twą pracę pastorowi lub innemu liderowi twego kościoła.  

 
Wyślij formularz ze strony 63 do Christian Growth Study Plan, One LifeWay Plaza, Nashville, 

Tennessee 37234-0117; FAX: (615) 251-5067; lub E-MAIL: cgspnet@lifeway.com. Ta strona może być 
kopiowana.  

 
Po więcej informacji na temat Planu Studiów: Wzrost Chrześcijanina, prosimy odwiedzić stronę: 

www.lifeway.com/cgsp lub skontaktować się z nami dzwoniąc na (1.800.968.5519). 
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