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Lekcja 11 - 10 września 
 

Jezus wzywał ludzi: „Pójdźcie za Mną” 
 
Tekst biblijny: Ap 3,20. 
 

Cel lekcji:  
Poznanie: Docenienie ogromnego znaczenia ostatniego kroku Chrystusowej metody 

służby. 

Odczucie: Upewnienie się, że choć ludzie mają rolę do odegrania w „zapraszaniu” innych 

do Chrystusa, nawrócenie jest w 100 procentach rolą Ducha Świętego. 

Działanie: Poszukiwanie i znajdowanie okazji do pomagania ludziom w przechodzeniu 

od wcześniejszych czterech kroków Chrystusowej metody służby do kluczowej decyzji pójścia 

za Jezusem jako Zbawicielem. 

 

Plan nauczania 

I. Poznanie: Pukanie do drzwi. 

A. Apokalipsa Jana przedstawia Jezusa jako pukającego do drzwi (Ap 3,20). Co jeszcze 

czyni Jezus według tego wersetu, gdy stoi u drzwi? Jak my możemy pukać do serc ludzi? 

B. Jaka powinna być według apostoła Pawła nasza najważniejsza motywacja jako 

wyznawców Chrystusa, by być Jego „ambasadorami” w dziele zbawienia (2 Kor 5,20)? 

II. Odczucie: Doświadczenie zbawienia. 

A. Jakich emocji według ciebie doświadczył Zacheusz (Łk 19,1-10), gdy wspiął się na 

drzewo? Kiedy Jezus go zawołał? Kiedy Jezus mu przebaczył? 

B. To nieważne, czy siedzimy na drzewie, żebrzemy przy drodze, czy zasiadamy w 

kościelnej ławie - Jezus dotrze do nas, gdy zapragniemy się z Nim spotkać. Jak to jest wiedzieć, 

że jesteś tam, gdzie Bóg pragnie, byś był i czynisz to, co On chce, abyś czynił? Jak to jest być 

w niewłaściwym miejscu? 

III. Działanie: Dzielenie się zbawieniem. 
A. Jakie są poszczególne kroki, które możemy podjąć, by dzielić się dobrą nowiną z 

sąsiadami i przyjaciółmi, z którymi nawiązaliśmy przyjaźń i których zaufanie zdobyliśmy? 

Jakie są potencjalne niebezpieczeństwa? 

B. Jak możemy doświadczyć poczucia gotowości wyjścia z naszej „strefy komfortu” w 

imię głoszenia ewangelii? 

Podsumowanie: Ostatnim niezbędnym krokiem w Jezusowej metodzie służby jest to, co 

w naturalny sposób wypływa z czterech poprzednich kroków. Jednak ten krok nie następuje 

automatycznie, sam z siebie. Musimy w modlitwie prosić Boga, by otworzył nam możliwość 

wezwania ludzi do pójścia za Nim. 
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Cykl nauczania     

 

Etap 1 - Motywowanie 

 

Tekst biblijny: Ap 3,20. 

 

Kluczowa koncepcja duchowego rozwoju: Ostatni krok w Chrystusowej metodzie - 

wzywanie ludzi do pójścia za Nim - jest niezbędnym krokiem, do którego musimy podejść z 

miłością i troską. W pewnym sensie ten krok wynika w naturalny sposób z poprzednich 

czterech - przebywania wśród ludzi, okazywania im współczucia, służenia ich potrzebom i 

pozyskiwania ich zaufania. Jednak wymaga on uważnej modlitwy i planowania. 

 

Tylko dla nauczyciela: Podczas lekcji w tym tygodniu omów to, jak ten ostatni krok 

w Chrystusowej metodzie służby nie polega jedynie na właściwej technice czy formule. 

Musi on być zaplanowany i przemodlony, ale wzywanie ludzi do podążania za Jezusem 

powinno wypływać naturalnie z wiernego wypełnienia poprzednich kroków Jego metody 

służby. Nigdy nie powinien być czymś, co można ludziom narzucić. 

 

Otwarcie dyskusji: W Apokalipsie Jana Jezus przedstawia się jako kołaczący do drzwi 

i mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do 

niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20). 

W kaplicy Keble College w Oxfordzie znajduje się słynny obraz brytyjskiego malarza 

Holmana Hunta będący ilustracją tego wersetu. Jezus jest przedstawiony jako pukający do 

drzwi i trzymający lampę w drugiej ręce. Co ciekawe, drzwi nie mają klamki z zewnątrz - 

można je otworzyć jedynie od wewnątrz. 

Wzywając ludzi do pójścia za Nim Jezus nie posługuje się siłą ani przymusem. Kołacze, 

zaprasza i pozostawia wybór człowiekowi. 

Bóg zaprasza nas do przyjęcia zbawienia. Nie próbuje nas oszukać, nie schlebia nam, nie 

przekupuje ani nie przymusza. Pod koniec Apokalipsy Jana jest przedstawiony jako Ten, który 

zaprasza: „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A 

ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota” (Ap 22,17). 

Woda żywota jest dostępna darmo każdemu, „kto chce”. Często wydaje się nam, że 

naszym zadaniem jest „nawracanie” ludzi. Zapominamy, że jest to wyłącznie dzieło Ducha 

Świętego. Tak więc próbujemy na różne sposoby otwierać drzwi do serc ludzi. Mówimy o 

„klinach”, co ma być metaforą atrakcyjnych sposobów otwierania ludziom drzwi do przyjęcia 

Jezusa. Jednak metafora nie jest zbyt ładna, jeśli wyobrazimy sobie wbijanie tych klinów 

między drzwi a odrzwia przy pomocy młotka w celu otwarcia drzwi siłą. 

Naszym powołaniem jest przyłączyć się do Jezusa kołaczącego do drzwi - zapraszać 

ludzi, by otworzyli się dla Niego. Naszym powołaniem jest modlić się, by Duch Święty dotknął 

emocji i intelektu ludzi, tak by otworzyli się na Jego miłość. Jezus tak bardzo pragnął otwierać 

drzwi ludziom, iż powiedział: „Ja jestem drzwiami” (J 10,7). 

 

Do rozważenia: Jeśli nawrócenie jest dziełem Ducha Świętego, to na czym polega nasza 

rola we wzywaniu ludzi do podążania za Jezusem? Co możemy zrobić, by pomóc zachęcać 

ludzi do reakcji na kołatanie Jezusa do drzwi? 
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Etap 2 - Badanie 

 

Tylko dla nauczyciela: Jezus znaczną część czasu poświęcał na wychodzenie 

naprzeciw fizycznym potrzebom ludzi, ale Jego ostatecznym celem było prowadzenie 

ludzi do przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela. Omów z uczestnikami lekcji, jak możemy 

naśladować Jego przykład i zachowywać właściwą równowagę w naszej misji. 

 

Komentarz biblijny 

 

I. Celnicy i grzesznicy (przeczytajcie Łk 19,1-10). 

Epizod z Zacheuszem wydarzył się pod koniec wędrówki Jezusa do Jerozolimy. Epizod 

ten zaczął się od sceny niemal komicznej - dumny, szlachetny, bogaty człowiek zachował się 

w sposób całkowicie odarty z godności. Ponieważ był niskiego wzrostu, pobiegł ulicą 

wyprzedzając tłum i uczynił coś daleko poniżej swojej godności. Biegł, jakby chodziło o jego 

życie, a dzieci pokazywały go palcami i śmiały się z niego. 

Ale Zacheusz nie dbał o to. Rozpaczliwie pragnął zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, jaki 

On jest. Przez całe życie czcił rzeczy. Miał duży dom, zasobny skarbiec, pełne szafy, ale puste 

życie. Potrzebował Jezusa. Do niegodności swego zachowania dodał i to, że wspiął się na 

sykomorę. Pod drzewem, w duszącym kurzu, pośród tłoczących się ludzi Jezus po raz kolejny 

pokazał, że Jego stałą misją jest „szukać i zbawić” zgubionych (Łk 19,10). Zatrzymał się pod 

drzewem, na które chwilę wcześniej wspiął się Zacheusz. Jezus popatrzył na niego uważnie 

(przypuszczalnie jak nikt dotąd), a następnie powiedział: „Muszę się zatrzymać w twoim 

domu” (Łk 19,5). 

Czyniąc to i udając się do domu poborcy podatków Jezus otwarcie zlekceważył 

żydowskie przepisy i stał się rytualnie nieczysty. Ale to nie mogło stanąć na przeszkodzie Jego 

misji. 

 

Do rozważenia: Jakie bariery tolerujemy na drodze do wzywania ludzi do podążania za 

Jezusem? Co możemy zrobić, by usunąć te bariery? 

 

II. Szukanie i zbawienie (przeczytaj Łk 19,10). 

W zdarzeniu z Zacheuszem Jezus jest przedstawiony jako Ten, który szuka zgubionych. 

Jest to temat przewijający się przez wszystkie ewangelie, ale w tej historii i innych 

prowadzących do niej Łukasz szczególnie ten temat podkreśla - Jezus poszukuje 

zmarginalizowanych, wyrzutków. 

W ostatnich słowach do Zacheusza Jezus oznajmia cel swojej misji na ziemi: „Przyszedł 

bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). W rozdziale 15 

widzimy Jezusa przedstawionego jako Pasterza, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć 

owiec, by odszukać i uratować jedną zabłąkaną owcę (Łk 15,3-7). W całym Piśmie Świętym 

rola pasterza jest często przedstawiana jako misja poszukiwania zgubionych i troszczenia się o 

„trzodę”. 

W Księdze Ezechiela Bóg napomina „pasterzy Izraela, którzy sami siebie paśli”. Zadaje 

im pytanie: „Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody?” (Ez 34,2). Dodaje chwilę później: 

„Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie 

sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i 

surowo” (Ez 34,4). 
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John Milton, autor poematu Raj utracony, opiera się na tym wyobrażeniu w wierszu 

Lycidas, w którym gani duchowych pasterzy nie wykonujących swojej pracy: „Głodne owce 

patrzą na was, ale nie są karmione”. 

W przeciwieństwie do tego Bóg mówi: „Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę 

ich doglądał. (...) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione 

opatrzę, chore wzmocnię” (Ez 34,11.16). 

Jezus także nawiązał do owiec i stada, w którym złodzieje przychodzą, by kraść i zabijać 

owce. O sobie zaś powiedział: „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. 

Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10 BT). 

 

Do rozważenia: W jaki sposób spełniamy funkcję pasterzy, gdy wzywamy ludzi do 

pójścia za Jezusem? Czego w tej kwestii możemy się nauczyć z przykładu Dobrego Pasterza? 

 

Etap 3 - Zastosowanie 

 

Tylko dla nauczyciela: Powiązanie w metodzie Chrystusa między pozyskiwaniem 

zaufania ludzi a wzywaniem ich do pójścia za Nim jest naturalne, ale nie następuje 

automatycznie. Omów z uczestnikami lekcji sposoby łączenia tych dwóch kroków. 

Podkreśl, ze nasza miłość do ludzi i troska o nich nigdy nie powinny być uzależnione od 

ich przyjęcia Jezusa czy przyłączenia się do Kościoła. 

 

Zadanie: Jako adwentyści dobrze znający temat wielkiego boju wiemy, że ludzie mają 

wolność wyboru i mogą odrzucić zaproszenie Jezusa. Ponad sto lat temu dr David Paulosn, 

założyciel szpitala w Hinsdale i sanatorium w Chicago, napisał: „Człowiek, który jest 

zaintersownay tylko tymi, których postrzega jako ewentualnych członków Kościoła 

pozyskanych w wyniku swojego działania, będzie miał coraz mniej możliwości pełnienia pracy 

misyjnej, gdyż stopniowo będzie wywoływał u innych ducha nieufności i podejrzliwości, 

zamykając kolejne drzwi przed sobą. Z drugiej strony pracownik, który pozwala, by potrzeby 

ludzkości poruszały jego serce, będzie się starał czynić dobro »dziewięciu trędowatym«, choć 

dobrze wie, że nigdy nie przyłączą się do Kościoła”. 

 

Pytania do przemyślenia 

1. Niektórzy mogą twierdzić, że jeśli ludzie nie odpowiadają na nasze zaproszenie do 

pójścia za Jezusem, to powinniśmy ich zostawić i zająć się bardziej owocnym polem. Jak 

powinniśmy odpowiedzieć na takie twierdzenia? 

2. Gdy zdobędziemy zaufanie ludzi, w jaki praktyczny sposób możemy ich wzywać do 

pójścia za Jezusem? 

3. Jakie niebezpieczeństwo tkwi w przemawianiu do ludzi, zanim zaczniemy wśród nich 

przebywać, okazywać im współczucie, służyć ich potrzebom i zdobywać ich zaufanie? 
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Etap 4 - Tworzenie 
 

Tylko dla nauczyciela: W tym zadaniu zachęć uczestników lekcji, by rozważyli 

ostatni krok Chrystusowej metody służby oraz najskuteczniejsze sposoby stosowania go 

w praktyce. Łatwo jest o tym mówić, ale jak właściwie powinniśmy wzywać ludzi, by 

poszli za Jezusem? 

 

Zadanie: Przynieś do klasy ilustracje wymienionych poniżej przedmiotów. (O ile to 

możliwe, przynieś rzeczywiste przedmioty. Jeśli nie możesz przynieść przedmiotów ani ich 

ilustracji, wystarczy je wymienić. Możesz dodać inne przedmioty do tej listy). 

1. Wędka (lub żyłka wędkarska). 

2. Magnes. 

3. Sieć. 

4. Haczyk. 

5. Megafon. 

6. Lasso. 

7. Wycieraczka do butów z napisem „Witaj!”. 

8. Młotek. 

Omów każdy przedmiot jako symbol metody wzywania ludzi do pójścia za Jezusem. Co 

sugeruje każdy z tych symboli? Jakie są mocne strony każdej z symbolizowanych metod? Jakie 

są ich słabe strony? 

Zachęć uczestników lekcji do zasugerowania innych symboli tego, jak najlepiej możemy 

wzywać ludzi do pójścia za Jezusem. 

 


