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WSTĘP
Ewangelista J.L. Shuler lubił opowiadać historię spotkania Henry’ego Forda z cesarzem Austrii Franciszkiem Józefem II. Obaj spotkali się w czasie
swoich wizyt w Anglii. Pewnego razu, podczas spaceru poza miastem, Henry Ford zobaczył na poboczu zepsuty samochód marki Ford, przy którym
stali bezradni pasażerowie. Henry podszedł bliżej i zaoferował swą pomoc.
— Tak, proszą bardzo — zgodził się dystyngowany właściciel, w którym Henry Ford rozpoznał Franciszka Józefa II. Cesarz, rzecz jasna, nie
wiedział, że ma przed sobą samego konstruktora owego feralnego egzemplarza samochodu. Henry otworzył pokrywę.
— Proszę przekręcić kluczyk — poprosił jednego z towarzyszących
królowi mężczyzn. Silnik pracował nierówno. Henry wziął młotek i uderzył nim w coś. Ku zdziwieniu monarchy silnik zaczął pracować, jak gdyby samochód dopiero co opuścił fabrykę.
— Ile jestem panu winien? — zapytał cesarz z radością.
Ford odpowiedział: — Sto srebrnych szylingów.
— Sto srebrnych szylingów? — powtórzył monarcha z niedowierzaniem.
— Sto za dwie minuty pracy? — zapytał.
— Ależ nie — odpowiedział Henry Ford. — Dwa za dwie minuty pracy,
a dziew ięćdziesiąt osiem za to, że wiedziałem gdzie uderzyć.
Wiedzieć gdzie uderzyć, wiedzieć jak i kiedy apelować o decyzję — oto
przykład skutecznej ewangelizacji. Niniejsza broszurka poświęcona jest
sztuce doprowadzenia człowieka do podjęcia decyzji. Nie chodzi tutaj o manipulowanie ludzką świadomością, ale o współpracę z Duchem Świętym,
współpracę z Jezusem Chrystusem. Bowiem to On pragnie, aby człowiek
potrafił podjąć w życiu właściwą decyzję.

ABC DECYZJI
Gdy Jezus powołuje do pracy na rzecz ludzkości, obiecuje jednocześnie
to, że praca ta będzie uwieńczona sukcesem: „Pójdźcie za mną, a uczynię
was rybakami
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ludzi” (Mt 4,19). Rybakiem nie można się urodzić, rybakiem można
zostać. Przy czym — proces edukacji polega na naśladowaniu Chrystusa
w Jego pracy. Osobowość Jezusa była równie ważna jak Jego słowa. Wielu ludzi decydowało się iść za Nim nie tylko dla czynów, których dokonał
na ich oczach, ale również i dla Jego ujmującej osobowości. Jezus zdobywał ludzkie serca dzięki prawdzie, którą głosił i dzięki dobroci charakteru.
On posiadał umiejętność utożsamiania się z tymi, do których mówił. Sztuka przekonywania składa się z wiedzy i umiejętności budzenia zaufania.
Trzeba wiedzieć, że reakcje różnych ludzi na ten sam bodziec mogą być
negatywne lub pozytywne. Dlatego nie tylko poselstwo jest ważne i sam
posłaniec, ale również metoda, gdy chodzi o doprowadzenie człowieka
do pozytywnej decyzji. Sposób, w jaki przedstawiasz poselstwo określa
skutek, jaki osiągniesz.
Oto fragment proroctwa, który omawia powyższe sprawy:
„Wszechmogący Pan dał mi [posłaniec] język ludzi uczonych, abym umiał
spracowanemu odpowiedzieć [metoda] miłym słowem [poselstwo/, każdego ranka [czas] budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą.
Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się
nie cofnąłem [osobowość]” (Iz 50, 4-5).
Każdego ranka w odpowiedzi na modlitwę Syna, Ojciec objawiał niezbędną do doprowadzenia do pozytywnych decyzji mądrość. Zatem uczmy
się co mówić, jak mówić, kiedy mówić.
Są ludzie, którzy nie doceniają w pracy misyjnej roli metody. Oto przykład: „Jestem tak przejęta prawdą Bożą, że materiałem na temat bestii podzieliłam się z moimi katolickimi przyjaciółmi”. Niewłaściwe poselstwo,
niewłaściwy czas, zła metoda. W takiej sytuacji utrata kontaktu i przyjaźni gwarantowana!
Bądźmy szczerymi w miłości — powiedział Paweł w Liście do Efezjan
4,13. Oto Boża metoda — prawdę miłości przekazać przez miłujących posłańców. Decyzje wynikają z międzyludzkich stosunków. Im większym zaufaniem darzony jest posłaniec, tym ściślejsze przywiązanie i tym większe
prawdopodobieństwo podjęcia przez słuchających pozytywnej dla prawd
Bożych decyzji.
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Idźmy zatem śladami Jezusa, by dostrzec na czym polegało doprowadzanie do podejmowania przez ludzi pozytywnych decyzji. Poznajmy owe ABC...

1. AKCEPTACJA
Jezus przyjmował ludzi takimi, jakimi w rzeczywistości byli. Głosił im
prawdę spotykając ich w ich naturalnych warunkach życia. Nie nakazywał
zmiany życia zanim nie nawiązał bliższego kontaktu. Przypatrzmy się jak
rozmawiał z Samar ytanką przy studni. Już sam fakt, że nie stosował obyczaju współziomków i rozmawiał z Samarytanką, zjednał Mu jej zaufanie.
Nad sadzawką Betezda nie wymuszał na chorym żadnych decyzji, widząc
naglącą potrzebę fizycznej pomocy. Spotykając się z Nikodemem nie stawiał mu warunków, wręcz sam podporządkował się poszukującemu faryzeuszowi, wyszedł mu naprzeciw i rozmawiał nocą, sekretnie.
Spójrzmy na kontakty Jezusa z ludźmi. Jego akceptacja składa się ze zgody i aprobaty.
Zgoda. Jeżeli pragniesz doprowadzić człowieka do pozytywnej decyzji
szukaj gruntu porozumienia i zgody z nim. Zgoda na małą rzecz może pociągnąć zgodę na rzeczy wielkie. Jeżeli będziesz uporczywie powtarzał:
„nie zgadzam się z tobą” — zniszczysz zalążki nowej znajomości, co zaowocuje decyzją negatywną.
Pewna kobieta wyraziła ten problem tak: „Zgadzaj się z ludźmi w każdym punkcie, na który możesz śmiało się zgodzić, niech zobaczą, że kochasz ich i chcesz żyć z nimi w harmonii. Jeśli miłość Chrystusa objawi się
w twoich poczynaniach, zasiejesz ziarno prawdy w wielu sercach, a Bóg je
podleje, by prawda zakwitła”.
Aprobata. Gdy ludzie potępili Marię za to, że zmarnowała drogocenną maść smarując nią nogi Jezusa, Mistrz wyraził aprobatę dla jej czynu,
który do dziś rozumiany jest jako czyn wdzięczności. Podobnie było z setnikiem, gdy Jezus powiedział: ”U nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie
znalazłem” (Mt 8,10). „Niewiasto, wielka jest wiara twoja”. Ta pochwała
była wypowiedziana do niewiasty kananejskiej. W Piśmie Świętym jest wiele
przykładów aprobaty wyrażonej przez Jezusa Chrystusa. Nawet względem
tych, którzy traktowali Go z rezerwą — Jezus znajdował słowa aprobaty.
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W Ewangelii Marka 12,34 zawarta jest odpowiedź na pytanie uczonego
w Piśmie: „Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego”.
Oto przykład poszukiwania wspólnego gruntu, przykład aprobaty. Zatem niech was nie zraża to, że ludzie daleko są od podjęcia pozytywnej
decyzji. Zanim ludzie zaakceptują ciebie, ty akceptuj, aprobuj ludzi. Nie
czekaj na ich pozytywną reakcję względem twej osoby i nie okazuj zniecierpliwienia w takich sytuacjach. Staraj się znaleźć jak najwięcej wspólnych
punktów porozumienia. Wyszukuj wręcz to wszystko co możesz aprobować u danej osoby. Zdobywaj zaufanie poprzez mnożenie wspólnych, łączących was spraw. Staraj się budować jedność. Zapamiętaj: AKCEPTACJA to zgoda i aprobata.
Aby udowodnić to, że akceptujesz drugiego człowieka mów z nim o jego
sprawach domowych, zawodowych, o jego pomysłach na życie, czyli interesuj się nim jak sobą samym. Bądź szczery w tym. Słuchaj uważnie jego
spraw, a on będzie równie uważnie słuchać ciebie. Nie wystawiaj siebie
na pierwszy plan. Pewien mędrzec powiedział: „Niech inny cię chwali,
a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi” (Prz 27,2).
Bądź szczerym słuchaczem. Pierre Salinger, biograf Johna Kennedy’ego zauważył, że w czasie swojej prezydentury Kennedy rozmawiając
z innymi potrafił siedzieć za biurkiem i całą swoją uwagę koncentrować
na osobie, która do niego przemawiała. Salinger podkreśla, że prezydent
zadawał tak głębokie pytania na dany temat, jakby całkowicie utożsamiał
się z tą osobą i jej problemami. Nic dziwnego, zatem, że Kennedy był ulubieńcem wielu ludzi.
Jezus, gdy spotykał człowieka, akceptował go w jego warunkach życia
i w tym miejscu budował więzy przyjaźni. Z czasem stawały się one gruntem dla przyjęcia prawdy o Królestwie Bożym.
Wiara. Jest to druga kluczowa zasada w naszym ABC. Nikt nie zaprzyjaźni się z człowiekiem, którego nie lubi. Musisz wierzyć, że osoba
do której idziesz pragnie szczerze poznania prawdy i naśladowania Jezusa
Chrystusa. Wierz w to, że chce ona przyjąć Go, by zaangażować się w Jego
sprawę. Bądź przekonany, że jest to osoba uczciwa i gotowa do podjęcia
pozytywnej decyzji. Jeśli twoja wiara neguje czułość ludzkich serc, jeśli

7

jesteś negatywnie nastawiony do ludzi, to takie twoje nastawienie objawi
się w negatywnych decyzjach ludzi, z którymi się spotykasz.
Jedno z przeprowadzonych badań na Andrews University wykazało, że
głównym czynnikiem wzrostu Kościoła jest pewność, iż ludzie są gotowi
do przyjęcia Chrystusa i Jego poselstwa. Zbory, w których nie zlekceważono powyższych danych rozwijały się najszybciej. Oto krótki cytat: „Niektórzy nazywali to samowypełnieniem się znaków proroczych, ale wyrażając
to prościej, istnieje ścisły związek pomiędzy przekonaniem pastora o tym,
że jego zbór może się rozwinąć, a stopniem do jakiego w rzeczywistości
rozwija się. Ci pastorzy, a możemy tutaj z powodzeniem dodać także członków Kościoła, którzy wytyczali swoim zborom maksymalnie najwyższy
pułap wzrostu, przeżywali szybki rozwój” („Major Church Growth Study
Completet Institute of Church Growth Newsletter”, II 1981).
Ta zasada jest także zilustrowana przez Jezusa Chrystusa. Jezus widział
ludzi nie tylko takimi jakimi byli w rzeczywistości, ale również takimi jakimi mogli się stać w przyszłości. Gdy Jezus patrzył na niewiastę przy studni, widział w niej nie tylko osobę z dołów społecznych, ale także niewiastę,
którą skrzywdzono, a więc tę, która potrzebowała miłości. W Piotrze dostrzegał nie tylko nieokrzesanego, bez ogródek wyrażającego swoje zdanie rybaka, ale także wspaniałego kaznodzieję. Józef z Arymatei był nie
tylko wykształconym, bogatym człowiekiem interesu, ale przede wszystkim człowiekiem, który musi znaleźć perłę wielkiej wartości. Dla Jezusa setnik, oprócz tego, że był szorstkim żołnierzem, miał drugie oblicze:
kochał swojego służącego. W Nikodemie dostrzegał nie tyle przywódcę
opozycji, przepełnionego religijną bigoterią, ile mężczyznę, który pilnie
potrzebuje nowego serca. Jezus widział w ludziach ich najlepsze strony.
Wierzył w nich i z zaufaniem czekał na ich pozytywną decyzję.
Pewność. To niemal konieczność. W pracy przyprowadzania ludzi
do Zbawiciela musimy wykazywać śmiałość. Nie możemy też nikogo zawieść. Wtedy bądź pewny, że człowiek, z którym pracujesz, któremu głosisz ewangelię podejmie pozytywną decyzję. Ludzie często tak postępują
wobec nas jak my sobie tego życzymy. Uśmiech rodzi uśmiech, przyjaźń
rodzi przyjaźń, a zaufanie rodzi zaufanie. Chrystus wierzył w dobro. Z Jego
pewności rodziły się dobre ludzkie decyzje.
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Księga Dziejów Apostolskich zawiera opis największej eksplozji w rozwoju Kościoła. Zostało ochrzczonych trzy tysiące osób, w 50 dni po wniebowstąpieniu Jezusa. W czwartym rozdziale czytamy, że liczba wyznawców
powiększyła się do pięciu tysięcy. Czytając rozdziały tej księgi spotykamy takie oto fragmenty: „Tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni Bożej, cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii wspomagany
przez Ducha Świętego, pomnażał się” (9,31).
„Widzisz bracie ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli” (21,20). Słowo, które przetłumaczono jako „tysiące” w oryginale greckim brzmi: „miriady” i oznacza dosłownie „dziesiątki tysięcy”. Zadziwiający wzrost. Dlaczego? Oto jedna z tajemnic powodzenia: „Niechże wam będzie wiadome,
że do pogan zostaje posłane to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą...
głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, śmiało,
bez przeszkód” (28,28.3l). Podobnie do Jezusa, wczesny Kościół nauczał
„śmiało” mając pewność obecności Ducha Świętego, który poruszywszy
serca ludzkie powodował, że podejmowali pozytywne decyzje. Sumując
ABC skuteczności pracy ewangelisty należy stwierdzić:
Trzeba akceptować ludzi takimi jakimi są, poprzez zgodę i aprobatę.
Trzeba wierzyć w ich szczerości i otwartość.
Trzeba być pewnym ich pozytywnej decyzji.
Wprowadź to ABC w życie, a zobaczysz Bożą moc w twojej pracy.

ŻYCIODAJNA MOC SŁOWA
Kiedyś George Whitfield spędził mile wieczór w domu swoich bardzo
zamożnych przyjaciół. Gdy udał się na nocny spoczynek do pokoju gościnnego, z żalem stwierdził, że ludzie wśród których gościł jeszcze nie zdecydowali się przyjąć Chrystusa. Klęcząc wśród wystawnie urządzonego
pokoju prosił Boga o pomoc w dotarciu z poselstwem do tej bogatej pary
swoich przyjaciół. Rano, następnego dnia, Whitfield zauważył pozostawiony na swojej szafce brylant, własność pani domu. Podniósł go i na szybie
okna wyrył nim następujące zdanie: „Jednego wam brak”. Następnie, nie
mówiąc ani słowa o tym co zrobił, podziękował za gościnę i opuścił budynek. Gdy pani domu weszła do pokoju, by go posprzątać w promieniach
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słońca mignęły te słowa. Rozpoznała je. Wiedziała, że pochodzą z Pisma
Świętego, ale nie uświadomiła sobie ich dokładnego kontekstu. Na początku była zła. Zawołała męża.
— Zobacz co Whitfield napisał na naszym oknie! Czego nam brakuje?
Mamy przecież wszystko. Jeśli by nam coś było potrzebne, kupilibyśmy.
Co to znaczy?
Następną noc zamożne małżeństwo spędziło nad Pismem Świętym.
Po pewnym czasie zrozumieli wreszcie kontekst tych trzech słów — historię rozmowy młodego bogacza z Jezusem. Rozważając biblijne zdarzenie
zrozumieli jego kontekst. Stwierdzili, że chociaż mają wszystko, stracili
tego, który jest wszystkim. Uklęknęli na pięknym puchowym dywanie,
otoczeni bardzo drogimi meblami i podarowali Jezusowi swoje bogactwo,
a przede wszystkim swoje serca. Trzy słowa z Pisma Świętego, niczym
oskarżenia postawione przez Ducha Świętego zupełnie zmieniły ich życie. Pismo Święte to Boży sugestywny wysłannik w dziele zbawienia ludzi.
Nie można być dobrym ewangelistą, jeśli się nie wie, w jaki sposób użyć
właściwy tekst we właściwym czasie, by doprowadzić do pozytywnej decyzji. „Bo Słowo Boże — napisał apostoł Paweł — jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia
duszy i ducha” (Hbr 4,12). Na początku słowo mówione Boga stworzyło
świat. „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego
całe wojsko ich” (Ps 33,6). Ellen G. White dodaje: „Stwarzającą energią,
która powołała świat do istnienia jest Słowo Boże. To Słowo niesie za sobą
moc, to Słowo rodzi życie. Każdy rozkaz jest obietnicą — Słowo przyjęte
przez wolę, akceptowane przez duszę niesie ze sobą życie Nieskończonego. Dokonuje przeobrażeń w naturze, przetwarza na podobieństwo Boga
duszę” (Education, s. 126). Życiodajne obietnice i zasady Słowa Bożego
niosą ze sobą moc posłuszeństwa, by sprostać temu, czego wymagają.
Ponieważ Słowo Boże jest żywe, nie tylko kreśli drogę właściwego życia,
ale także uzdalnia do właściwego życia. W swojej książce The Ministry
of Healing, na s.122, Ellen G. White pisała: „Tak dzieje się z obietnicami
Słowa Bożego. To przez nie Bóg mówi do każdego osobiście, bezpośrednio, jak gdybyśmy mogli usłyszeć Jego głos. To przez nie Jezus Chrystus
informuje nas o Bożej łasce i mocy. Są jak liście ku „zbawieniu narodów”
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(Obj.22). Jeśli są zaaprobowane i zasymilowane stają się siłą charakteru,
czynnikiem inspirującym i utrzymującym życie. Nic poza tym nie ma podobnej mocy uzdrawiania. Nic poza tym nie potrafi dodać odwagi i wiary, a więc tego, co stanowi o życiowej energii całego człowieka”. Żadna
inna książka poza Biblią nie posiada tak wspaniałej mocy, uzdalniającej
ludzi do podejmowania decyzji; żadna inna metoda poza studium tekstów
Pisma Świętego i ich zastosowania w życiu nie jest tak skuteczna. Gdy
zależy nam na czyjejś decyzji możemy powtarzać: „zdaje mi się”, „moim
zdaniem”, „zgodnie z tym, co Kościół naucza”, „myślę, że”. Ale autorytet
takich stwierdzeń jest bardzo nikły.
Jednak, gdy otworzymy Pismo Święte, przeczytamy tekst i powiemy innym co mówi Bóg, jaka jest wola Jezusa, odwołujemy się automatycznie
do potężnej mocy zdolnej zmienić życie człowieka.
Pewna była adwentystka uczestniczyła w serii wykładów, które miałem
okazję prowadzić kilka lat temu. W czasie wizyty u niej w domu rozmawialiśmy na temat możliwości jej powrotu do rodziny Bożej. Jej oczy zdradzały zapał, gdy mówiła: „Chciałabym, ale nie mogę. Dużo palę”.
— Mario — powiedziałem do niej po imieniu — czy wierzysz, że to jest
życzeniem Jezusa, byś odniosła zwycięstwo nad tym nałogiem?
— Tak, wierzę. Ale nie mogę. Jestem za słaba.
— Czy mogę przeczytać ci tekst z Pisma Świętego? Otrzymałem pozytywną odpowiedź. Otworzyłem Pismo Święte i przeczytałem tekst zapisany
w 1 Liście Jana 5,14: „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli
prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas”.
— Mario czy masz tę pewność, że rzucisz palenie?
— Nie.
— A gdzie można ją znaleźć ?
— W Nim? Maria odwołała się do tekstu.
Wówczas tekst z Listu Jana przeczytałem jeszcze raz, ale zmieniając nieco: „... jeżeli prosimy o rzucenie palenia według jego woli, wysłuchuje nas”.
Zwróciłem się do Marii:
— Czy mogę takie zdanie napisać w twojej Biblii? Wobec tego z całą
pewnością możesz prosić Boga o moc, którą w tym wersecie obiecał.
— Tak. wierzę, że mogę.
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— Jeszcze jedno pytanie. Kiedy otrzymasz moc do przezwyciężenia
nałogu? Czy stanie się to za miesiąc, za tydzień, za trzy miesiące? Jako
odpowiedź przeczyt ałem tekst z Ewangelii Jana l, 12: „Tym zaś, którzy go
przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi”.
— Przyjąć Jezusa, znaczy przyjąć moc — kontynuowałem. Widzę, że
masz zaufanie do Jezusa. Czytaliśmy, że o cokolwiek prosimy według jego
woli, On nam to da. Wiemy, że Jego wolą dla ciebie jest to, abyś przestała
palić. Poza tym, tak szybko jak przyjmiesz Jezusa tak szybko otrzymasz
moc do zwycięstwa.
Maria siedziała cicho, rozważając nowe światło prawdy.
— Czy chciałabyś pomodlić się dzisiaj, teraz i powiedzieć Jezusowi, że
mu ufasz?
Gdy uklękliśmy, Maria modliła sią. Tamtego wieczoru, ponad osiem lat
temu, Bóg dał zwycięstwo Marii. Było to zwycięstwo nad nałogiem palenia
2-3 paczek papierosów dziennie. Oczywiście, nie zapomniałem doradzić
Marii wszystkich pomocniczych działań związanych z walką z nałogiem.
Ale to, co nade wszystko jej pomogło, to była wolność odnaleziona w Jezusie Chrystusie, to było przyjęcie przez nią obietnic Biblii.
W zetknięciu się z Pismem Świętym ludzie zmieniają się. Jednak, gdy
czyta się Biblię bez chęci poddania się jej wpływowi — wówczas korzyść
jest bardzo mała. Ale ci, którzy szczerze i cierpliwie szukają prawdy znajdą ją, pomimo tego, że na początku będą sceptykami.
C. S. Lewis zaczął czytać Ewangelie z dużą dozą sceptycyzmu. Ale w miarę poznawania Pisma Świętego pokochał osobę Jezusa Chrystusa. Zmianę swego światopoglądu wyraził w książce Surprised by Joy (Zadziwiony
przez radość). Jest to właściwie opis zmiany życia pod wpływem poznawania Jezusa Chrystusa.
Gdy Robert Morrison przystąpił do studiowania Pisma Świętego chciał
przede wszystkim zdyskredytować zmartwychwstanie. Porównując jednak zapisy historyczne z biblijnymi musiał stwierdzić wyższość tych ostatnich. Wyraził to w książce Who Moved the Stone? (Kto odsunął kamień?).
Zmartwychwstanie przestało być dla niego przedmiotem sceptycznych
kalkulacji, a stało się boską interwencją.
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Ponad sto lat temu William Ramsey, młody angielski naukowiec, wybrał się w podróż do Azji Mniejszej w jasno określonym celu, a mianowicie obalenia historycznej autentyczności sprawozdań ewangelicznych
Łukasza. Źródło jego poglądu tkwiło w przekonaniu wielu profesorów, że
Łukasz musiał się pomylić. Ramsey rozpoczął „kopanie” na terenie Grecji i Azji Mniejszej, koncentrując się przede wszystkim na sprawdzaniu
autentyczności takich danych jak nazwy geograficzne, granice, imiona.
W tych bowiem aspektach tkwić miała słabość Łukasza. Dokonując porównania biblijnego zapisu z dokumentami historycznymi stwierdził, że cały
Nowy Testament jest tak bardzo historyczny, iż były sceptyk został nie tylko chrześcijaninem, ale wielkim badaczem i znawcą Nowego Testamentu.
Otwartość umysłu i szczerość serca w kontakcie ze Słowem Bożym zapewniły zmianę w życiu Ramseya.
Skuteczny ewangelista musi „karmić się” obietnicami Biblii. Utrwala
jąc je w pamięci posiądzie umiejętność nawiązania kontaktu. C.L. Goodale podsumowuje: „Nikt nie może szczycić się z posiadania poselstwa
dostatecznie ważnego dla życia drugiego człowieka, jeśli zaniedbał swoje
własne studium obietnic Bożych” (Nitives and Methods of Modrn Evangelism, s.46). Ellen G. White podkreślała: „Nie stają się [pastorzy] bardziej
skuteczni w swojej pracy, ponieważ nie są ani trochę lepsi w znajomości
pism prawdy” (RH 8.04.1890).
Nie dziwię się, że czytasz tę książkę, ponieważ wierzę, że chcesz się stać
bardziej wydajnym pracownikiem Chrystusa. Niech twoja pamięć zapełni
się obietnicami Słowa Bożego. Zapamiętaj teksty traktujące o zbawieniu,
drugim przyjściu Chrystusa, szabacie, stanie umarłych, świątyni, duchu
proroctwa, prawdziwym Kościele oraz podstawy wyznania wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Zapoznaj się z fragmentami, które mogą pomóc ludziom przyjąć Chrystusa (zob. Mt 11,28; J 6,37), które ukazują radość z przebaczenia (zob. Iz
1,18; l J 1,9), które wskazują na Jezusa Chrystusa jako źródło mocy do zmiany życia (zob. 2 Kor 5,17; Hbr 10, 8-10), które potwierdzają moc Zbawiciela do przezwyciężenia ludzkich grzechów i namiętności (zob. Hbr 7,25;
Flp 4), które uświadamiają ludziom moc Chrystusa do zaspokojenia ich
potrzeb (zob. Flp 4,17; Mt 6, 26-33).

13

Każdy taki fragment jest ziarnem. Zasiane w glebie ludzkich umysłów
przyniesie owoc ku Bożej chwale. Słowo Boże ma moc dać i zmienić życie. Siej ziarno a następnie, dzięki twojej pracy nadejdzie czas obfitych
plonów, bowiem Pismo Święte, jego autorytet i moc jego poselstwa doprowadzą człowieka do podjęcia pozytywnej decyzji.

PSYCHOLOGIA PRAWA WYBORU,
CZYLI WOLNEJ WOLI
Pewnego dnia mama zaprowadziła swoje dzieci do sklepu z lodami.
— Czekoladowe czy waniliowe? — zapytał sprzedawca.
— Dlaczego nie macie większego wyboru? — oburzyła się. mama. Mam
już dość tych dwóch rodzajów.
— Proszę pani, gdyby pani wiedziała jak długo decydują się niektórzy
na jeden z nich, nigdy nie powiększałaby pani asortymentu.
Niektóre decyzje podejmowane przez nas są zupełnie nieistotne, na przykład wybór miedzy lodami czekoladowymi a waniliowymi. Ale wiedzmy,
że samo prawo wyboru jest danym nam darem Bożym. Ewangelista musi
mieć świadomość roli jaką ma wolna wola w procesie podejmowania przez
człowieka jakiejkolwiek decyzji. Wolna wola to klucz podejmowania każdej decyzji.
Ogromny statek oceaniczny „Oueen Elizabeth”, ważący 85 tys. ton posiada niewielki w porównaniu do swego ciężaru ster ważący tylko 65 ton.
Jednak ten mały przyrząd potrafi podporządkować sobie ruch całego statku. Wolna wola jest w życiu człowieka sterem. Ewangelista nie ma prawa
kierować wolną wolą drugiego człowieka. Sukces przychodzi dopiero wtedy, gdy ewangelista zrozumie wpływ Ducha Świętego na prawo wyboru.
„Musicie zrozumieć prawdziwą moc woli. W naturze człowieka jest ona
zasadą organizującą, siłą decyzji i wyboru” (Droga do Chrystusa, s. 47).
Przez odpowiednie ćwiczenie woli można osiągnąć w życiu wiele zmian.
Poprzez podporządkowanie swojej woli Chrystusowi stajemy się udziałowcami mocy Bożej. Otrzymujemy wówczas od Boga moc, pozwalającą być
nieporuszonym w wierze. Czyste i szlachetne życie zwycięstwa nad cia-
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łem i jego namiętnościami staje się udziałem człowieka, który swoją słabą,
ludzką wolę łączy z nieporuszoną wolą Boga” (Ministry of Healing, s. 176).
Proces podjęcia każdej decyzji, czy to chodzi o kupienie odkurzacza,
czy wybór przynależności do Kościoła składa się z czterech etapów.
Po pierwsze — INFORMACJA. Na tym etapie człowiek zapoznaje się,
zbiera fakty dotyczące interesującej go sprawy. Jeśli podjęta ma być decyzja zakupu nowego samochodu, zebranie informacji będzie polegało
na studiowaniu cenników i warunków sprzedaży. Poza tym, potencjalny
nabywca może interesować się zaletami i wadami poszczególnych modeli,
ich dynamiką (prędkość maksymalna, przyspieszenie), zużyciem paliwa,
komfortem jazdy. Jakość i ilość zebranych danych pozwoli mu na podjęcie mniej lub bardziej inteligentnej decyzji. Nigdy nie zostanie osiągnięta
pozytywna decyzja bez zebrania odpowiednich informacji.
Jeśli chcielibyście usłyszeć decyzję człowieka, który nie posiada właściwych danych, musicie liczyć sią z oporami jego woli, co może skończyć się
podjęciem negatywnej decyzji. Dlatego kluczowe jest pytanie, czy ta osoba posiada wystarczający zasób informacji do podjęcia decyzji? Czasami
punktem wyjścia jest odpowiedź na inne pytanie: co dana osoba już wie?
Po drugie: PRZEKONANIE. Dysponując zasobem informacji, człowiek
zaczyna rozważać możliwe rozwiązania problemu, co sprowadza się do pytania: Co powinien w takiej sytuacji uczynić? Jeśli interesuje go decyzja
w sprawach religii, sumienie podpowiada zainteresowanemu to, co ma czynić. „Tak, wierzę, że to jest to, co Bóg chciałby, abym uczynił. To jest wola
Boga. Jeśli zawiodę — znajdę się poza zasięgiem Jego woli”.
W umyśle osoby kształtuje się przekonanie, które może przybrać dwie
formy. Pierwsze: Jeśli jest to przekonanie pozytywne, pogłębia się poczucie
racji, które znajdzie wyraz w podjęciu odpowiednich działań. Drugie: Jeśli
jest to przekonanie negatywne pogłębia się poczucie winy, które umożliwia podjęcie działań negatywnych.
Należy dodać, że sama skłonność do zrobienia czegoś często nie wystarcza do podjęcia decyzji. Niekiedy osoby obdarzone dużą wrażliwością
podejmują właściwą decyzję kierując się zmysłem właściwego postępowania z jednej strony i strachem przed błędami z drugiej.
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Po trzecie: PRAGNIENIE. Na tym etapie następuje tak dalekie porzucenie własnych odczuć, że osoba przestaje identyfikować się z tym, co powinna zrobić, a zaczyna kierować się tym co chce uczynić. Można zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie można zmusić go do picia. Ale potrafi
to sól. Jeśli obok naczynia umieścisz bryłkę soli, koń zacznie ją lizać przez
co wzbudzi w sobie pragnienie.
Jako ewangeliści jesteśmy solą ziemi, ewangelię musimy przedstawić
w taki sposób, by ludzie nie tylko posiadali zasób informacji, nie tylko byli
przekonani o słuszności poselstwa, ale także, by pragnęli podjąć właściwą decyzję.
Odpowiednie przedstawienie błogosławieństw, posłuszeństwa, przekleństw, nieposłuszeństwa wzmaga pragnienie. Przez całe Pismo Święte
Bóg objawia radość w niebie i swoją miłość jako główny motyw pragnienia człowieka.
Po czwarte: DZIAŁANIE. Gdy przekonanie i pragnienie przybierają
dojrzałe formy, człowiek przystępuje do działania. Innymi słowy — kluczem do podjęcia ostatecznej decyzji jest przejście od zebranego materiału przez przekonanie do pragnienia. Oto co na ten temat powiedział J.L.
Shuler: „Decyzje wyrastają na skutek wzajemnych oddziaływań, wiedzy,
przekonania i pragnienia. Jeśli te trzy elementy w odniesieniu do danego
przedmiotu osiągną pewną intensywność, wówczas ludzki umysł przychyli się do podjęcia decyzji. Ponieważ wiedza, przekonanie i pragnienie
prowadzą do decyzji, kazania, studium Pisma Świętego, prywatne rozmowy powinny być umiejętnie dobranymi i ‘wplecionymi’ w cały proces. Jest
to pożądane ze względu na wzajemne uzupełnianie się wiedzy, przekonania i pragnienia na drodze osiągnięcia akceptacji, decyzji i działania. Gdy
analizujemy teksty Pisma Świętego stwierdzamy, że niektóre z nich służą
powiększaniu zasobu danych czyli wiedzy, inne kształtują przekonanie
a jeszcze inne pragnienie. Czasami ten sam tekst zawiera w sobie wszystkie trzy elementy. Musimy skoncentrować się na tych fragmentach Pisma
Świętego, które pozwolą zaszczepić przekonanie i jednocześnie obudzić
pragnienie przyjęcia Bożych zasad” (Securing Decision, II l).
Doświadczenie potwierdza, że pracownicy Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego świetnie radzą sobie z przekazywaniem informacji, gorzej z krze-
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wieniem przekonania i jeszcze gorzej z budzeniem pragnienia. Na przykład,
pokaźna liczba ludzi zapoznana jest z czwartym biblijnym przykazaniem,
przekonana, że ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego, akceptują
biblijny chrzest, ale dalecy są od potwierdzenia tego działaniem. Oznacza
to, że wielu takich „milczących wierzących” nigdy nie przekroczyło poziomu informacji. A jeśli nawet wystartowali do etapu „przekonanie” — czeka
ich jeszcze długa droga do mety z napisem „pragnienie”.
Na ten temat wypowiedziała się Ellen G. White w dziewiątym tomie
Świadectw dla Zboru (s. 221): „Istnieją wszelkie prawa, które rządzą światem przyrody. Podobnie duchowy rozwój przebiega według równie ściśle
określonych zasad. Jeśli oczekiwane rezultaty mają być osiągnięte, należy zastosować odpowiednie środki”.
Zapominając o istnieniu tych czterech etapów decyzji, ewangeliści mogą
nieudolnie posuwać się naprzód, błądzić w niewiedzy, wciąż licząc na wyniki. Dopiero pracując inteligentnie, zgodnie z zasadami logiki, można
oczekiwać dzięki łasce Bożej pozytywnych rezultatów. Na etapie 2. i 3.
musimy szczególnie zacieśnić współpracę z Duchem Świętym. Zanim
przeprowadzimy krótkie studium etapu 4., pozostaniemy przy etapie 2.
— PRZEKONANIE.

BUDUJĄC PRZEKONANIE
Podstawowym warunkiem przekonania jest odpowiedni zasób informacji. Ale samo otrzymanie danych jeszcze nie gwarantuje ich przyjęcia.
Jeśli informacja jest rzeczowa i pozbawiona wewnętrznych sprzeczności,
Bóg przez Ducha Świętego zaszczepia przekonanie. Ale podkreślmy to,
że sukces może wystąpić jedynie w przypadku, w którym informacja jest
wyjątkowo przemyślana. Najlepszym testem dla faktów jakie przekazujemy jest pytanie skierowane do odbiorcy: „Czy to jest zrozumiałe?”.
Na przykład, na podstawie biblijnego studium faktów, dotyczących
drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa trzeba przekonać, że wydarzenie to
nastąpi wkrótce. W takim przypadku po każdej mojej dwu lub trzyminutowej wypowiedzi muszę zapytać: „Czy to jest zrozumiałe? Czy wierzysz,
że żyjemy w czasach końca? Czy rozumiesz to, że Jezus przyjdzie w spo-
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sób widzialny?” Jeśli odpowiedź jest negat ywna muszę wrócić do swojej
wypowiedzi, przemyśleć raz jeszcze jej zawartość znaczeniową, dodać lub
ująć danych, powtórzyć ją. W przypadku pozytywnej odpow iedzi mogę
kontynuować swój wywód, koncentrując się na temacie potrzeby jedności
z Chrystusem. Cytuję l J 3, 2-3: „Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteście,
ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty”.
Inny przykład. Budując przekonanie dotyczące dnia świętego mogę
użyć następujących zwrotów: „Czy to jest zrozumiałe, że siódmym dniem
jest sobota? Czy aprobujesz to, że sobota jest dniem odpoczynku i uświęcenia? Czy dostrzegasz to, że szabat jest jednym z dziesięciu przykazań?”.
W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi mogę wprowadzić nową
informację na bazie nowego materiału z Pisma Świętego, by podtrzymać lub
rozwinąć przekonanie. Można zacytować Księgę Objawienia 22,14: „Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota
i mogli wejść przez bramy do miasta”. Seria kolejnych pytań utwierdza
przekonanie o słuszności zachowywania dekalogu: „Czy to jest zrozumiałe, że tylko posłuszni woli Bożej mogą wejść do miasta? Czy wierzysz, że
powinieneś dołączyć do tych, którzy zachowują szabat? Czy chciałbyś pomodlić się o Bożą pomoc i siłę do posłuszeństwa prawu Bożemu?”.
Powyższe przykłady miały wykazać, że przekonanie nie jest tylko sumą
biblijnych informacji, ale aktywną odpowiedzią na wysłuchane dowody.
Należy podkreślić, że pytania nie mogą nawet w najmniejszym stopniu
przypominać grożenia lub zastraszania rozmówcy. Należy unikać pytań
adresowanych do sfer emocjonalnych, typu: „Czy szabat nie jest wspaniałą prawdą?”. Inteligentny rozmówca nie odpowie na takie pytanie lub pasywnie kiwnie głową na znak zgody.
Pytania bardziej szczegółowe pozwalają określić zarzuty, z jakimi ludzie
nie chcą otwarcie się dzielić. Ponieważ każda przeszkoda burzy przekonanie, to właśnie metoda pytań szczegółowych jest wyjątkowo ważna. Bez
niej przekonanie staje się bliżej nieokreślonym celem dla ciebie i ludzi.
Dlatego rozmawiając, należy stawiać pytania szczegółowe.
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Każde pytanie ma za zadanie określić stopień zrozumienia przekazanej
informacji, a także określić wiarę w przedstawione fakty. Na tym etapie
dobrze jest nie wdawać się w niebiblijne dyskusje. Dobrze byłoby również
przedstawione prawdy umieć odnieść do sytuacji życiowej słuchacza i odnaleźć odpowiednie teksty biblijne, przekonywujące i wymagające osobistego
ustosunkowania się do poznanej prawdy: „Co masz zamiar z tym zrobić?”.

INFORMACJE I APELE
1. ZBAWIENIE. Rz 3,23: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały”.
Dz 4,12: „I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego
innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być
zbawieni”.
Pytania: Czy rozumiesz, że zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa? Czy chciałbyś już teraz otworzyć swoje serce dla Jezusa Chrystusa?
2. DRUGIE PRZYJŚCIE. Ap 1,7: „Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy
go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili”.
Pytania: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jedynym sposobem na to,
aby spotkać Jezusa to posłuszeństwo jego woli i Duchowi Świętemu? Czy
rozumiesz, że aby być gotowym Duch Święty musi usunąć z twego życia
nałogi i złe przyzwyczajenia?
3. SZABAT. l J 2,4: „Kto mówi znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma”.
Pytania: Czy rozumiesz, że szabat jest częścią świętego prawa Bożego?
Czy szabat jest dniem świętym dla chrześcijan? Czy jesteś świadomy tego,
że posłuszeństwo jest testem naszego życia?
4. ZDROWE ŻYCIE. l Kor 3,16-17: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą
jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą,
tego zniszczy Bóg”.
Pytania: Czy rozumiesz, że miłość do Chrystusa objawia się przez szacunek dla ciała, które on stworzył? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że
Bóg pragnie, aby Twoje ciało było zdrowe i czyste duchowo?
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5. CHRZEST. J 3,5: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do Królestwa Bożego”.
Pytanie: Czy rozumiesz, że twoja wiara objawia się w czynie, w chrzcie
przez zanurzenie?
By doprowadzić ludzi do pozytywnych decyzji należy:
a — poznać tajniki psychiki człowieka
b — zacieśnić współpracę z Duchem Świętym, który do tejże psychiki apeluje.
Robert Olivier powiedział: „Ten, kto chciałby wpłynąć na sądy drugiego człowieka, przede wszystkim musi poznać tajniki ludzkiego mózgu”
(The Psychology of Persuasive Speech, s. 6). Ellen G. White wyraża to samo:
„Aby prowadzić dusze do Jezusa należy badać ludzką psychikę” (Świadectwa dla Zboru, t. IV, s. 67). Każdy ewangelista powinien zaznajomić się
z podstawowymi zasadami psychologii, szczególnie z rolą, jaką pełni wola
w procesie podejmowania decyzji.
Ty również możesz zostać skutecznym ewangelistą.
Otwórz swoje Pismo Święte i zapoznaj ludzi z zawartymi w nim prawdami.
Czytaj teksty utwierdzające przekonanie. Nie obawiaj się mówienia o drodze
posłuszeństwa. Wykazuj konsekwencje grzechu. Wspominaj o podjęciu decyzji. Pamiętaj, że wzajemne oddziaływanie informacji, przekonania i pragnienia
przynagla ludzi do podjęcia odpowiednich działań.

ROZPALIĆ OGIEŃ PRAGNIENIA
Joanna wiernie uczestniczyła w nabożeństwach Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego przez dwa lata. Była obecna na wszystkich wykładach poświęconych Księdze Daniela. Ale jakoś nigdy nie zdecydowała się zostać
członkiem Kościoła. Z pewnością przeszkodą do podjęcia decyzji nie był
brak informacji. Ona była przekonana o słuszności naszego poselstwa.
Brakowało jej pragnienia, które przywodzi człowieka do podjęcia decyzji.
Poświęcam ten rozdział zaprezentowaniu podstawowych metod budzenia pragnienia. Zastosowanie poniższych zasad ilustrowanych rozmowami z ludźmi, powinno wyraźnie zwiększyć liczbę pozytywnych decyzji.

20

W słoneczne popołudnie pastor i ja zapukaliśmy do drzwi mieszkania
Joanny. Uśmiechając się do gospodyni weszliśmy do pokoju. Siadając powiedziałem z zadowoleniem:
— Joanno, jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że przez ostatnie dwa lata mogłaś przychodzić na nasze nabożeństwa i cieszymy się z twojej obecności.
Przez dwa lata przedstawiano ci cały szereg prawd biblijnych, niektórych
całkiem dla ciebie nowych. Czy chciałabyś postawić pytanie dotyczące
spraw, o których słyszałaś na wykładach?
— Nie, nie sądzę — odpowiedziała.
— Joanno czy rozumiesz, że Jezus ma wkrótce przyjść w pełni chwały
i mocy na ten świat?
— Tak, wierzę, że przyjście Zbawiciela to jedyna nadzieja dla świata.
— Czy myślisz, że przyjęłaś Jezusa Chrystusa jako swego osobistego
Zbawiciela?
— Och, tak. Zanim przyszłam do domu modlitwy adwentystów zdecydowałam się zostać chrześcijanką.
— Dowiedziałaś się o biblijnym dniu odpoczynku, śmiertelności duszy
ludzkiej, zdrowej diecie. Czy masz jeszcze jakieś szczególne pytania dotyczące poszczególnych zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego?
— Nie mam. Uważam, że te zasady są prawdą.
Teraz wiedziałem już na pewno, że barierą nie jest brak informacji.
Przypuszczałem, że Joanna jest bardzo mocno związana ze swoją rodziną, a przyjęcie adwentyzmu oznaczałoby dla niej utratę miłości i pomocy
ze strony krewnych. Skoncentrowałem się zatem na jednej z korzyści bycia ochrzczonym — przynależności do rodziny Bożej.
— Joanno — są ludzie, którzy uważają, że w momencie chrztu tracą
wszystko to, co kiedyś posiadali i czym się cieszyli. Oto czytam 2 Kor
6,17-18: „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nieczystego się nie dotykajcie, a przyjmą was i będę wam ojcem, a wy
będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący”.
Cytując powyższe słowa apostoła Pawła zauważyłem, że wywarły one
na Joannie duże wrażenie. Kontynuowałem zatem swoją myśl.
— Joanno, może ci się wydawać, że decyzja chrztu zakłada separację
z twoją rodziną. Wydaje się, że musisz stracić dawnych przyjaciół. Ale
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chciałbym ci uświadomić obraz Jezusa, który z wyciągniętymi ramionami wita ciebie jako swoją siostrę. Jego miłość jest silniejsza niż ziemskie
więzy. Na ziemi stajesz się członkiem Kościoła, to jest cząstką związku
braci i sióstr, którzy ciebie kochają. Ja zapraszam cię do szeregów takiej
właśnie kochającej rodziny.
Gdy Joanna zwróciła swoją uwagę nie na to, co traci, lecz na to, co zdobywa, zdecydowała się ochrzcić i zostać członkiem wielkiej rodziny Bożej.
Decyzje zapadają nie wtedy, gdy ludzie są przekonani o słuszności tego
co powinni robić, ale wtedy, gdy budzi się w nich pragnienie działania
w imię owej słuszności. Przedstawienie dowodów w postaci danych i faktów pogłębia przekonanie. Natomiast, by zapłonął płomień pragnienia
należy wykazać korzyści podjęcia decyzji pozytywnej porównując je jednocześnie z konsekwencjami złego wyboru. Chociaż motywem naszego
postępowania nie jest w służbie Bogu doszukiwać się korzyści, pozostaje
faktem, że wiernych Jemu ludzi czeka nagroda. Oto niektóre korzyści zawarcia z Bogiem przymierza przez chrzest.
1. WEWNĘTRZNY POKÓJ. „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję
wam, nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (J 14,27). „Pokój pewny mają ci, którzy kochają
zakon twój, na niczym się nie potkną” (Ps 119,165).
Powyższe cytaty nie oznaczają, że życie posłusznych Bogu ludzi jest
wolne od problemów. Jeżeli tak rozumieją nasze wywody, to znaczy, że
jesteśmy wobec nich nieuczciwi. Ale można ludzi zapewnić, że jeśli ignorują Boże kierownictwo, nie zaznają prawdziwego Bożego spokoju duszy.
Natomiast wcielenie ich w życie gwarantuje nam pokój z Jezusem, pokój
nie do osiągnięcia w żaden inny sposób.
Oto ilustracja powyższej zasady. Pewna osoba zgadza się z twierdzeniem, że sobota jest obowiązującym dniem odpoczynku, ale ma problemy
z pracą. Jest jedynym żywicielem rodziny, obawia się opinii przyjaciół, nie
chce robić przykrości żonie, itd. Do takiego człowieka mogę zwrócić się
w następujący sposób:
— Janie, faktycznie masz wiele kłopotu z podjęciem decyzji odnośnie
zachowywania szabatu. A przecież jesteś przekonany o potrzebie zachowywania przykazań, prawda?
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— Tak.
— Mówiliśmy także, że szabat okaże się końcowym testem wewnętrznego posłuszeństwa i lojalności względem Boga w ostatnich dniach. Wiem,
że na pewno chciałbyś być znaleziony po stronie Boga. Czy tak?
Kiwa potakująco głową. Wiem, że jego problemem nie jest ani brak danych, ani brak przekonania. Barierą jest brak pragnienia.
— Mówiłeś mi o swoich problemach związanych z ewentualną decyzją
porzucenia pracy w sobotę. Jest ich wiele, co stawia cię w trudnej sytuacji,
prawda? Pozwól, że przeczytam ci dwa teksty z Pisma Świętego: J 16,33
i Ps 119,65. Po przeczytaniu apeluję dalej.
— Bóg ci coś ofiaruje. Chce ci dać wewnętrzny pokój. Ja wolałbym raczej robić to, co uważam za słuszne i mieć pokój wewnątrz a konflikt na zewnątrz, niż konf likt wewnątrz i spokój na zewnątrz. Możesz zarzucić prawdę
o sobocie. Pozbędziesz się kłopotu szukania nowej pracy, zlikwidujesz napięcie w domu. Ale nigdy nie da ci spokoju myśl, że wiedząc co jest dobre,
wybrałeś to co złe. Dlaczego nie mielibyśmy teraz uklęknąć do modlitwy,
by prosić o pokój serca, pokój, który jest ważniejszy niż wszystko inne.
2. DUCH ŚWIĘTY. Dz 5,32: „A my jesteśmy świadkami tych rzeczy,
a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni”. J
14,15: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja
prosić będę ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki.
Pismo Święte wyraźnie łączy zachowanie przykazań z otrzymaniem Ducha Świętego.
— Czy jesteś przekonany, że zasada zdrowego życia jest jednym z przykazań, które Jezus Chrystus pozostawił w Piśmie Świętym? Jeśli zależy ci
na zdrowiu zapomnij o wieprzowinie, ponieważ nie znajdziesz jej w biblijnej diecie. Ta decyzja pozwoli ci pozostać bardziej otwartym na przyjęcie
Ducha Świętego.
3. PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE. J 13,17: „Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie”. J 10,10: „Przyszedłem,
aby miały życie i obfitowały”.
Oto przykładowa rozmowa z młodym małżeństwem:
— Gdy patrzycie na swoje kilkuletnie dzieci, wierzę że to, czego najbardziej dla nich pragniecie to ich szczęścia. Bóg naprawdę chce wam dać
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szczęśliwe życie. Jeśli ogłosił w swoim poselstwie czystość w spożywaniu
pokarmów i piciu napojów, to stało się tak nie dlatego, że jest On zakazującym sędzią, ale dlatego, że was kocha. Jeśli z Jego woli został dany odpoczynek sobotni, to dlatego, żeby chociaż przez jeden dzień uciec od zmartwień. Jeśli pozostawił naukę o śmiertelności duszy, to dlatego, by uwolnić
was od męczącej myśli o tym, co dzieje się po śmierci. Bóg nade wszystko chce waszego szczęścia. Pismo Święte jest podręcznikiem szczęścia.
4. NIEBIAŃSKI DOM. Hbr 11, 24-26: „Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić wespół ucisk z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy
grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby
Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę”.
Jest wiele postaci biblijnych, które za przedmiot swojej wiary obrały
wieczność. Abraham tęsknił za miastem, którego budowniczym był sam
Bóg. Jedną z największych korzyści przyjęcia Jezusa Chrystusa jest nadzieja otrzymania karty wstępu do niebiańskiego domu. Wyobraź sobie
jakie znaczenie może mieć odwołanie się do tej obietnicy dla trzydziestoletniej kobiety, która pracuje przy taśmie produkcyjnej.
— Wyobraź sobie falujące łany zboża, zielone wzgórza, kwiaty w dolinach. Czyste błękitne niebo. Owoce w każdym rodzaju i rozmiarze. To
ziemia, na której nie ma chorób, smutku i śmierci. To kraj, w którym każdy talent rozwija się, każda umiejętność doskonali. To miejsce, z którego
można podróżować do gwiazd, do innych światów.
— Czy jest coś, Mario, co jest w stanie zrównoważyć utratę domu w tamtym kraju? Pomyśl o spotkaniu z Jezusem, którego przebite dłonie świadczą o miłości do ciebie. Wierzę, że Bóg ci pomoże podjąć decyzję już dzisiaj, abyś w biblijnym chrzcie znalazła światło z nieba.
Celem powyższego apelu było skoncentrowanie uwagi słuchacza na doskonałości nieba i tego co niebiańskie.
5. PRZEBACZENIE I WOLNOŚĆ. Dz 2, 37-39: „A gdy to usłyszeli, byli
poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy
czynić mężowie bracia? A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niechaj każdy z was się ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odno-
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si się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu
ich Pan Bóg nasz powoła”. Dz 22,16: „A czemu teraz zwlekasz? Wstań,
daj się ochrzcić, obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego”. Chrzest
symbolizuje oczyszczenie od grzechów. Bodźcem do chrztu jest poczucie
uwolnienia od winy.
Kilka miesięcy temu, w moim wykładzie ewangelizacyjnym uczestniczyła pewna para. Dla obojga był to już drugi związek małżeński. Mąż pił
kiedyś o wiele za dużo. Winy przeszłości napawały ich strachem niczym
ziejący ogniem smok. Kiedy zapoznali się z prawdą o biblijnym chrzcie,
uświadomili sobie, że mają możliwość okazania się przed Bogiem tak
czystymi, jak gdyby nigdy nie zgrzeszyli. Dostrzegli korzyść w formie
przebaczenia im grzechu i wolności od winy — tęsknili za chwilą chrztu.
Przez następne dwa tygodnie słyszałem ich uporczywe prośby, czy mogą
być ochrzczeni w tę sobotę?
W swojej książce The Mind Changers Griffith opisuje korzyści, jakie ludzie osiągają dzięki zasadzie „mini maks”. Psychologowie stwierdzają, że
„mini maks” jest podstawową zasadą w postępowaniu człowieka. Mówi ona,
że ludzie zdobędą się na podjęcie danej decyzji jeżeli korzyści są maksymalne, a ryzyko minimalne. Maksymalizacja wiecznych błogosławieństw
z racji właściwych postaw, a nie koncentrowanie uwagi na konsekwencjach
negatywnego zachowania, jest kluczem do powodzenia. Zaobserwowano,
że pewna grupa dokerów w porcie w San Francisco rozładowywała dwa
razy więcej towarów w połowie potrzebnego przez innych czasu przy mniejszej liczbie uszkodzeń. Postawiono pytanie, dlaczego tak się dzieje, gdzie
tkwi źródło ich sukcesu? Okazało się, że chociaż każda grupa pracowników miała do dyspozycji wózki, to tylko nieliczne brygady posługiwały się
nimi. Samo słowo „wózek” budziło w silnych dokerach odrazę. Przyczyna
niechęci do przewożenia towarów wózkami, tkwiła w nieumiejętnym podejściu do tej sprawy brygadzistów.
Większość z nich mówiła: „Bierzcie się do nich, bo wylecicie z pracy”.
A oto, co mówił człowiek, którego brygada pracowała najbardziej efektywnie: „Uważaj na krzyż! Nie szkoda ci pleców? Weź wózek”. Ta informacja
była interpretowana w ten sposób: „No, tak, przystojniacy mają zdrowe
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plecy, bo używają wózków”. Ta sama zasada, zasada podkreślania korzyści odnosi się do pracy ewangelistów.
Bardzo często pastorzy cytują dobrze znany tekst: „Weź krzyż swój
i naśladuj mnie”. Ale ten cytat nie może stanowić osnowy każdego apelu.
W początkach swojej pracy ewangelisty popełniłem bardzo poważny błąd.
Nie zrozumiałem do końca myśli, że ludzie są tak bardzo różni, i zasadniczym poselstwem jakie miałem im wszystkim do zakomunikowania było:
„Chrystus chce byś się zaparł”. Szersze zrozumienie przyczyn decyzji pozwoliło mi znajdować właściwą korzyść dla właściwej osoby. Proś Ducha
Świętego o zrozumienie potrzeb tych, do których mówisz, a zauważysz
wzrost liczby pozytywnych decyzji.

WYBÓR PRZEZNACZENIA
Gdy purytanie słuchali słynnego kazania Jonathana Edwardsa Grzesznicy
w rękach gniewnego Boga (Sinners in the Hands of an Angry God) nieomal
czuli płomienie piekła, które odmalowywał im Edwards, nieomal mdleli
pod ciągami boskiego przekleństwa, które w potokach soczystej mowy pastora płynęły zza kazalnicy. Niemal wszyscy decydowali się służyć Bogu.
Kiedy dzisiaj przypomnimy sobie ekstremalne przypadki stosowania strachu jako motywacji wyboru drogi chrześcijańskiej — stawiamy pytanie
o rolę i sens negatywnych uczuć w przyprowadzaniu ludzi do Chrystusa.
Jakie jest zatem znaczenie strachu jako czynnika kształtującego charakter?

STRACH MOŻE FAŁSZOWAĆ PRAWDĘ
Na pewno Edwards w swoim kazaniu przedstawił fałszywy obraz Boga
i tym samym nadużył strachu jako metody. Zgodzimy się zapewne, że jeśli strach jest koronnym bodźcem zmuszającym do podjęcia decyzji, to
został tu popełniony poważny błąd.
Pismo Święte wyraźnie kontrastuje życie wieczne jako nagrodę ze śmiercią jako karą za przyjęcie lub odrzucenie Chrystusa. Życie wieczne stanowi
motywację do przyjęcia zbawienia. Strach przed śmiercią może powstrzymać ludzi przed złem, które stałoby się konsekwencją ich złego wyboru.
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STRACH MOŻE BYĆ MOTYWEM POSTĘPOWANIA
Nawet w codziennym życiu strach jest rodzajem zaworu bezpieczeństwa
w życiu ludzi. To strach mówi dziecku, że ogień pali. Strach zatrzymuje
na krawężniku chłopców biegnących za piłką. Strach zatem może być pożądanym czynnikiem. W powyższych przykładach pełni on rolę katalizatora, czasowego bodźca działania. Nigdy jednak strach nie może stać się
głębokim, utrwalonym przekonaniem.
Jezus Chrystus odwoływał się do czynnika strachu, głosząc ludziom
ewangelię. W przypowieściach o owcach i kozłach, oraz sieci i odrzuconych
rybach przedstaw ił dwie drogi życia — jedną prowadzącą do wiecznego
życia, drugą do wiecznej śmierci. Ten sam element występuje w przypowieści o zbożu i kąkolu. Oto kulminacyjny moment jednego z najbardziej
gorących apeli Jezusa Chrystusa, zapisany w Mt 16: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?”. W Mt 25,46 odwołuje się jeszcze raz do przeznaczenia rodzaju ludzkiego: „I odejdą ci
na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.
Decyzje odnośnie życia duchowego są nieodwracalne. Oto przykład rozumowania człowieka wahającego się, którą drogę wybrać.
Wieczność to niekończący się czas. Ty i ja mamy możliwość wybrać jak
ją spędzimy. 2 Kor 6,2: „W czasie łaski, wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. Joz 24,15:
„Wybierzcie sobie dzisiaj, komu służyć będziecie, lecz ja i dcm mój służyć
będziemy Panu”. Chrystus pragnie byś się zdecydował. On cię nigdy nie
zawiedzie. Pragnie cię zabrać do wieczności. Od ciebie zależy twój wieczny los. Jezus nie może cię zmusić do podjęcia właściwej decyzji. Jedyne co
może uczynić to powiedzieć: „Spójrz, oto radość nieba i ból piekła”. Oczekując wieczności zostawisz śmierć za sobą, dlaczego nie miałbyś modlić
się dzisiaj do Boga? Powiedz mu, że chciałbyś spędzić z Nim wieczność
i dlatego decydujesz się na zawarcie przymierza z Nim przez chrzest.
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STRACH PRZED DOCZESNĄ STRATĄ
Apel ewangelisty nie może bazować na przedstawieniu wiecznych skutków grzechu. Powinien opierać się na wykazaniu negatywnych skutków
czy konsekwencji w tym życiu. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który
nadużył alkoholu. Zaważyłem, że wszystko co mówiłem mu na temat miłości i łaski Boga jak gdyby nie docierało do niego. Uświadomiło mi to, że
treść mojego apelu musi dotyczyć jego obecnego sposobu życia.
„Czy nie zaważyłeś, zacząłem, że jesteś bliski straty wszystkich swoich
pieniędzy i bezpieczeństwa w życiu? Jeśli nadal będziesz pił, znajdziesz się
w finansowej ruinie i w wielkich długach. Twoje małżeństwo jest tylko formalne. Jak można żyć bez pieniędzy, pracy, żony, dachu nad głową? A potem
co dalej? Nie muszę ci mówić, że twoje miejsce w niebie zajmie ktoś inny.
Ta gwałtowna zmiana tonu mej wypowiedzi — z ideowej na praktyczną
— zdziwiła mojego rozmówcę tak bardzo, że zmusił się do myślenia, a to
dało początek zmianom w jego życiu.

SKUTKI ZŁA
Gdy czytany Pismo Święte konsekwencje złego postępowania przewijają się przed nami. Myślę, że pamięciowe opanowanie niektórych tekstów
może być wielką pomocą w naszych apelach, których zadaniem jest skontrastować skutki złego działania.
Otóż, brak pozytywnej odpowiedzi i postępowanie sprzeczne z tym co
jest prawdą, prowadzi do takich komplikacji duchowych:
1. Utrata dalszego światła. J 12,35: „Jeszcze na małą chwilkę światłość
jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie
ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi nie wie dokąd idzie”.
2. Akceptacja kłamstwa. 2 Tes 2, 8-12: „...dlatego zsyła Bóg na nich ostry
obłęd, tak iż wierzą kłamstwu”.
3. Odrzucenie Ducha Świętego (zob. J 16,13; J 14,15-16). Mówiąc o skutkach grzechu, ewangelista może apelować w następujący sposób: „Piotrze,
odczułeś przekonywującą moc Boga, spotykając się z prawdą objawioną
w Słowie Bożym. Pismo Święte mówi: ‘Chodźcie, póki światłość macie’. Nie
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przyjąć prawdy — to wielkie niebezpieczeństwo. Bóg uważa, że jeśli człowiek odrzuca prawdę, to automatycznie przyjmuje kłamstwo. Konsekwencją tego jest wyrzeczenie się Ducha Świętego. A przecież ty nie chcesz pozostawać w kręgu ciemności i kłamstw szatana. Czy chciałbyś powiedzieć
dziś Jezusowi, że skoro znasz skutki złego wyboru oraz błogosławieństwa
posłuszeństwa — chcesz, aby On dał ci moc do kroczenia w światłości?”.
Ellen G. White powiedziała kiedyś bardzo treściwe zdanie: „Tylko niewielu prawdziwie wierzy, że możemy uniknąć śmierci wiecznej i zdobyć
niebo”. Ewangelista musi być świadomy, że swoim słuchaczom przedstawia dwie drogi do wyboru: jedna do wiecznego życia, druga do wiecznej
śmierci. Ludzie mogą być albo zbawieni albo unicestwieni. Przeznaczeniem człowieka jest albo niebo albo zagłada. Życie kończy się albo zbawieniem albo przekleństwem.
Kiedyś chodziłem do parafialnej szkoły katolickiej. Pewnego wieczoru
siostra zakonna posłużyła się ilustracją, która prowokowała mnie do myślenia przez długie lata. Jedno z dzieci zapytało:
— Siostro, jak długo trwa wieczność?
— Wyobraźcie sobie ocean — zaczęła swoją odpowiedź siostra. Natychmiast byłem myślami nad brzegami Nowej Anglii, gdzie fale nieskończonego oceanu załamywały się.
— Wyobraźcie sobie mewę, która co tysiąc lat przylatuje nad ocean, by
wypić tylko jedną kroplę wody. Gdy mewa wypije cały ocean to będzie to
dopiero połowa wieczności.
I od tamtej pory dojrzalej wyobrażałem sobie wieczność, zawsze jednak
jako bardzo długi odcinek czasu.
Ludzie, którzy stają w obliczu ofiary krzyża, muszą zrozumieć, że śmierć
Jezusa pozwala im żyć w niebie wiecznie, na zawsze. Ale zlekceważenie
owej śmierci prowadzi do wiecznej zagłady. Niech od tej pory twoi słuchacze będą świadomi, że to, co mówisz do nich można określić jako wybór
między zyskiem a stratą. Zobaczysz, że liczba decyzji wzrośnie.
Akcje ewangelizacyjne, rozmowy z ludźmi, które kończą się podtekstem — zrób z tym co chcesz — nie budują przekonania, a już na pewno
pragnienia. Jeśli chcesz, by reakcja słuchacza była żywa i pełna, korzy-
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staj z tych tekstów, które ilustrują korzyści z racji posłuszeństwa i straty
z tytułu nieposłuszeństwa.
W czasie akcji ewangelizacyjnych, przekonałem się, że wykłady służą
przekonaniu, a dopiero odwiedzanie i rozmowa stanowią okazję do motywowania pragnienia. Jeśli zrozumiale wykażesz nieopłacalność złego postępowania, może to być dla kogoś przyczynkiem do zdeklarowania posłuszeństwa.

NIKT NIE ŻYJE DLA SIEBIE
Tom zajmował kierownicze stanowisko w bardzo prestiżowym przedsiębiorstwie. Mieszkał w luksusowej willi, w wytwornej dzielnicy. Całe jego
życie mówiło o sukcesie, jego ubranie zawsze starannie dobrane, urządzenie domu wystawne, dzieci urocze i inteligentne. W swoim królestwie Tom
rządził z miną, która wymagała od innych szacunku. Jego kierownicze i organizacyjne zdolności szły w parze z bezpretensjonalną naturą, ujmującą
osobowością, zgodnym charakterem. Żona i dzieci prawdziwie go kochały.
Kiedyś uczęszczał do szkół adwentystycznych. W tym czasie zapoznał
się z prawdą, przekonał o jej słuszności, ale obawiał się skutków, jakie idealistyczne wymogi religii mogą powodować w jego stylu życia. Przez całe
tygodnie Tom nie mógł zdecydować się na podjęcie decyzji chrztu. Modliłem się i szukałem najlepszego sposobu dotarcia do serca tego człowieka.
Uświadomiłem sobie, że tradycyjna metoda przedstawiania „obietnic —
korzyści” nie stanowi odpowiedniego apelu do człowieka, którego sytuacja
w życiu jest ustabilizowana i pewna. Metoda korzyści i strat wydawała się
nie zdawać egzaminu w tym przypadku. Pozostał inny sposób — nadzieja.
Otóż, spodziewałem się, że nadzieja, jaką z jego osobą wiążą inni ludzie,
może być czynnikiem naglącym do decyzji. Był przecież człowiekiem cenionym, kochanym i chętnie naśladowanym. Każdy wpływ, jaki wywierał
na podwładnych, znajomych i rodzinę mógł być dla niego bardzo ważny.
Pewnego razu rozmawiałem z nim w jego wystawnym gabinecie. Apelowałem w następujący sposób:
— Tom, czy po wykładach, na które uczęszczałeś masz jakież pytania?
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Bardzo dobrze znałem jego odpowiedź — wiedziałem, że większość
prezentowanych mu doktryn jest dla niego zrozumiała. Zadałem to pytanie z dwóch powodów: by usunąć wszelkie ewentualne bariery natury informacji i by dać mu możliwość okazania zaufania. Oznacza to, że w momencie, w którym potwierdzi swą aprobatę dla naszych nauk, będzie poważniej traktował mój apel.
Kiwając głową powtarzał:
— Tak, już od pewnego czasu wierzę w prawdziwość zasad Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.
— Tom, myślałem o tobie któregoś dnia i uświadomiłem sobie fakt, że
masz duży wpływ na ludzi, zarówno w pracy jak i w domu. Zauważyłem,
że żona darzy cię wielkim szacunkiem. Gdy przeglądałeś Pismo Święte
zauważyłem w jej oczach wielkie zadowolenie. Nie muszę ci mówić, córka i syn podziwiają cię. Myślę, że decyzja przed którą stoisz jest niezwykle ważna. Jesteś człowiekiem, który przed podjęciem pewnych kroków
głęboko i poważnie rozważa ich skutki. Gdybyś zdecydował się ochrzcić,
twoja decyzja poruszyłaby żonę i wskazała dzieciom życie bogate w chrześcijańską treść i radość.
Jest wielu ludzi, którzy przed tego rodzaju decyzją zawracają w obawie
przed poniesieniem zbyt wysokich kosztów. Niektórym nie wystarczy odwagi, by sprostać własnym przekonaniom w takich sprawach jak zachowanie soboty, oddawanie dziesięciny, abstynencji. Ale po latach skutki czynienia na odwrót stają się namacalne. Nie ma moralnych norm w domu.
Dzieci idą za głosem popularności, rujnują swoje życie narkotykami, złym
towarzystwem, wybierając rzeczy niegodziwe. A dzieje się to dlatego, że
zabrakło wzoru do naśladowania przewodnika, który umiałby wskazać
prostą drogę, a któremu zabrakło odwagi do niesienia sztandaru moralności tak wysoko, aby widziały to jego dzieci.
— Myślę, że w obliczu decyzji chrztu powinieneś pamiętać o tekście z Rz
14,7: „Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera”.
Twoje dzieci są jeszcze małe i na tyle uległe twoim wpływom, by naśladować cię w twoim zaangażowaniu dla Chrystusa. Ścieżka, którą pójdziesz
od miejsca chrztu może być dla nich drogą wieczności. Jeśli staniesz się
duchowym dyrektorem w swoim domu, będziesz dla nich wzorem god-
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nym naśladowania. Jeśli uda się tobie zebrać rodzinę na wspólnym nabożeństwie, na studium lekcji szkoły sobotniej, na modlitwie, twoje dzieci
i żona, jestem przekonany, pójdą za tobą.
— Tom, obarczony jesteś ogromną odpowiedzialnością w pracy, ale
we własnym domu czeka cię odpowiedzialność jeszcze większa. Czy w imię
dobra swoich dzieci, w imię szczęścia twojej żony chciałbyś powiedzieć
Jezusowi teraz, że chcesz być ochrzczonym?
Po moim apelu i modlitwie, Tom zadeklarował się oddać swoje życie
Chrystusowi. Barierą dla niego było uświadomienie sobie faktu, że jego
własna decyzja wykracza poza ramy tylko jego egzystencji.
Nie możecie nie docenić wartości, szczególnie w przypadku osób na stanowiskach, apelu o wpływie, jaki one wywierają na życie innych ludzi.
Wiele wieków temu, na ludowych świętach zwykło się powtarzać: „W
koło chodzi, w koło (koło fortuny), a gdzie się zatrzyma — nikt nie wie”.
Jeśli odniesiemy to do pracy ewangelisty, to stwierdzimy, że nigdy nie
wiadomo, jaki jest efekt końcowy podjętych działań. Ojciec ma wpływ
na dzieci, żona na męża. Bardzo często zdarza się, że jeśli ktoś odkłada
swoją decyzję ze względu na członków rodziny lub przyjaciół, nieświadomie powstrzymuje ich od zdecydowanego działania.
Mój ojciec zdecydował się żyć na wzór Jezusa Chrystusa wiele lat wcześniej zanim uczyniła to matka. Jego pozytywna decyzja i przykład dały początek reakcji łańcuchowej, w wyniku której w końcu cała rodzina uwierzyła w zbawienie w Chryst usie.
Kilka lat temu pewna kobieta rozmawiała ze mną na temat jej niewierzącego męża. Moja odpowiedź na jej problem wykluczała możliwość wymuszania decyzji. Wielką odpowiedzialnością tej niewiasty było po prostu
prowadzić chrześcijańskie życie. Nie powinna biernie oczekiwać na dzień
jego deklaracji. Jej decyzja powinna mieć na niego potężny wpływ.
Tak też się stało. Wymowa jej decyzji doprowadziła do chrztu nie tylko
jej męża, ale również jej dzieci, siostry, narzeczonego siostry, brata męża,
jego żony i całej rodziny. W wyniku decyzji jednej kobiety ponad dziesięć
osób przyjęło Chrystusa, zaakceptowało poselstwo adwentowe, zawarło
przymierze przez chrzest. A łańcuch wzajemnych międzyludzkich powiązań wciąż powiększa się o nowe ogniwa.
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Jeden z najbardziej spektakularnych przykładów zasady — decyzja rodzi decyzję — znajduje się w artykule Jamesa H. Sample’a Przekształcając pochodnię ewangelii (Passing the Torch of Evangelism) w czasopiśmie
„Christiamty Today”, 1967. Historia ta mówi, że kiedy Moody miał 17 lat,
pojechał do Bostonu, by tam pracować z wujkiem w jego sklepie z butami.
Wujek zachęcił go do uczestniczenia w nabożeństwach w kościele. Jego
nauczycielem w szkółce niedzielnej został Edward Kimball.
Pewnego dnia Kimball odwiedził Moodego w sklepie i w czasie normalnych godzin handlowych, wśród klientów, którzy przymierzali buty
w przyległym pomieszczeniu, udało mu się przekonać Dwighta Moodego
do potrzeby oddania życia dla Chrystusa.
Wiele lat później Moody opowiedział to zdarzenie w kościele, którego pastorem był F.B. Meyer. Od tej pory ewangelizacja Meyera przeszła
prawdziwą rewolucję. Podobnie stało się z J. Wilberem Chapmanem, który z kolei wysłuchał kazania Meyera.
Chapman stał się potężnym ewangelistą i jednym z najbardziej wpływowych pastorów swoich czasów. Udało mu się zdobyć dla chrześcijaństwa
zawodowego gracza baseballu imieniem Billy Sunday. I ten również był
ewangelistą znanym na cały kraj. W wyniku kazania Sundeya w Chalotte,
w północnej Karolinie, grupa ewangelistów zdecydowała się głosić poselstwo o Chrystusie w najbliższej okolicy. W 1932 roku przygotowali i przeprowadzili specjalną serię wykładów. Na każdym wieczornym wykładzie
był obecny pewien szesnastoletni uczeń. On i jego przyjaciel z początku
nie mogli znieść treści poselstwa. Ponadto drażniło ich to, że pod wielkim
namiotem siedzą zaraz przed kaznodzieją. Chcieli uciec stamtąd. Stało
się inaczej: Billy Graham i jego przyjaciel Grady Wilson przyjęli Chrystusa. Łańcuch wiary powiększył się o nowe ogniwa. Pałeczka ewangelii
wędrowała od Kimballa do Moodego, od Moodego do Meyera, od Meyera do Chapmana, od Chapmana do Sundaya, od Sundaya do Grahama
i Gradyego. Pozornie nic nie znaczące zbiegi okoliczności, ale jakże ważne były ich następstwa. Motywuj decyzje jednych ludzi potrzebą wpływu
na innych. Staraj się uświadomić swoim rozmówcom fakt, że ich decyzje
służą lepszemu życiu innych, tych którzy ich obserwują. Muszą dostrzec
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to, że ich własne postępowanie jest jak kamień, który wrzucony do wody
powoduje fale rozchodzące się od brzegów ziemi do nabrzeży wieczności.
Oto odpowiedź Ellen G. White w II tomie Świadectw dla Zboru, s. 133:
„Każdy nasz uczynek motywuje ludzi do czynienia dobrego lub złego. Nasze postępowanie zmierza ku temu co ziemskie lub ku temu co niebieskie,
jest obserwowane, ma określony wpływ i w większym lub mniejszym stopniu jest reprodukowane przez innych. Jeśli naszym przykładem pomagamy
ludziom rozwinąć dobre nawyki, dajemy im motyw czynienia dobrze. Oni
z kolei oddziałują w równie błogosławiony sposób na jeszcze innych ludzi.
Tą drogą setki i tysiące ludzi jest ukierunkowanych w działaniu przez nasz
nieświadomy wpływ”.
Wykazaliśmy do tej pory, że podporządkowanie woli człowieka Chrystusowi jest wynikiem wzajemnych oddziaływań wielu czynników. infofmacja
stanowi punkt wyjścia dla PRZEKONANIA. W momencie, w którym człowiek osiąga PRAGNIENIE spełnienia przekonania rodzi się pozytywne
DZIAŁANIE. Podkreślam to, bowiem tradycyjne szkolenie kładło główny nacisk na osiągniecie przekonania, zaniedbując motywację pragnienia.
Aż trzy rozdziały poświęcone były problemowi budzenia w ludziach
pragnienia. Pragnienie można osiągnąć:
a — przez przedstawienie korzyści posłuszeństwa
b — przez przedstawienie konsekwencji nieposłuszeństwa (niewłaściwego postępowania)
c — przez przedstawienie nadziei, jaką z daną osobą wiążą rodzina
i przyjaciele.
Pozostaje jeszcze jedna zasada, która jest podstawą całego modelu
ewangelizacji, która daje życie wszelkim innym prawom i zasadom już
omówionym.

BARDZO WAŻNY ZNAJOMY
Kenbleton Wiggins w książce Ewangelizacja prościej, wspomina zasadę
którą on sam nazywa zasadą spójności poznania. Mówi ona, że kiedy człowiek poznaje nową ideę, nim przyjmie ją za integralny składnik swego życia, poszukuje sposobu pogodzenia jej treści z dotychczasowym zestawem
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poglądów i przekonań. Daje to odpowiedź dlaczego tak wielu ludzi unika
zmiany. Nowa idea może powodować napięcia wewnętrzne z ideami już
wyznawanymi. Gdy jednak rodzi się pragnienie, zmienia się także przedmiot pragnienia, i może się zrodzić większe napięcie w przypadku odrzucenia zmiany, którą przekonanie człowieka uznaje za właściwą. Dzieje się
to wtedy, gdy „nie zrobić nic” znajduje się w konflikcie z sumieniem —
nowe pragnienie wymaga działania.

CHRZEŚCIJAŃSTWO I SPÓJNOŚĆ POZNANIA
Poznając doktrynę o zachowaniu szabatu, człowiek któremu zasady biblijne do tej pory były obce, może odczuwać napięcie na linii dawny sposób życia — nowa idea. Ale w momencie podporządkowania swego życia
Chrystusowi, co jest równoz naczne z określeniem nowego pragnienia,
napięcie będzie jeszcze bardziej dotkliwe, jeśli działanie nie będzie korespondować z pragnieniem. Żeby zatem osiągnąć równowagę miedzy sumieniem i postępowaniem, a przynajmniej zmniejszyć napięcie między
pragnieniem posłuszeństwa Jezusowi i wymogiem zachowania szabatu,
łatwiej jest przykazanie czwarte przyjąć niż odrzucić.
W pracy ewangelizacyjnej zasada spójności poznania zakłada trzyetapowy proces:
a — rozwiń głęboką miłość do Jezusa w sercach tych ludzi, którzy ciebie słuchają,
b — każdą prawdę, przedstawiaj jako doktrynę bardzo ważną dla samego Jezusa podkreślając, że to sam Jezus pragnie, aby dana nauka została
przyjęta w deklaracji i działaniu,
c — wykazuj, że odrzucenie prawdy nie oznacza odrzucenia doktryny,
ale samego Jezusa, który jest jej faktycznym autorem.
Go innego oznacza dla człowieka odmówienie prawdziwości czwartemu przykazaniu, a co innego odrzucenie Chrystusa jako Zbawiciela. Inne
znaczenie ma lekceważenie biblijnej zasady zdrowej diety, a inne lekceważenie Jezusa, który chce zamieszkać przez Ducha Świętego w czystym
ciele. W swoich uporczywych odmowach ludzie przede wszystkim muszą
dostrzec odrzucenie Jezusa, a później dopiero doktryny.
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Wyobraźmy sobie człowieka, który nie stosuje się do zaleceń spożywania czystych pokarmów. Gdy go odwiedzam i rozmawiam z nim mogę
oczywiście przeczytać wszystkie teksty ilustrujące pragnienie Boga, by
człowiek stosował się do jego przepisów. Ale zakładamy, że dana osoba
jest o ich słuszności już przekonana. Bariera polega na czym innym. Otóż,
występuje napięcie między nawykiem spożywania wszystkich potraw nabytym przez długie lata, a nową koncepcją o pokarmach czystych. Moim
zadaniem jest to napięcie zmniejszyć lub zlikwidować. Mój apel mógłby
brzmieć następująco:
— Marku, wyobraź sobie, że odwiedza cię dziś wieczorem Jezus Chrystus
i pyta cię: Kochasz mnie? Wiem, że twoja odpowiedź byłaby twierdząca. Ale
Jezus pyta dalej: Czy kochasz mnie tak bardzo, by zrezygnować ze spożywania tego, co ja kiedyś uznałem za nieodpowiednie? Co byś powiedział?
Marek nie wahałby się w udzieleniu odpowiedzi:
— Oczywiście, gdyby mi to powiedział sam Jezus, porzuciłbym dotychczasową dietę.
— Wobec tego posłuchaj, co on ma do powiedzenia: „Jeśli ktoś niszczy
świątynią Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście” (l Kor 3,17). I dalej: „Czy jecie czy pijecie, czy cokolwiek czynicie wszystko czyńcie na chwałę Bożą” ( l Kor 10,31). Ale on
ma do powiedzenia jeszcze coś: „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że
nie należycie też do samych siebie?” (l Kor 6,19-20).
— To mówi Jezus, sam Jezus Chrystus, za pośrednictwem Pisma Świętego. Czyż nie powiesz mu dzisiaj, że skoro tak wielokrotnie zapraszał cię
do swego stołu, chcesz porzucić to co nieczyste?
Apostoł Paweł wygłosił kiedyś podobny apel: „Ale wszystko to co było
mi zyskiem, uznałem ze względu na osobę Chrystusa za szkodę wobec
doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać
Chrystusa” (Flp 3,7-8).
Często czynnikiem zasadniczym w podejmowaniu decyzji jest fakt, że
Jezus Chrystus opuścił niebo, przybrał ciało człowieka, żył doskonale
na ziemi i został ukrzyżowany. To właśnie ukrzyżowany Chrystus przy-
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ciąga uwagę i zainteresowanie. To właśnie ukrzyżowany Chrystus kruszy
więzy grzechu.
Zbawiciel kiedyś obiecał: „A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię,
wszystkich do siebie pociągnę” (J 12,32). Ellen G. White pisała: „Pierwszym nadrzędnym obowiązkiem jest uczulić duszę i podporządkować ją
Chrystusowi przez ukazanie Jezusa jako wybaczającego grzech Zbawiciela” (Świadectwa dla Zboru, t.VI, s.53-54). Inny cytat jej pióra: „Cudowna
miłość Chrystusa uczuli i podporządkuje serca, podczas gdy uporczywe
powtarzanie doktryn nie osiągnie nic” (Życie Jezusa, s. 826 ang).
Dr S. D. Gordon opowiada o sędziwej chrześcijance, której wiek odebrał pamięć. Kiedyś szczyciła się znajomością dużych fragmentów Pisma
Świętego. W końcu pamiętała już tylko jeden werset: „Wiem, komu uwierzyłem...”. Kiedy stała na granicy życia i śmierci i poruszała jedynie ustami, zebrana wokół jej łóżka rodzina słyszała powtarzające się jedynie jedno słowo: „wiem, wiem…”. Do końca rozumiała najbardziej podstawową
prawdę Pisma Świętego, że Chrystus jest wszystkim we wszystkim.

JEZUS WAŻNY ZNAJOMY
Uznanie Jezusa Chrystusa za ważnego znajomego dodaje autorytetu
do każdej przedstawionej zasady wiary. Na człowieku koncentrują się różne
ośrodki wywierania presji: coś chce szef, coś chce żona, coś chce sąsiad.
Ale Jezus jest ważnym znajomym. Jeśli osoba waha się między zadośćuczynieniem żądaniom innych ludzi i posłuszeństwem prawdom Pisma
Świętego, napięcie może ustać równocześnie z dostrzeżeniem w Jezusie
Chrystusie najważniejszego ze znajomych.

JASNO I STANOWCZO
Edward był zdenerwowany. W czasie kazania wypowiedziałem zdanie,
którego treść nie zgadzała się z jego rozumieniem Pisma Świętego. Nie
kwestionował głównych zasad wiary: sposobu przyjścia Chrystusa, odpoczynku sobotniego, śmiertelności duszy, biblijnej diety. Nie mógł zgodzić się z moim twierdzeniem dotyczącym śmierci Judasza. Powiedziałem,
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ze po zdradzie w Getsemane, Judasz powiesił się, lina musiała się zerwać,
bo upadł i wypłynęły z niego wnętrzności.
Po zakończeniu spotkania Edward przyszedł do przodu sali, w której
był wykład, by zadać serię pytań:
— Gdzie jest w Piśmie Świętym napisane, że Judasz zerwał się z gałęzi i spadł na ziemię? Jak można powtarzać takie stwierdzenia nie mając
do tego najmniejszej biblijnej podstawy?
Przed następnym wykładem poświęc iłem 15 minut na wyjaśnienie
Edwardowi nurtującego go problemu. Wystarczyło w zasadzie odczytanie
tekstu z Dz 1,18 by wyraz twarzy mojego rozmówcy zmienił się radykalnie. Edward słuchał zaskoczony i zdziwiony: „On to za otrzymaną zapłatę
za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie
jego wnętrzności”. Całkiem niepozorny problem. Mało znany tekst, ale zaufanie Edwarda do Pisma Świętego zostało utrzymane.
Później, tego samego wieczoru, po moim apelu o oddanie się Chrystusowi, byłem wzruszony widząc, że jednym z pierwszych, którzy powstali,
był Edward. Nauczyło, mnie to podstawowej zasady, którą kierują się ludzie w podejmowaniu decyzji.
Właściwością ludzkiego mózgu jest to, że nawet drugorzędna myśl, która nie daje się pogodzić z akceptowanym już zestawem poglądów burzy
zaufanie do całej informacji. Oznacza to, że ten, kto przedstawia zasady
wiary i ma nadzieję wyłożenia wszystkiego nie dopuszczając możliwości
zaistnienia wątpliwości w umysłach słuchaczy, powinien być przygotowany na malejącą liczbę zainteresowanych. Jeśli bowiem niedopowiedziane
pytania zaczną się tłoczyć w pamięci, słuchający traci zainteresowanie
Pismem Świętym lub daną serią wykładów ewangelizacyjnych, żywiąc coraz większą niechęć do tego, który głosi takie kontrowersyjne idee. Trzeba zatem poświęcać czas na rozważanie każdego problemu, pomimo jego
pozornie małego znaczenia.

PRAWDA JEST PROGRESYWNA
„Jasno i stanowczo” — oto główna zasada głoszenia ewangelii, która pozwala nowym prawdom zakorzenić się w umysłach słuchaczy, by przygo-
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tować grunt dla otrzymania i akceptowania kolejnych nauk. Prezentujący
musi wiedzieć: czy słuchający przyjmie czy odrzuci poselstwo, oraz czy
godzi nową ideę z uznanym systemem wartości. Jeśli ten etap zostanie zaniedbany, opór wzmaga się aż do osiągnięcia stanu odrzucenia. Prawda
bowiem rozwija się, jest progresywna.
Mędrzec tak to rozumiał: „Ale droga sprawiedliwych jest jak brzask zorzy polarnej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia” (Prz 4,18). Zasada jest uniwersalna: Bóg oświeca człowieka w coraz większym stopniu
w miarę otrzymywania i akceptowania prawdy. Każda niespójna informacja zawierająca sprzeczność stanowi barierę dla rozwoju. Prawdy biblijne
przyswaja się stopniowo.
Również Ellen G. White podkreślała jasność i stanowczość w ewangelizowaniu, jako czynniki decydujące w procesie wzrastania ku podjęciu
decyzji: „Na pastorze spoczywa święta odpowiedzialność za przyszłość
ludzi, jako na osobie, która musi zdać rachunek przed Bogiem. Pastor
musi interesować się ludźmi, dla których pracuje, odkrywając wszystko
to co im sprawia trudności i powstrzymuje od kroczenia w świetle prawdy” (RH 30.08.1832).
Jeśli nie wiesz co stoi na przeszkodzie, by dana osoba zachowała szabat, możesz ją odwiedzić dziesięć razy, a skutek tych wizyt będzie żaden.
Twoje wysiłki zdobycia jej będą przypominały wyczyny rycerza, który
walczył z powietrzem. Musisz poświęcić się zwalczaniu przeszkód, na jakie natrafia dana osoba, a będziesz mógł skutecznie apelować o decyzję.
W przeciwnym razie idee, które zechcesz przekazać będą coraz bardziej
niezrozumiałe i zawiłe, a im większa liczba informacji niezgodnych z akceptowanym systemem wartości, tym bliżej do całkowitego odrzucenia
prawdy. Powodzenie w pracy doprowadzenia ludzi do zbawienia jest wprost
proporcjonalne do stopnia zrozumienia barier, jakie w podjęciu decyzji
przeszkadzają.
W Gospel Worker Elle G. White jeszcze raz powraca do zasady jasno
i stanowczo: „Wielu pracowników nie odnosi sukcesu w swojej pracy ponieważ nie są zbyt dostatecznie blisko tych, którzy potrzebują ich pomocy. Z Pismem Świętym w ręku w delikatny sposób pracownik musi badać
przeszkody jakie rodzą się w umysłach tych, którzy zaczynają stawiać so-
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bie pytanie: co jest prawdą? Uważnie i cierpliwie powinien ich edukować
jak nauczyciel uczniów w szkole” (s. 90).
Jezus zdobywał ludzi, ponieważ znał ich problemy. Swoje nauczanie dostosowywał do danej sytuacji życiowej. Rozumiał przeszkody, które rodziły się w umysłach słuchaczy.
Inna wypowiedź Ellen G. White: „Pastor musi znać naturę trudności,
istniejących w umysłach ludzi, by być w stanie przekazać odpowiednią
treść w odpowiednim czasie” (Manuskrypt 4 — 1983).

PYTANIA POMCNICZE
Sztuka stawiania pytań pomocniczych jest niezbędna w identyfikowaniu i zwalczaniu przeszkód na drodze decyzji. Oto przykładowa rozmowa
z człowiekiem, który właśnie zapoznany został z tematem drugiego przyjścia Chrystusa. Swoimi pytaniami starajmy się stwierdzić naturę ewentualnych wątpliwości w umyśle naszego rozmówcy.
— Andrzeju, tak się cieszą, że mogłeś uczestniczyć w naszych wykładach biblijnych przez ostatnich kilka tygodni. W jaki sposób dowiedziałeś
się o ich prowadzeniu?
Odpowiedź na to pytanie pozwala mi określić tło mego rozmówcy. Pytam dalej:
— Czy podobały ci się wykłady?
W ten sposób ustalam stosunek do tego co słyszał. Potem pytam o obecność na wykładach. Dowiadując się o nieobecności mogę zapytać o przyczyny absencji. Jeżeli pada odpowiedź, że nie był z powodu pracy lub dlatego, że rozmawiał z kimś na tematy religijne, to jest to dla mnie informacja konkretna.
Następnie celem moim jest osiągnięcie potwierdzenia, co do tego, że
wszystkie nauki wygłoszone na wykładach mają potwierdzenie w Piśmie
Świętym. Nie liczę na to, że od razu uzyskam aprobatę we wszystkich
punktach. Celem tej rozmowy jest ustalenie trudności, które ewentualnie
zaistniały, nie zaś uzyskanie zgody do podjęcia decyzji. Koncentruję się
zatem na przeszkodach.

40

— Rozmawialiśmy już kiedyś o przyjściu Chrystusa. Czy rozumiesz co
Pismo Święte mówi na ten temat? To pytanie skierowane do umysłu ma
za zadanie odnaleźć ukryte właśnie w umyśle wątpliwości.
Po chwili mogę w prywatnej rozmowie udzielić odpowiedzi na temat
zabrania żywo do nieba wszystkich zbawionych.
Jeżeli zdarza się, że pytanie o odpowiedź w kwestii doktrynalnej przynosi zgodę — dobrze jest zakończyć spotkanie pytaniem o decyzję.
— Bardzo ważne jest zdać sobie sprawę z tego, że Jezus wkrótce przychodzi. W sercu moim tkwi pragnienie bycia gotowym. Tęsknię za tą chwilą,
w której będę porwany na obłoku do nieba. Czy chciałbyś razem ze mną
uklęknąć by modlić się do Boga o moc i wytrwanie na drodze jego Słowa,
o łaskę, która nas czyni gotowymi na spotkanie z nim?
Opuszczając mego rozmówcę wiem, że udało mi się osiągnąć dwie rzeczy:
a — stwierdziłem stopień akceptacji prawdy
b — już zaakceptowałem potrzebę decyzji.
Gdyby powyższa rozmowa dotyczyła szabatu, nie starałbym się o uzyskanie powyższej decyzji. Nauka biblijna na temat dnia odpocznienia jest
tematem tak nowym dla ludzi, i wymagającym od nich często zmiany sposobu życia, że poleciłbym słuchacza opiece Ducha Świętego. Apelowałbym
dopiero przy następnym spotkaniu.
Rzeczywiście, w czasie kolejnej wizyty w domu zadaję trzy pytania. Dobrze by było, aby wypłynęły one w toku rozmowy.
1. Wcześniejszy kontakt
Pytania mogą brzmieć: Czy słyszałeś kiedyś o biblijnym przykazaniu
o sobocie? Czy ta nauka nie jest dla ciebie całkiem nowa? Wzorów odpowiedzi może być bardzo wiele, np.: Kiedyś słyszałem na lekcjach religii.
Zastanawiałem się, dlaczego uczono mnie święcić niedzielę. Czytałem
jakiś artykuł poświęcony sobocie. Mój dziadek był adwentystą i święcił
sobotę. Nie, nigdy nie słyszałem o sobocie.
2. Zrozumienie
Pytania mogą brzmieć: Czy jest dla ciebie zrozumiała nauka o czwartym
przykazaniu? Czy chciałbyś coś wyjaśnić w związku z koncepcją biblijnego
dnia odpoczynku? Bardzo często w odpowiedziach daje się zaważyć troskę
o swoją pracę, rodzinę, przyjaciół. Zdarzają się pytania o los tych, którzy
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przez 50 lat, aż do śmierci zachowywali niedzielę. Różnorodność i ważność
tych wypowiedzi świadczy o tym, że trzeba spędzić więcej czasu na rozmowach domowych, by uprzejmie ale stanowczo wyjaśnić każdą kwestię.
3. Deklaracja
Możemy postawić pytanie: Czy myślałeś już o zachowywaniu szabatu?
Jeśli odpowiedź jest pozytywna, nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić
do natychmiastowego wprowadzenia w czyn tej deklaracji. Jeśli odpowiedź
jest negatywna, spotkanie kończę słowami: Wiem, że gdyby dzisiaj przyszedł do ciebie Jezus i poprosił cię o posłuszeństwo czwartemu przykazaniu, na pewno zrobiłbyś to z ochotą, prawda? Módlmy się zatem o zrozumienie tego, czego On od nas sobie życzy. Wiem, że te sprawy są dla ciebie nowe, ale jestem przekonany, iż ponieważ mówi o nich Pismo Święte,
mówi o nich Jezus, chcesz się im podporządkować. Módlmy się o to. Czy
chciałbyś się pomodlić?
Po wspólnej modlitwie nie zapominam o serdecznym pożegnaniu i zaproszeniu na kolejne spotkania, wykłady lub nabożeństwa i zachęceniu
do przeczytania materiałów dotyczących omawianego przed chwilą tematu.
Oto, co osiągnąłem przez pytania pomocnicze:
a — określiłem stopień znajomości zasad wiary przed moimi wizytami
b — odpowiedziałem na istniejące wątpliwości
c — przygotowałem grunt do przekazywania kolejnych nauk
I tak w zasadzie wygląda proces progresywnego uświadamiania potrzeby decyzji.

SIEDEM WIELKICH DECYZJI
Powyższe dialogi mogą bezpośrednio dotyczyć siedmiu głównych tematów. Zanim dana osoba zdecyduje się na pozostanie w szeregach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego musi podjęć siedem oddzielnych decyzji.
Dotyczą one następujących zasad wiary:
Natchnienie Pisma Świętego oraz Biblia jako objawienie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.
Powtórne przyjście Chrystusa i z nim związana potrzeba gotowości
na spotkanie Zbawiciela.
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Posłuszeństwo prawu Bożemu.
Ciało człowieka jako świątynia Ducha Świętego.
Stan umarłych po śmierci.
Poszanowanie dla Pisma Świętego i duch proroctwa jako cechy Kościoła Ostatków.
Chrzest jako znak akceptacji Jezusa Chrystusa i przynależności do Kościoła.
Gdy ludzie kierowani Duchem Świętym przyjmują każdą z powyższych
siedmiu wielkich decyzji, dorastają do pełni Chrystusowej. Proces ewangelizacji nie jest jednorazowym przekazaniem paczki z napisem: Całość
Poselstwa. Taka ewangelia byłaby zbyt skomplikowana do przyjęcia. Dobry ewangelista wysyła raczej małe paczuszki w miarę rozwoju zainteresowania Pismem Świętym. Dopiero gdy zawartość jednej przesyłki jest
zrozumiana i zaakceptowana — wysyła następną.

JĘZYK APELU
1. Percepcja wzrokowa. Wzrokowcy rozwiązanie problemów widzą w postaci obrazów w umyśle. Zatem warto stosować slajdy, wykresy i diagramy. Myślą obrazami. Ich proces percepcji przybiera kształt niekończącego się filmu.
Percepcja słuchowa. Słuchowcy odbierają wrażenia poprzez dźwięki.
Świat dla nich jest tym, co słyszą. Zmysłem, który każe im postrzegać
jest przede wszystkim słuch.
Percepcja dotykowa. Dotykowcy polegają przede wszystkim na tym, że
wszystko kojarzą z doznaniem dotykowym.
Oczywiście, ludzie nie należą tylko do jednej z tych grup. Ale każdy
z nas operuje ponad wszystkimi jednym zmysłem szczególnie.
Ewangelista powinien zatem pamiętać, że rozmawiając ze wzrokowcem
wykorzyst uje slajdy a nie magnetofon.
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TRZY RODZAJE PERCEPCJI — PRACA JEZUSA
CHRYSTUSA
Doskonale utożsamiając się z otaczającymi ludźmi Jezus Chrystus wykazał zdolność przekonywania różnych osób różnymi metodami. Gdy rozmawiał z ludźmi, którzy przede wszystkim postrzegali za pomocą wzroku,
odmalowywał słowami barwne obrazy. Jego poselstwo przybierało formę
krótkich noweli filmowych: pasterza poszukującego zagubionej owcy, człowieka, który chce odnaleźć skarb na roli, ojca wybiegającego na spotkanie
z synem marnotrawnym. Słuchacze „widzieli” ewangelię. Odpowiadali nie
na słowa lecz na panoramiczne obrazy.
Rozmawiając z Nikodemem Jezus Chrystus odwołał się do sposobu
„audio”. Wiedział, że jego rozmówca jest wykształconym faryzeuszem,
przyzwyczajonym do długich rozmów (słuchania) na temat prawa. Powiedział: „Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd
przychodzi” (J 3,8).
Nikodem przede wszystkim słyszał. Słyszał szum liści na drzewach
przed burzą, słyszał szum wiatru koło swego domu i miał usłyszeć głos
Ducha Świętego.
Samarytanka przy studni oczekiwała przede wszystkim na dotyk miłości. Jezus Chrystus wiedział na co jest najbardziej uczulona, co jest centrum jej wrażliwości. Odwołał się do jej uczucia: „Daj mi pić”. Wiedziała co
oznacza pragnienie. Nie obce jej były wędrówki wśród pustynnych szlaków.
Nieraz przekonała się o ożywczym dotyku zimnej wody w ustach. Samarytanka znała świat z dotyku. Dlatego Jezus Chrystus powiedział do niej:
„Każdy, kto pije tę wodę pragnąć będzie, ale kto napije się tej wody, którą
ja mu dam nie będzie pragnął na wieki” (J 4,13-14).
Mistrz wiedział doskonale, że różni ludzie różnie odbierają wrażenia.
Apelował do wzroku, słuchu, dotyku, w dwudziestym pierwszym wieku
sytuacja jest podobna, w czasie wykładów korzystaj ze wszystkich dostępnych środków, bowiem wśród zebranych na sali są wzrokowcy, dotykowcy
i słuchowcy. Dopiero później poznając lepiej daną osobę, koncentruj się
na jej najbardziej wrażliwym zmyśle.
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APEL DO WZROKOWCÓW
W czasie apelu kładę nacisk na sceny obrazowe: Wyobraź sobie Jezusa
Chrystusa wiszącego na krzyżu i umierającego za ciebie. Ręce ma przebite gwoździami, krew cieknie po policzkach. Czyż jest coś ważniejszego
w życiu człowieka niż oddanie się Jezusowi?
Czy możesz sobie wyobrazić słoneczny dzień dwa tysiące lat temu,
w którym Jezus Chrystus udaje się nad Jordan, by zostać ochrzczonym?
Na brzegu stoją przygodni świadkowie, na niebie aniołowie, na tronie Bóg
Ojciec. Ten obraz może dotyczyć również twojego chrztu.
Wyobraź sobie marsz zbawionych przez bramy niebiańskiego miasta,
złotymi ulicami, aż do spotkania Boga. Czy możesz w splendorze nieba
dostrzec i siebie?

APEL DO SŁUCHOWCÓW
Akcentuję wszystkie wrażenia słuchowe. Mówię: Czy nie słyszysz głosu
Jezusa Chrystusa wzywającego cię dzisiaj do siebie? Pomyśl o potężnym
chórze aniołów i wspaniałym przenikliwym dźwięku trąby przy przyjściu
Chrystusa. Posłuchaj Jezusa, sługo dobry i wierny.

APEL DO DOTYKOWCÓW
Gdy oddasz swoje życie Jezusowi doznasz wpływu uzdrawiającego pokoju, za którym tęskni cała ludzkość.
Posłuchaj, decyzja chrztu umożliwia ci wejście na ścieżkę prawdy, na której twoją rękę ujmie Jego ręka, by jej już nigdy nie wypuścić.
Zanurzenie w wodzie przy chrzcie otwiera drogę do oczyszczenia z grzechu i winy. Chrzest pozwala ci odczuć opiekuńcze raniona Jezusa, chrzest
niesie ze sobą ciepło obecności Zbawiciela.
Każdy z nas jest inny. Każdy z nas wyrósł w innym środowisku. Różnorodność charakterów, osobowości, doświadczeń, zmusza ewangelistę
do stosowania szeregu metod. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w pracy
pastorów jest właśnie stosowanie apelu jak gdyby do siebie, na wzór swojej
własnej percepcji. Człowiek, który rozumie tylko siebie, a innych widzi jako
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swoje lustrzane odbicie, nie rozumie świata. Musicie wyjść z siebie, by rozpoznać potrzeby innych. Musicie określić kto i w jaki sposób odbiera wrażenia, postrzega rzeczywistość, przyjmuje ewangelię. Pozwól Bogu utożsamić się z życiem innych ludzi. Osiągniesz lepsze wyniki w swojej pracy.

ZNACZENIE ORĘDOWNICZEJ MODLTWY
Michał, młody ewangelista był w kłopocie. W połowie serii jego wykładów trzy dziewczyny, które do tej pory regularnie uczestniczyły w spotkaniach powiedział y:
— Wczoraj rozmawiałyśmy z księdzem. Chciałybyśmy ci dzisiaj powiedzieć, że już więcej nie przyjdziemy. Oto książki i ulotki, które nam
pożyczyłeś.
Michał wrócił do domu prawie załamany. Myśl o utraconych słuchaczkach nie dawała mu spokoju. Co można jeszcze zrobić? Odwiedzić je
w domu? Może zadzwonić? Przecież ich decyzja wydawała się być ostateczna. Zatroskany wrócił do kaplicy. Była dziesiąta trzydzieści w nocy.
Usiadł na krześle, ale po chwili osunął się na kolana. Jakże ciężko na sercu! Zaczął się modlić. Pod koniec swojej prośby, kierowanej do Boga, odzyskiwał nadzieję. Wrócił spokój duszy. Nie wiedział w jaki sposób Bóg
rozwiąże powstały problem, ale był pewien, że modlitwa zostanie wysłuchana. Dopiero po północy wsiadł do samochodu i wrócił do domu.
W następną sobotę, witając gości w holu i stałych uczestników nabożeństw zauważył owe trzy znajome. Powitał je nie ukrywając zdziwienia.
— Co wy tu robicie?
— Przyszłyśmy na nabożeństwo. Czy coś jest nie w porządku?
Przez następne kilka tygodni Michał obserwował pracę Boga na rzecz
powrotu dziewcząt do aktywnego uczestnictwa w wykładach. Wkrótce
mógł już z nimi prowadzić domowe studium Pisma Świętego. Później, gdy
jako katechumenki stały na progu baptysterium, jeszcze raz uświadomił
sobie, że sukces w ewangelizacji przychodzi z modlitwą, z prośbą do Boga
o zbawienie ludzi.
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MODLTIWA + WIARA = ZBAWIENIE
Oto dwie składowe efektywnej ewangelizacji na podstawie listu Jana
(1 J, 5,14-16): „Taką zaś ufność mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go
prosimy, wiemy też, że otrzymamy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się
modli, a da mu Bóg żywot”.
Powtórzmy raz jeszcze dwa niezbędne składniki pracy ewangelisty:
a — potrzeba orędowniczej modlitwy
b — potrzeba wiary
„Modlitwa i wiara sprawiają to, czego nie może żadna inna moc na ziemi” (The Ministry of Healing, s. 509). „Częścią planu Bożego jest zapewnienie, w odpowiedzi na naszą modlitwę wiary tego, czego Bóg nie udzieliłby nam, gdybyśmy o to nie prosili” (Wielki bój, s. 408).
Przyprowadzenie człowieka do prawdy jest znacznie trudniejsze od naprawiania samochodu czy upieczenia ciasta. Te ostatnie wymagają zastosowania się do przepisów. Każdy, kto stosuje dobrą receptę osiąga sukces. Ludzie różnią się między sobą tak znacznie, że chociaż istnieją pewne uniwersalne prawa ewangelizacji, potrzebujemy mądrości Bożej w ich
spełnieniu. W przeciwnym razie umysły naszych słuchaczy pozostaną
niewzruszone, a ich życie pozostanie niezmienione.

MODLITWA W ŻYCIU JEZUSA CHRYSTUSA
Pismo Święte wyjaśnia, że moc Jezusa Chrystusa pochodziła z odpowiedzi na jego ciche modlitwy. Modlił się na pustyni, kiedy miał być kuszony. Modlił się w noc poprzedzającą wybór apostołów. Podobnie godziny
nocne spędził na modlitwie przed uzdrowieniem od demona syna męża
szlachetnie urodzonego. Modlił się w Getsemane przed ukrzyżowaniem.
Ewangeliści czasami uważają, że ich chwalebna praca tak bardzo absorbuje, iż nie pozostaje wiele czasu na modlitwę. Jezus Chrystus był daleki
od takiego stanowiska.
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„A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynoszono do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby,
wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił mówić demonem, bo go znali. A wczesnym rankiem, przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste
miejsce, i tam się modlił” (Mr l, 32-35).
Z nastaniem zmierzchu, całe miasto przyszło do Jezusa. Czy jakikolwiek
ewangelista kiedykolwiek był bardziej zajęty niż wtedy Jezus Chrystus?
Ale praca w nocy nie przeszkodziła modlitwie o świcie. Znalazła się moc
w nocy, ponieważ znalazł się czas na modlitwę poranną.

CZTERY CELE MODLITWY
Do czego potrzebna jest modlitwa? Czy jest niezbędna do zbawienie innych ludzi? Jest wiele niezrozumiałych lub niedostępnych dla ludzkiego
zrozumienia mechanizmów działania modlitwy. Ale ten fakt nie powinien
nas zniechęcać. Przecież to, że mamy zbyt małe pojęcie o elektryczności
nie przeszkadza nam w korzystaniu z jej dobrodziejstw w postaci światła,
ciepła, siły napędowej. Pod koniec wieku dziewiętnastego niemal nic nie
wiedziano o witaminie B, spożywając razowy chleb — konsumowano ją
w ilościach nie mniejszych niż dzisiaj. Powiedzmy sobie szczerze: nie trzeba o czymś wiedzieć wszystkiego, by z tego korzystać.
Chociaż nigdy nie poznamy do końca tajemnic modlitwy, oto cztery powody, dla których modlić się warto.
1. Modlitwa upoważnia Boga do powiedzenia nam o naszych grzechach,
które przeszkadzają nam w pracy nad upadkami innych ludzi.
Izraelici zostali pobici przez mieszkańców niewielkiego miasteczka Ai.
W odpowiedzi na modlitwę Jozuego Bóg powiedział: „Wstań, czemu leżysz
twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył... Dlaczego nie mogą synowie izraelscy
ostać się wobec swoich nieprzyjaciół” (Joz 7,10-12). Boża moc nie mogła
być w pełni zamanifestowana, ponieważ w szeregach wybranych panował
grzech. To właśnie modlitwa człowieka do Boga była okazją do zdradzenia
przyczyny niepowodzenia.
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Bardzo często, gdy ty i ja klękamy do modlitwy Jezus pozwala naszym
sercom odczuć potrzebę bliższej z nim zażyłości. W atmosferze modlitwy, nasza chęć zbawienia innych ludzi jest podstawą do usunięcia grzechu z naszego życia. Módlmy się słowami: „O Panie, nigdy przedtem nie
dostrzegałem swojego życia w tym świetle. Jeżeli jestem naprawdę takim, jeśli moja zazdrość, pycha, cierpkość stają między tobą i mną, usuń
je z mojej duszy, tak, abyś przeze mnie mógł skutecznie świadczyć o zbawieniu dla ludzkości”. W modlitwie Jezus objawia cechy charakteru, które
są nam potrzebne dla Jego sprawy.
2. Modlitwa pogłębia pragnienie osiągnięcia tego, o co się modlimy.
Jedną z przyczyn, dla której Jezus nie od razu spełnia nasze modlitwy
jest to, że życzy sobie pełniejszej harmonii, oraz bardziej gorliwej pracy
nad zbawieniem danej osoby. Bo czym więcej modlitw o czyjeś szczęście,
tym bardziej tego pragniemy. Im bardziej pragniemy zbawienia innych,
tym więcej stwarzamy okazji i możliwości do pracy.
3. Modlitwa umożliwia nam kontakt z Bożą mądrością.
Jedynie Bóg jest naprawdę w stanie przyprowadzić ludzi do zbawienia.
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga” (Jak 1,5). „Wszechmogący Bóg dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu
odpowied zieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym
słuchał jak ci, którzy się uczą” (Iz 50,4). On podpowiada właściwe słowa
dla właściwych osób. Bez jego mądrości jesteśmy jak klucznicy wspaniałego pałacu, którzy mają klucze, ale me wiedzą którym kluczem otworzyć
dany salon. Dopiero mądrość Chrystusa wybiera właściwy klucz do serca poszczególnych ludzi, by je otworzyć i napełnić skarbami ewangelii.
4. Modlitwa daje Bogu okazję do okazania mocy pełniejszej niż ta, którą mógłby zamanifestować bez naszych modlitw.
W Księdze Daniela, w rozdziale 10 jest opisana historia trzytygodniowych
modlitw, które pozostawały bez widocznej odpowiedzi. Ale pod koniec
trzeciego tygodnia anioł Gabriel wyjaśnił prorokowi Danielowi, że miała
miejsce walka o Cyrusa. Aniołowie dobra walczyli z aniołami ciemności
o to, by Cyrus mógł dokonać właściwego wyboru. Gdy Daniel modlił się,
trwały właśnie owe zmagania. Nadejście Jezusa Chrystusa przypieczętowało zwycięstwo dobra i Cyrus był w stanie podjąć odpowiednią decyzję:
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Izrael może opuścić Babilon. Modlitwa orędownicza Daniela okazała się
skuteczna.
Czy Bóg nie robi wszystkiego, by zbawić ludzi, zanim my zaczniemy
się modlić? Tak. Ale, gdy w modlitwie dołączamy do intencji niebiańskich,
Bóg może okazać swoją chwałę pełniej, niż kiedykolwiek przedtem. Bóg
w konflikcie dobra ze złem zgodził się ograniczyć swe prerogatywy. Obiecał nie czynić niczego co by ograniczało ludzką wolę. Gdy więc modlisz
się za drugiego człowieka, upoważnia to Boga do bardziej zdecydowanej
interwencji w jego życiu.

MODLITWY SZCZEGÓŁOWE
Modlitwa o zbawienie jest modlitwą o jednostkę. Nie ma to nic wspólnego z pospiesznym wyliczaniem setek imion i oczekiwaniem na cud. Niektóre organizmy potrafią dać życie licznemu potomstwu. Inaczej rzecz się
ma z ludźmi. Czasami zdarza się nam widzieć bliźnięta, nawet pięcioraczki. Ale przeważnie na świat przychodzi jeden noworodek. Podobnie działa mechanizm ewangelizacji. Jeśli w ogóle chcesz kogoś przyprowadzić
do zbawienia, zacznij od modlitw za jedną osobę.
Naszym zadaniem jest proszenie Boga o spełnienie potrzeb Jana i Jakuba, Ewy lub Bożeny. l Sm 12,23: „Również i ja daleki jestem od tego, by
zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za Wami”. Czy już
wiesz za kogo chcesz się modlić? Przyprowadzenie człowieka do prawdy
jest pracą Boga, nie naszą. A właśnie modlitwa otwiera nasze serca i umysły, by uczynić z nas pośredników dla dzieła Ducha Świętego.

MODLITWY W GRUPACH
Pamiętając o indywidualnych modlitwach, zacytujmy Mt 18,19-20: „Nadto
powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem
gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”.
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Ellen G. White dodaje: „Dlaczego dwie lub trzy osoby miałyby sią nie
zebrać i nie prosić Boga o zbawienie za kogoś określonego, a później za kogoś następnego?” (Świadectwa dla zboru, t. VII, s.21).
Małe grupy modlitewne są podstawą efektywnego ewangelizowania.
Dzieło nawracania nie jest procesem naturalnym, jest dziełem nadnaturalnym. Sprzedawca może namówić klienta na kupno tego a nie innego materiału. Reklama może skusić do zakupu właśnie tego garnituru. Ludzie
handlu osiągają sukces, stosując pewne określone metody. Pastor może
nawet przekonać kogoś o słuszności swego wykładu. Ewangelista może
przyprowadzić ludzi na nabożeństwo i spowodować, że się staną członkami Kościoła. Ale tylko Bóg może nawrócić naprawdę. Skuteczna ewangelizacja musi znać i opanować sztukę modlitwy.

WALK A Z NAŁOGAMI
Przede mną z wyrazami głębokiego smutku siedzieli Maria i Jan. Pierwszy odezwał się Jan:
— Co to znaczy być nowonarodzonym? Jak ty to rozumiesz?
Niemal natychmiast po zadaniu pytania, błysnęły zapalniczki, zapaliły
się papierosy, pokój zaczął napełniać się dymem tytoniowym. Nie uważałbym tego pytania za niezwykłe, gdyby moi rozmówcy nie mieli za sobą
wysłuchanych wykładów, gdybym nie spędził z nimi wielu godzin na wyjaśnianiu problemu nowonarodzenia. Jan nalegał:
— Dotarliśmy do punktu, w którym chcemy porzucić to wszystko, co
nazywa się chrześcijaństwem. Nie rozumiemy jak można być nawróconym. Czytamy, a im więcej czytamy tym bardziej jesteśmy zagubieni. Przy
ostatnim zdaniu zapalił kolejnego papierosa.
W czasie dalszej rozmowy ustaliłem, że głównym problemem moich rozmówców nie jest niemożliwość intelektualnego przyswojenia sobie materiału biblijnego, tj. zrozumienia koncepcji nawrócenia, ale to, że choć już
od roku są zapoznani z prawdą nie mogą zerwać z nałogiem palenia papierosów. Zapytałem:
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— Czy moglibyście mi powiedzieć, jaki jest teraz wasz największy duchowy problem? Co jest barierą, która powstrzymuje was od kontaktu z Bogiem? Czy są pewne nawyki, do których przyw iązujecie zbyt wielką wagę?
Jan natychmiast podniósł paczkę papierosów.
— Oto nasz problem numer jeden. Chcemy to rzucić. Próbowaliśmy
już przestać palić.
Maria smutnie pokiwała głową.
— My po prostu nie umiemy zerwać z paleniem.
Frustracja u moich rozmówców była aż nadto widoczna. Walczyli nie
o poznanie koncepcji nowonarodzenia, ale o zwycięstwo nad starym, zakorzenionym nałogiem.

SŁOWO BOŻE A UZDROWIENIE
Oto ciąg dalszy zaczętej poprzednio rozmowy.
— Mario i Janie, macie do rozwiązania bardzo poważny problem. Ale
przecież, gdy rozważamy Nowy Testament znajdujemy przypadki ludzi,
którzy stawali wobec jeszcze większych kłopotów, wobec których ludzie
ci byli podobnie jak wy bezsilni. W Ewangelii Jana, w rozdziale 5 zapisana jest historia wizyty Jezusa nad sadzawką Betezda. Zbawiciel spotyka
tam chorego od 38 lat kalekę. Człowiek ten ma dosyć życia, brakuje mu
nadziei. Leży i czeka na kogoś, kto wrzuciłby go do wody. Wtedy nadchodzi Jezus i pyta, czy chce być uzdrowiony? Faktycznie chciał zapytać, czy
naprawdę chciał być uzdrowiony.
— Myślę — kontynuowałem — że dzisiaj Jezus postawiłby wam podobne pytanie: czy naprawdę chcecie rzucić palenie? Oto odpowiedź chorego: „Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki... zanim
zaś ja dojdę sam, inny przede mną wchodzi (w. 7). Innymi słowy: ja chcę,
ale nie potrafię.
Jezus powiedział: „Wstań, weź łoże swoje i chodź”. Zwróćmy uwagę, że
Zbawiciel nie powiedział: „Jesteś niniejszym uzdrowiony, wstań, weź łoże
swoje i chodź”. Najpierw bowiem należało wykazać wiarę w cud, a później
cud mógł zaistnieć. Nie miała to być wiara w samego siebie, nie miała to
być wiara w to, że jeśli nasze własne przekonanie jest dość silne, to cho-
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roba odejdzie. Miała to być wiara w prawdziwość tego, co wcześniej powiedział Jezus Chrystus.
Kaleka uwierzył, że może chodzić, bo Jezus powiedział, że to jest możliwe. „I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził.
Uwierzył, że to co powiedział Jezus było prawdą i wprowadził to w czyn,
mimo że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, iż choroba zwycięży. Gdy słowa zostały wprowadzone w czyn, został uzdrowiony.

ROZK AZOWI TOWARZYSZY MOC WYKONANIA
Kontynuowałem swoją wypowiedź.
— Moi drodzy, tutaj jest klucz do zwycięstwa nad nałogiem. Pismo Święte mówi: „Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem
Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk” (Hbr 11,3).
Bóg powiedział: „Niech stanie się światłość. I stała się światłość”. „Słowem
Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich.
Bo rzekł i stało się — On rozkazał i stanęło” (Ps 33,6.9). Mówione słowo
niosło ze sobą energię tworzenia.
Pismo Święte jest słowem pisanym. Boże przykazania i Boże obietnice
w Biblii zawierają tę samą moc, która charakteryzowała słowo mówione
przy stworzeniu. Co Bóg powiedział miało się spełnić. Każde przykazanie
ma w sobie uzdalniającą do jego realizacji siłę i moc.
Przykazanie dla palacza? Tak. Rz 1,12: „Wzywam was tedy bracia, przez
miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, święta,
miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza”.
Obietnica dla palacza? Tak. Flp 4,13: „Wszystko mogę w Chrystusie,
który mnie posila”. Każdemu przykazaniu towarzyszy obietnica, która
jest mocą do jego spełnienia.
A gdzie teraz jest wasze zaufanie? Czy tkwi ono w „Ja mogę wszystko”
czy w „Chrystusie, który mnie wzmacnia” (l J 5,14): „Taka zaś jest ufność
jaką mamy do niego, iż jeśli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje
nas”. Zauważmy, że tam nie jest powiedziane „prosimy o coś, za wyjątkiem
zerwania z paleniem”. Tak, wiara jest zaufaniem w to, że temu co Bóg powiedział w swoim Słowie towarzyszy moc spełnienia.
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Otrzymacie siłę kiedy przyjmiecie Jezusa Chrystusa. A przyjęcie Chrystusa oznacza nie tylko przebaczenie przeszłości, ale także moc na dzisiaj
i jutro.
— Moi drodzy, możecie uklęknąć już tutaj, dzisiaj i prosić Boga o moc
do zwycięstwa nad nałogiem. Zerwanie z paleniem oznacza pozbycie się
z organizmu nikot yny w krótkim czasie. Ale mogą wystąpić zwyczajowe
skłonności do zapalenia papierosa — przecież palenie towarzyszyło niemal
każdemu ruchowi, każdej czynności w waszym życiu. Podobnie do kaleki,
ogłośmy zwycięstwo zanim to się faktycznie stanie. Módlmy się, i zanim
skończymy składanie naszej prośby, niech napełni nas wiara, że zwycięstwo zostało odniesione. Zmówiłem bardzo prostą modlitwę:
— Drogi Panie, dziękujemy za moc, która jest w Jezusie Chrystusie,
dziękujemy ci za zwycięstwo, które dzisiaj odnieśli Maria i Jan. Dziękujemy za to, że oni już nigdy nie zapalą papierosa. Przed nimi jeszcze wiele
pokus, czeka ich jeszcze wiele trudności. Ale wiem, że w Twoim Słowie
i przez Jezusa Chrystusa zwycięstwo miało miejsce już dzisiaj. Z wiarą
wielbimy cię za nie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

SIEDEM SEKRETOM POWODZENIA W WALCE
Z NAŁOGIEM PALENIA
1. Przeczytaj obietnice Boże i bądź pewien sukcesu.
Gdy ogarnia cię tytoniowy głód czytaj: Flp 4,13; l Kor 10,13; Ap 3,20; J
1,12; l J 5,14. Pamiętaj słowa Listu Jakuba: „Przeto poddawajcie się Bogu,
przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was”. Poddałeś się Bogu. Skoncen
truj się na osobie Jezusa Chrystusa, Jego miłości, Jego życzeń odnośnie
twego życia.
2. Zniszcz wszystkie zapasy tytoniu.
Jesteś już niepalący. Jeśli wciąż dysponujesz „żelazną” rezerwą — pokusa będzie powracać. Pamiętaj, że resztki tytoniu mogą się znajdować
w kieszeniach wszystkich marynarek, teczce, samochodzie, łazience...
3. Wypij 10 szklanek wody i niesfermentowanych soków owocowych
codziennie.
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W twoim organizmie musi być jak najwięcej płynów. Pij soki jabłkowe,
pomarańczowe, cytrynowe. Nerki muszą odnieść wrażenie, że przyjechałeś do Afryki i upał zmusza cię do picia. Chodzi o to, by pozbyć się trucizny
z organizmu. Przez pierwsze 24 godziny powinieneś ograniczyć jedzenie,
zwiększając picie i konsumowanie świeżych owoców.
4. Idź na spacer.
Jeśli nadchodzi pokusa, wyjdź z domu, idź na spacer. Oddychaj głęboko,
wysoko podnieś głowę, wyprostuj się, wykonaj kilka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Potrzeba ci wodnej kąpieli „w środku” (stąd napoje) i powietrznej „na zewnątrz” (stąd przebywanie na świeżym powietrzu).
5. Weź prysznic.
Jeśli wzmaga się głód tytoniowy, weź prysznic. Nie kładź się w wannie.
To musi być prysznic. Czynność ta da zajęcie twoim rękom. Poza tym bardzo trudno zapalić papierosa pod prysznicem. Opłucz ciało najpierw ciepłą, potem zimną wodą. To dobrze robi na nerwy.
6. Idź wcześnie spać.
Możesz czuć się wyczerpany. Potrzebujesz nieco dłuższego nocnego
wypoczynku.
7. Unikaj kofeiny i napojów w rodzaju coli.
Zarówno kofeina i nikotyna są alkaloidami. Jedna stymuluje drugą. Gdy
palisz nikotynę — chętnie pijesz colę. I odwrotnie.

PRZESTAŃ BŁAGAĆ, ZACZNIJ WIELBIĆ
W l Kor 15,57 Pismo Święte mówi: „Ale Bogu niech będą dzięki, który
nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Bóg dał ci
zwycięstwo. Podziękuj mu za nie. Niech twoja modlitwa nie zaczyna się
od słów: „O Panie daj mi zwycięstwo”. Są tacy, którzy bezskutecznie modlą
się w ten sposób tygodniami. Nie myśl o problemie. Myśl o rozwiązaniu
go. Przestań błagać, zacznij wielbić. Módl się: „Dziękuję ci Panie za zwycięstwo. Dziękuję ci za moc do walki z nałogiem. Wierzę, że zwycięstwo
jest moim udziałem”.
Zasada ilustrowana w tym rozdziale stosuje się nie tylko do zwalczania
nałogu palenia tytoniu. Do każdego innego również.
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Oto cztery etapy zwycięstwa:
a — przekonanie, że nałóg jest grzechem
b — podporządkowanie woli człowieka Chrystusowi
c — wiara, że Bożemu wezwaniu do zaniechania złych przyzwyczajeń
towarzyszy moc do jego realizacji
d — ogłoszenie zwycięstwa i chwała dla Boga
Pamiętaj, że Jezus Chrystus już zwyciężył. Twoja wola łączy się i utożsamia się z wolą Jezusa. I to jest kluczem do zwycięstwa.

KONSERWUJĄC ZIARNO
Chrzest nie jest panaceum na wszystkie duchowe problemy. Najczęściej
okres zaraz po zawarciu przymierza z Bogiem jest dla nowoochrzczonego
najtrudniejszy. Pojawia się wtedy problem z rodziną nieadwentową, problem
nawiązania nowych przyjaźni, problem sprostania standardom biblijnym.
Źródłem problemów zaistniałych u nowoochrzczonych jest często sam
Kościół. Zniechęcenie i odstępstwo pojawia się zawsze ilekroć w szeregach
Kościoła zabraknie tolerancji, wyrozumiałości w przypadkach upadków.
Pojawi się krytykanctwo, które zniszczy błogosławieństwa z tytułu nowej
wiary. Nowi członkowie nie ostoją się, gdy będą pozostawieni sami w walce
z pokusami. Są duchowymi niemowlętami. Każdy noworodek pozbawiony opieki musi umrzeć. Symbolem nowonarodzenia jest chrzest. Moment
zanurzenia wcale nie świadczy o pełnej dojrzałości nawróconego. Wynika
z tego, że Kościół jest odpowiedzialny za pomoc i rozwój każdego nowego
wyznawcy Chrystusa.
Mam dorosłego syna. Gdy się urodził, moja żona i ja opiekowaliśmy się
nim bardzo troskliwie. W nocy wstawaliśmy kilkakrotnie, aby zmienić pieluszkę. Będąc niemowlęciem, nasz syn nie był w stanie nic zrobić dla siebie ani dla innych. Ale przecież nie posądzaliśmy go o brak umiejętności.
Raczej bezradności spodziewaliśmy się po niemowlęciu.
Nigdy zatem nie dopatrujcie się błędów u nowych wyznawców. Są bowiem duchowo niezaradnymi dziećmi. Czasami popełnią błąd, czasami
upadną, zmiana życia to trudny okres. Wielu traci przyjaciół i wówczas
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usilnie szukają ciepła. Tylko uprzejmość, troska i opieka ze strony otoczenia zapewni im duchowy rozwój.
Kiedyś „The Reader’s Digest” zamieścił artykuł zatytułowany Potężna moc ludzkiej miłości. Było to studium rozwoju dwóch sierot. U jednego dziecka stwierdzono, że wzrost osobowy nie pociąga za sobą rozwoju
odpowiednich umiejętności motorycznych. Nie potrafiło czołgać się ani
chodzić. Zauważono ubogie słownictwo i zahamowanie w nauce. Badacze
prowadzili studium przyczyn tych i innych opóźnień rozwoju. Okazało
się, że opiekunowie dziecka traktowali je szorstko i niedelikatnie. Opiekę
nad nim uważali za niechciany przykry obowiązek i ograniczali się tylko
do niezbędnych kontaktów.
W przypadku drugiej sieroty stwierdzono rozwój poprawny. Dziecko rosło normalnie i było jak na swój wiek bardzo dojrzałe. Tym razem zauważono troskliwą i fachową opiekę. Pielęgniarki były przywiązane do dziecka.
Sierota nie tylko potrafiła się czołgać na brzuszku, a później chodzić, ale
także była dla ludzi otwarta i wesoła. Oto, co potrafi miłość.
Niektórzy nawet żartują, że kwiaty lepiej rosną w doniczkach, jeśli otacza je atmosfera miłości. Inni traktują to stwierdzenie całkiem poważnie,
dodając, że w powietrzu znajdują się elektryczne ładunki, na które kwiaty
są wrażliwe. Z pewnością atmosfera miłości w Kościele może przyspieszyć
duchowy wzrost nowoochrzczonych.
Duch Proroctwa wyraża to w ten sposób: „Tym, którzy stali się nowymi
wyznawcami należy się cierpliwe i troskliwe traktowanie. Obowiązkiem
starszych członków Kościoła jest obmyśleć metody i zapewnić środki pomocy, sympatii i pouczania dla tych, którzy świadomie w imię prawdy opuścili inne Kościoły, i przez to wyrzekli się opieki, do której byli przyzwyczajeni” (Ewangelizacja, s.351). Następnie dodaje praktyczną radę: „Gdy
ludzie powracają do prawdy, potrzebują opieki... Ci nowonawróceni potrzebują pielęgnacji — bacznej uwagi, pomocy i otuchy. Nie mogą pogrążyć
się w samotności, wtedy bowiem, stają się najłatwiejszym łupem pokus
szatańskich. Muszą być pouczeni odnośnie swych obowiązków, traktowani uprzejmie, prowadzeni, odwiedzani i wspierani w modlitwie (tamże).
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Gdy badamy życie nowoochrzczonych, stwierdzamy, że mają do czynienia na ogół z czterema rodzajami problemów. Przeżywają głównie cztery kryzysy. Mają one miejsce najczęściej w czasie pierwszych dwóch lat
po chrzcie. Podobnie do dziecka, dla którego najbardziej niebezpiecznymi
są pierwsze kroki, pierwsze dwa lata życia. Te pierwsze lata są punktem
wyjściowym dla dalszego rozwoju.
Pierwszy kryzys, to kryzys ZNIECHĘCENIA. Kryzys ma miejsce wtedy, gdy człowiek nie jest w stanie sprostać wzorcom biblijnym, które uznał
za swoje przed chrztem. Chrzest jest publiczną deklaracją posłuszeństwa
pewnym normom postępowania. Ale później nowoochrzczony zauważa
w swoim życiu występowanie pewnych elementów starego stylu bycia.
Może stracić cierpliwość. Może naruszyć odpoczynek sobotni, może się
przejęzyczyć i wypowiedzieć słowa pochodzące ze starego słownictwa.
Stare zwyczaje i nałogi w jakiejkolwiek formie powracają i są przyczyną
zniechęcenia. Człowiek jest przeświadczony o własnej przegranej. Uznaje
się za hipokrytę, odczuwa wstręt do siebie i gardzi samym sobą. Jego naturalnym zachowaniem jest zerwanie kontaktów z Kościołem.
Symptomy. Głównymi symptomami są: wysoka absencja na nabożeństwach sobotnich, unikanie spotkań towarzyskich z członkami zboru. Nieobecność na wykładach i nabożeństwach modlitewnych. Daje się także
zauważyć utratę chrześcijańskiej radości: zaginęła chęć nawiązania ścisłego kontaktu ze zborem. Brak uśmiechu na twarzy, ociężałość, szybki,
wymuszony uścisk dłoni — oto oznaki kryzysu.
Rozwiązanie. Kryzys zniechęcenia może być zażegnany stosunkowo
szybko pod warunkiem szybkiego rozpoznania. Rozmowa telefoniczna, modlitwa, wspólny spacer, dłuższe powitanie lub pożegnanie — to wszystko
stanowi promyk nadziei. Osoba przeżywająca kryzys na pewno nie potrzebuje nagany, potępienia, krytyki. Wymaga natomiast cierpliwego i wyrozumiałego wysłuchania problemów i szczerej, prawdziwej otuchy i zachęty.
Drugi kryzys to kryzys integr acji. Kryzys wyobcowania. Zachodzi
wtedy, gdy człowiek tracąc starych przyjaciół nie zyskuje nowych. Gdy
wyznawca akceptuje doktrynę Kościoła, ale nie jest związany z jego strukturą. Ponieważ człowiek to istota społeczna, kryzys ma miejsce w przypadku pozbawienia go więzi z ogółem członków. Polega to na odczuwa-
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niu dotkliwej samotności z powodu wejścia w nowy związek wyznaniowy
i jednocześnie braku ścisłej więzi z Kościołem.
Symptomy. Nowy wyznawca spóźnia się na nabożeństwo i dom modlitwy opuszcza zaraz po ostatniej pieśni. Siedzi sam, otoczony pustymi
krzesłami. Nie angażuje się w życie społeczne zboru. Nawet jeśli uczestniczy w akcji ogólnokościelnej — działa samodzielnie. Religia jest dla niego obecnością na nabożeństwach sobotnich, jest zestawem pewnych doktryn. Wierzy w doktrynę i nic poza nią. Tacy ludzie najczęściej opuszczają
szkołę sobotnią. Nie odczuwają potrzeby więzi z całą społecznością, nie
są zbyt towarzyscy, nie mają bliższych przyjaciół. Sytuacja ta może trwać
tygodnie i miesiące, jeśli zbór zlekceważy symptomy — osoba przeżywająca kryzys opuści szeregi Kościoła.
Rozwiązanie. Osoba potrzebuje natychmiastowej uwagi ze strony zboru. Pomóżcie jej nawiązać nowe znajomości wewnątrz zboru. Szczególny
nacisk winien być położony na próby zaangażowania jej w pracę jakiegoś
działu w zborze. Jeśli pozostawia bez odpowiedzi zaproszenie ustne, można zadzwonić, można spowodować jego pracę na przykład w domowym
dziale szkoły sobotniej, bez formalnego angażowania go jako nauczyciela.
Pożądane są wspólne sobotnie obiady.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wyłączną przyczyną porzucenia
Kościoła są kryzysy zniechęcenia i integracji. W obu przypadkach środkiem zaradczym jest przyjacielska więź.
Trzeci kryzys, to kryzys STYLU ŻYCIA. To załamanie ma miejsce
w rok, do półtora po chrzcie. Polega on na nieumiejętności sprostania doktrynie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zastosowania standardów
chrześcijańskie] moralności w życiu praktycznym.
Symptomy. Nie na mowy o nabożeństwach rodzinnych. Modlitwy przed
posiłkami są nerwowe, spazmatyczne. Szabat zachowywany jest z całą beztroską. Osoba odwiedza miejsca, w których kiedyś znajdowała rozrywkę.
Mimo, że może być obecna na nabożeństwie w sobotę rano, pokusy starego życia prowadzą ją wieczorem do miejsc starego życia. Osobiste doświadczenie chrześcijańskie jest sztuczne. Praktycznie nie istnieje indywidualne życie duchowe w postaci Studium Pisma Świętego, lekcji szkoły
sobotniej, modlitwy, rozmyślań. Taki wyznawca nie zna Jezusa Chrystusa.
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Oto, co bezpośrednio może zauważyć zbór: osoba opuszcza nabożeństwa szkoły sobotniej, jest nieobecna na nabożeństwach modlitewnych,
nie uczestniczy w ewangelizacji, zaniedbuje czytanie literatury religijnej,
a w szczególności kościelnych czasopism, występuje niechęć do wspólnych akcji kościelnych w postaci zjazdu, campów i obozów. Osoba przeżywająca kryzys mówi o Kościele, używając ogólników. Duchowy wzrost
jest zahamowany.
Rozwiązanie. Bądź pewny, że osoba taka dysponuje w domu literaturą
adwentową. Masz zatem do czynienia z adwentystą kościoła laodycejskiego. Rzeczą najważniejszą w takiej sytuacji jest zaangażowanie go w kilkuosobowe studium Pisma Świętego, rodzaj spotkań poświęconych nauce,
modlitwie i ewangelizacji. Jeśli w grupie znajduje się 6 do 8 osób, ich wzajemna wymiana zdań, uzupełnianie się w wypowiedziach może przyspieszyć duchowy rozwój tych najbardziej opornych.
Czwarty kryzys, to KRYZYS KIEROWNICTWA. Wyobraźmy sobie
względnie mały zbór. Nowoochrzczony wyznawca otrzymuje kierowniczą
funkcję. Może znaleźć się w radzie zboru. Jest to dla niego okoliczność,
w której zobaczy Kościół „od środka”. Zniknie dostrzegana przez niego
kiedyś „aureola” świętości zboru. Zauważa, że członkowie zboru dalecy
są od doskonałości. W radzie słyszy się różne głosy o wyznawcach. Tam
się ludzi ocenia, mówi o błędach. Nowoochrzczony uświadomi sobie, że
zbór to realni błądzący ludzie. I to jest koronna przyczyna zniechęcenia.
Symptomy. Daje się zauważyć krytykanctwo, plotkowanie, narzekanie
na pracę działów zborowych. Czasami osoba obecna na posiedzeniach komitetu nominacyjnego odmawia przyjęcia wszelkich obowiązków. Może
występować ostra krytyka z jednej strony i wielka ciekawość z drugiej.
Rozwiązanie. Przeważnie jedno lub dwa kazania poświęcone boskiemu pochodzeniu Kościoła oraz słabości i niedoskonałości ludzkiego kierownictwa wystarczają, by kryzys został zażegnany. Należy dodać, że tego
rodzaju załamanie wiąże się z brakiem duchowej dojrzałości. Pastor nie
może zapomnieć, że wybierając nowoochrzczoną osobę na kierownicze
stanowisko musi wyjaśnić niedoskonałość ludzką.
Aby zwalczyć każdy z wyżej wymienionych kryzysów wymagany jest
jeden nadrzędny czynnik, ochrona przed odstępstwem: zaangażowana

60

miłość. Jest to ten rodzaj uczucia, który zmusza nas do powtarzania i okazywania: „Jestem tobą zainteresowany, opiekuję się tobą”. Miłość objawiona w zaproszeniu na obiad, spacer, uśmiech. Powinniśmy pamiętać
słowa małego czarnego chłopca z Harlemu, który gdy przechodził koło
głoszącego ewangelię kaznodziei krzyknął: „Pastorze, chcę zobaczyć miłość z krwi i kości”.
Przyprowadzanie ludzi do zbawienia jest najbardziej cudownym zajęciem na świecie. Jest to ten rodzaj pracy, w której Bóg i człowiek pracują obok siebie. Największą radość sprawia fakt, że pracujemy z Bogiem.

NIEZBĘDNE MINIMUM
Nasza książka traktowała o niezbędnych czynnikach ewangelizacji,
o sztuce doprowadzania ludzi do podejmowania decyzji przyjęcia Jezusa Chrystusa i poselstwa trzeciego anioła. To, co uzdalnia ewangelistę
do owocnej pracy, to żywe Słowo Boga w sercu. Pragnienie pracy dla ludzi, budzone przez obecność Ducha Świętego.
George Withfield, słynny angielski ewangelista powiedział: „O Panie, daj
mi duszę lub zabierz moją duszę”. Henry Martin, misjonarz stojący na rafie koralowej u wybrzeży Indii, krzyczał: „Tutaj chcę spłonąć dla Boga”.
Dwight L. Moody mawiał: „Użyj mnie, mój Zbawicielu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu sobie życzysz”.
Jako młody kandydat na misjonarza John MacKenzie modlił się u brzegów rzeki Lottie : „O Panie wyślij mnie na najbardziej ciemne miejsce
na ziemi” .
Ellen G. White pisała: „Praca ponad pracami, działanie ponad wszystkimi innymi, które angażować winno energię duszy — to praca zbawienia
ludzi, za których umarł Jezus Chrystus. Niech będzie to waszym głównym i najważniejszym działaniem w życiu. Niech będzie to specjalną pracą całego życia”.
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Pragnienie zbawienia ludzi nie jest czymś z czym przychodzimy na świat.
Jest to raczej to, co otrzymujemy na ziemi, a pochodzi z nieba. Pragnienie
zbawienia dla innych ludzi nie pochodzi z nas lecz bierze swój początek
na Golgocie.
Gdy uświadomimy sobie, że w momencie przyjścia Chrystusa, ludzi
czeka albo zbawienie albo zatracenie, gdy uzmysłowimy sobie w tym nasz
udział, stwierdzimy, że dzięki Duchowi Świętemu powinniśmy pracować
dla ludzi.
Moi Przyjaciele, jeśli czytacie stronice tej książeczki, pamiętajcie, że
głębokim pragnieniem mojego serca jest, aby to, co zostało w niej powiedziane stało się dla was czymś więcej niż techniką, metodą. Chcę, aby stało
się częścią Waszego życia, żywą zasadą tak, abyście zostali skutecznymi
ewangelistami. Nie jest najważniejsze to, że kiedyś wasze nazwiska znajdą się na kartach historii Kościoła, jako imiona potężnych ewangelistów.
Najważniejsza jest radość z tytułu współpracy z Chrystusem.
Jeżeli uświadomicie sobie fakt, że Bóg pragnie Was uczynić swoimi
rzecznikami wśród zgubionych — czy nie zechcecie modlić się o posłuszeństwo Duchowi Świętemu? Czy nie poprosicie Boga, by Wam otworzył
oczy i pozwolił zobaczyć błądzących wokół was?
Zmówmy zatem razem taką oto modlitwę:
„Drogi Panie, udziel mi pragnienia zbawienia dla innych ludzi. Pozwól
mi zobaczyć ludzi takimi jakimi widział ich Jezus — kandydatami do Królestwa Niebios. Spraw, bym w świetle krzyża miał udział w pragnieniu
współpracy z Nim na rzecz zbawienia dla innych. Niech całkowicie wypełnia się we mnie wola Ducha Świętego, tak, aby nic nie powstrzymało
mnie w pracy dla ludzi”.

62

Ojcze, pozwól mi pracować obok Ciebie.
Jestem słaby. Obawiam się niepowodzeń.
Ale wiarą i zaufaniem oddaję się Tobie,
wiedząc, że mnie użyjesz w swej pracy.
Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.

