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WPŁYW EWANGELII
Jako uczniowie i ,,posłani’’ przez Jezusa, powołani do bycia ambasadorami pojednania
oraz wpływania ewangelią na tych, którzy są daleko od Boga, o czym musimy
pamiętać, kiedy staramy się poświęcić życie czynieniu innych uczniami w mocy Ducha
Świętego? W jakich obszarach potrzebujemy prowadzenia, jeśli chodzi o nasze relacje
z niewierzącymi?
Przemiana życia niechrześcijan nie zależy od nas. Duchowa przemiana pochodzi od
Boga! Jednakże są rzeczy, które zależą od nas, np. to, w jaki sposób wnosimy ewangelię
do życia pojedynczych osób, grup ludzi czy naszej lokalnej społeczności.
Jest przynajmniej 5 dużych sfer, które zależą od nas:

MODLITWA
Słuchanie i poleganie na Duchu Świętym, aby wiedzieć do kogo, jak, kiedy i gdzie
przynieść wpływ ewangelii. (Duch Święty jest tym, który ,,głosi’’ Jezusa — Ew. Jana
15:26-27, Ew. Jana 16:12-15.) Modlitwa o to, aby wzrastało w nas ciągłe współczucie
dla zgubionych i pasja do tego, aby widzieć ich pojednanych z Bogiem.

BLISKOŚĆ
Być w wystarczającej bliskości z ludźmi, którzy mogą widzieć, jak Jezus wpływa na
detale naszego życia. Bliskość prowadzi do ,,prawdziwej’’ przyjaźni i zaufania, które
zazwyczaj są potrzebne w relacji zanim ewangelia może być wyraźnie
zademonstrowana i zakomunikowana. Ta bliskość wymaga od nas tego, aby walczyć
o relacje oraz organizować nasze życie oraz harmonogramy wokół jakościowego czasu,
w którym okazujemy im miłość i służymy im.

PORYWAJĄCY STYL ŻYCIA
To, jak żyjemy z naszymi małżonkami i dziećmi oraz to, jak żyjemy jako misyjna
wspólnota MOŻE BYĆ potężną obroną ewangelii. Chcemy, aby ludzie widzieli, jak
pracujemy, prowadzimy nasze małżeństwa, wychowujemy dzieci, spędzamy czas
i wydajemy pieniądze oraz traktujemy innych skupieni na Jezusie i Jego celach. Nasze
życie powinno być ,,atrakcyjne’’ dla innych ze względu na dzieło Ducha Świętego,
który wytwarza owoc w naszym życiu.
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DEMONSTROWANIE
Konkretna służba i pokazywanie pragnienia Jezusa, aby przywrócić wszystkie rzeczy do
ich właściwego stanu. Nieustanne okazywanie hojności, współczucia, poświęcenia,
życzliwości, łaski itd. w naszych relacjach z niewierzącymi. Rzeczy takie, jak
błogosławienie ludzi posiłkami, ciastkami, pracą w ogrodzie, pomocą w domu, opieką
nad dziećmi, pożyczaniem naszych rzeczy, darami itd.

GŁOSZENIE
Werbalne deklarowanie ,,dobrej nowiny’’ o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
dla całej ludzkości. Ludzie potrzebują nie tylko zobaczyć i doświadczyć ewangelii, ale
muszą też wyraźnie usłyszeć prawdę o Bożej opowieści oraz o tym, że On dąży do
relacji z nimi przez Jezusa.

PYTANIA DO ROZWAŻENIA:
•
•
•
•
•
•

Czy twoje serce łamie się na myśl o twoich zgubionych znajomych i sąsiadach?
Czy modlisz się, żeby Duch zmiękczał twoje serce, abyś miał takie nastawienie?
Kim są niewierzący, którym starasz się przynieść wpływ ewangelii?
W jaki sposób i jak często starasz się to robić?
W jaki sposób ty i twoja misyjna wspólnota możecie wzrastać w każdej z tych
5 sfer w następujących miesiącach?
Jakie konkretne rzeczy musisz przestać robić albo zacząć robić, aby to było
możliwe?
Jakie bariery powstrzymują cię od wprowadzenia zmian, tak aby twoje życie
koncentrowało się na misji Jezusa, polegającej na czynieniu innych uczniami?
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