
1 

Poziom 3 Lekcja 15 

 

JAK MOŻESZ UŻYĆ SWOJEGO ŚWIADECTWA? 
Opracował Don Krow 

 
 Dzisiaj chciałbym mówić o wykorzystywaniu własnego świadectwa. Czytamy w Dziejach 

Apostolskich 5:42: Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą 

nowinę o Chrystusie Jezusie. Zauważ, że uczniowie wczesnego Kościoła spotykali się w świątyni 

i po domach codziennie, ucząc się i głosząc Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi uważa, że spotykanie się 

po domach jest czymś niezwykłym i niewygodnym. Chciałbym się podzielić kilkoma rzeczami, 

których nauczyliśmy się wychodząc do ludzi, mając drzwi otwarte do nauczania i nawracania ludzi 

do Jezusa Chrystusa. 

 
 To nawet w najmniejszym stopniu nie jest takie trudne jak myślisz. Jedną z rzeczy jakie 

zauważyłem w Piśmie Świętym jest to, że Apostoł Paweł użył swojego osobistego świadectwa 3 razy 

rozmawiając z nienawróconymi. W Dziejach Apostolskich 9:22,26 opowiedział osobom niewierzącym 

swoje świadectwo, to czego doświadczył i co mu się przytrafiło. Jednym z najbardziej skutecznych 

sposobów, jaki odkryliśmy w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa Chrystusa, jest tak zwany przez nas 

spacer modlitewny. Chodząc od drzwi do drzwi, pukamy i mówimy: „Jesteśmy w pobliżu i modlimy 

się za ludźmi. Wierzymy, że Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy, więc jeśli masz jakieś problemy 

w rodzinie, zdrowotne, czy jakiekolwiek inne problemy; czy chciałbyś, żebyśmy się za was 

pomodlili?”. Niekiedy ktoś powie: „Tak, mam taki jeden problem” i chce się z wami modlić, 

a niekiedy ktoś czuje się niewygodnie, czy wręcz zawstydzony i mówi: „Nie, tym razem nie mamy 

żadnych próśb o modlitwę”. Wtedy po prostu dzielimy się z nimi osobistym świadectwem. 

 
 Mówię wtedy: „Zauważyłem, że masz dzieci. Sam mam ich troje. 14 listopada 1981 urodziły mi się 

bliźniaczki. Drugie z nich urodziło się martwe”. Odpowiedź brzmi: „Och, bardzo mi przykro z tego 

powodu”. Wtedy mówię: „Niech ci nie będzie przykro. Opowiem ci, co się wydarzyło”. Zaczynam 

im opowiadać. „Druga bliźniaczka urodziła się nóżkami do przodu. W czasie porodu został odcięty 

dopływ tlenu. Urodziła się więc martwa. Położna wzięła ją do ręki, dała jej klapsa (najmocniej jak 

tylko mogła), robiła sztuczne oddychanie, w razie gdyby do jej płuc dostał się jakiś płyn, zrobiła 

wszystko co mogła, ale w końcu się poddała. Byłem wtedy jak każdy inny ojciec. Straciłem córkę – 

co teraz miałem zrobić?”. W tym momencie pytam tego kogoś w drzwiach: „Chciałbym cię zapytać, 

czy kiedykolwiek czytałeś Biblię?”. Odpowiedź pada: „Cóż, trochę,” albo: „Nie, nigdy”. Tłumaczę 

wtedy: „Pytam, ponieważ Biblia mówi w Dziejach Apostolskich 10:38, że Jezus czynił dobrze, 

chodząc i uzdrawiając tych, którzy byli uciskani przez diabła, ponieważ Bóg był z Nim. Powiem 

ci co się wydarzyło. Możesz zrobić z tym co tylko chcesz, ale moje dziecko było martwe, 

a ja myślałem o tym, że za kilka dni będę musiał je pochować. Pomyślałem sobie wtedy, Chcę 

ją jedynie potrzymać. Kiedy do niej podchodziłem, znajdowała się przy niej jakaś zła obecność, którą 

Biblia nazywa duchem demonicznym. W jednej chwili zaatakowała mnie i poczułem się jak 

sparaliżowany. W chwili, kiedy to się stało, zawołałem: „W imieniu Jezusa Chrystusa, nakazuję 

ci, duchu nieczysty, odejść od tego dziecka i nakazuje, aby życie do niego wróciło w imieniu Jezusa”. 

To maleństwo, które nigdy nie oddychało, zakasłało, wzięło oddech i znów przestało oddychać. 

Ponownie powiedziałem: „W imieniu Jezusa Chrystusa, ty duchu nieczysty, nakazuję ci zostawić 

to dziecko w tej chwili i niech wróci do niej życie!”. Tym razem zakasłała kilkakrotnie i zaczęła 

oddychać”. 

 
 Zwracam się do rozmówcy po imieniu i mówię: „Wiesz, że po około 3 minutach, mózg bez 

dostawy tlenu zostaje trwale uszkodzony? Moja córeczka jest doskonała w każdym calu. Daliśmy jej 
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na imię Vita, co po łacinie oznacza życie, ponieważ chcieliśmy jej kiedyś opowiedzieć, co Bóg dla niej 

uczynił. On na nowo dał jej życie. Od tamtego czasu wielokrotnie studiowałem Biblię i oto, 

co odkryłem. Tak jak duch nieczysty, który był nad moją córka, istnieje królestwo ciemności, pod 

rządami Szatana i również istnieje Królestwo Syna Bożego. 

 
 „Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, zaczął powoływać ludzi z królestwa ciemności do swojego 

Królestwa, poprzez opamiętanie i wiarę w Niego - przyjęcie przebaczenia grzechów i pójście za Nim. 

Nie wiem, w co wierzysz, ale właśnie to stało się w moim życiu i w mojej rodzinie. Chcę 

ci powiedzieć, dlaczego tak naprawdę stoję u twoich drzwi. Jezus nakazał nam, abyśmy szli i czynili 

innych uczniami. Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi jest zbyt zajętych, by chodzić do kościoła albo 

po prostu nie mogą lub nie chcą. Jeśli masz jakieś pytanie tam, nie możesz po prostu podnieść ręki 

i zapytać: „Pastorze (albo proszę księdza), co znaczy to, co przed chwilą powiedziałeś?”. To dlatego 

tutaj jesteśmy. Przez 10 minut prowadzimy skondensowane nauczanie ze Słowa Bożego. Później 

udajemy się do Pisma Świętego i zadajemy pytania, aby się upewnić, że wszystko jest jasne. Jest 

to dialog, który prowadzimy z daną osobą. Nie głosimy ludziom i nie mówimy „co Biblia mówi”, ale 

raczej staramy się pomóc im odkryć, co ona mówi, zadając im kilka pytań. 

 
 „Czy coś takiego cię interesuje? Możemy się umówić, jak ci pasuje i przyjdziemy do ciebie 

porozmawiać, i nauczyć cię pewnych rzeczy. Jeśli nic z pierwszej lekcji nie wyciągniesz, jeśli ci ona 

nie pomoże, nie zachęci i nie podbuduje, nigdy więcej nie zobaczysz naszych twarzy. Nie chcemy 

ci przeszkadzać, ani nie chcemy cię zaciągnąć do jakiegoś kościoła czy organizacji, Ani nic z tych 

rzeczy. Jesteśmy tu po to, by ci powiedzieć, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie osobiście i by pomóc 

ci zrozumieć Boże Słowo. Jest wiele rzeczy w Biblii, których do końca nie rozumiemy, ale chcemy 

ci zaoferować krótkie studium. Czy coś takiego by cię interesowało?”. Wielu ludzi mówi: „Tak, jestem 

zainteresowany”, więc umawiamy się na spotkanie i zaczynamy lekcję z kursu Uczniostwo. Nie 

jesteśmy tam po to, by robić ewangelizację z mikrofalówki, by wykręcać im ręce i zmusić ich 

do odmówienia modlitwy, której wcale nie rozumieją. Uczymy ich lekcji z Uczniostwa i pomagamy 

im zrozumieć Chrystusa i to ukrzyżowanego. 

 
 Opowiedziałem pewnemu pastorowi o Uczniostwie, który zapytał: „Don, co się dzieje po pierwszej 

lekcji?”. “Po pierwszej lekcji taka osoba rozumie co należy zrobić, by odpowiedzieć Jezusowi 

Chrystusowi i przyjąć Jego miłosierdzie i pojednanie. Nie jesteśmy natarczywymi sprzedawcami. 

To nie nasze podejście. Po pierwszej lekcji zaczynają rozumieć, co potrzebują zrobić ze swojego 

serca”. „A co się dzieje po lekcji 15?” – zapytał mnie pastor. „ Po lekcji 15, jeśli taka osoba wciąż 

razem z nami studiuje, powinna nawrócić się od swoich grzechów, przyjąć chrzest wodny i być 

ochrzczona Duchem Świętym. Możemy to już zaobserwować nawet przy lekcji 6”. 

 
 W Ew. Mateusza 28, Jezus nakazał, aby czynić uczniami wszystkie narody, w takiej kolejności, 

chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podczas kursu biblijnego Uczniostwo, niewierzący 

zaczyna mieć świadomość Jezusa Chrystusa, Jego ukrzyżowania i zaczyna to wszystko rozumieć. 

Po cotygodniowych lekcjach tworzy się swego rodzaju przyjaźń. Pojawia się miłość i zaufanie. 

Przychodzimy do nich ze Słowem Bożym, a nie z kazaniem. Czytamy z nimi wersety, zaczynają 

je czytać także oni, zadajemy im pytania, aby byli w stanie odpowiedzieć na nie sami używając Słowa 

Bożego. Tydzień po tygodniu widzimy, jak ludzie chcą wyznawać otwarcie Chrystusa, ponieważ 

wiedzą, co to znaczy przyjąć Go, podążać za Nim i być Mu oddanym. Bardzo się to różni 

od dzisiejszego sposobu ewangelizowania. 

 
 W pierwszej kolejności docieramy do ludzi poprzez osobiste świadectwo i każdy z nas ma takie 

świadectwo. Nie raz piszemy swoje własne broszurki. Ja taką broszurkę napisałem i zatytułowałem 
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ją Śmierć Mojej Córki. Nie raz zostawiam ją pod drzwiami. Wielu ludzi z naszego Uczniowskiego 

kursu biblijnego napisało swoje broszurki – na przykład: Uwolniony Niewolnik, napisał Jeo Rose, 

który był związany alkoholem i narkotykami, a Śmierć Narkomana opracował Rocky Forry, który 

od 15 roku życia był związany narkotykami i w cudowny sposób został uwolniony przez Jezusa. 

Opowiadamy te świadectwa często stojąc przy drzwiach. 

 
 Ktoś może powiedzieć: „Ja nie mam tak dramatycznego świadectwa. Nigdy nie miałem dziecka 

wskrzeszonego z martwych po 8 minutach”. Wiem, że niewielu ludzi ma takie świadectwo. Możesz 

posiadać takie świadectwo jak Andrew Wommack, którego życie podtrzymywała moc Boża do tego 

stopnia, że od samego dzieciństwa zachowała go od grzechu, brudu i bezbożności, z którymi 

większość ludzi się jednak zetknęła. Każdy z nas ma świadectwo, ale jeśli myślisz, że twoje nie jest 

wystarczająco mocne, proszę, użyj mojego. Kiedy po raz pierwszy rozpoczęliśmy nasz kurs 

Uczniostwa, Joe Rose używał mojego świadectwa. Po pewnym czasie szło mu lepiej niż mnie, więc 

powiedziałem: „Joe, powiedz im, co mi się przydarzyło”. 

 
 Jeśli Apostoł Paweł użył swojego osobistego świadectwa aż 3 razy w Nowym Testamencie, 

by dosięgnąć zgubionych, ty też możesz to zrobić. Dziś mamy komputery z różnego rodzaju 

programami. Word Perfect, Microsoft Word czy jeszcze inne. Stworzenie broszurki ze swoim 

własnym świadectwem to łatwizna. O wiele lepiej to brzmi, jeśli powiesz: „Nie kupiłem tego w jakiejś 

chrześcijańskiej księgarni. To o czym mówię, naprawdę mi się przytrafiło”. 

 
 Chciałbym, abyś spisał swoje własne świadectwo, co się z tobą stało, kiedy przyszedłeś do Jezusa 

Chrystusa. Podziel się nim w sposób, jakbyś je mówił komuś, stojąc pod drzwiami. 

 

Spisz swoje świadectwo, poćwicz dzielenie się nim. To jest bardzo ważne. Przestudiuj ten 

temat. Niech cię Bóg błogosławi. 

 

 
Pytania 

 
1. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Komu mamy zwiastować Ewangelię? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19-20. Kogo mamy czynić uczniami? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:5,26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Gdzie odbywało się 

ewangelizowanie? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Przeczytaj Ew. Marka 4:11-12. Przed prawdziwym nawróceniem, osoba musi: 

A. przejrzeć. 

B. zobaczyć. 

C. usłyszeć. 

D. zrozumieć. 

E. wszystkie z powyższych. 

 
5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:23-24. Kiedy Paweł wykładał i świadczył o Ewangelii, jak 

wiele czasu mu zabierało, aby przekonać ludzi o roszczeniach Jezusa? 
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:14. Kiedy ktoś się naprawdę nawraca do Chrystusa, 

co powinno być otwarte? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:37. Co się dzieje, jeśli serce człowieka jest otwarte 

i przekonane? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:31, 2:38. Co taka osoba ma zrobić? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42, 8:31-32. Co taka osoba ma zrobić? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Przeczytaj List do Rzymian 10:14-15. W odwrotnej kolejności (w tym fragmencie) w jaki 

sposób człowiek przychodzi do Chrystusa? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 

 
 Ew. Marka 16:15 - I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. 

 
 Ew. Mateusza 28:19 - Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego.  

 

 Ew. Mateusza 28:20 - ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 

z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Amen  

 

 Dzieje Apostolskie 8:5, 26. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A anioł Pański 

rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest 

to droga pustynna. 

 
 Dzieje Apostolskie 16:13-15, 23 - A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak 

sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. 

Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni 

purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została 

ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie 

do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. a gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich 

do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. 

 
 Dzieje Apostolskie 20:20-21 - Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, 

co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków 

do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. 

 
 Ew. Marka 4:11-12 - I odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, 

którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli; 
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i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. 

 
 Dzieje Apostolskie 28:23-24 - A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu 

jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie 

Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się 

przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. 

 
 Dzieje Apostolskie 16:14 - Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, 

z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, 

co Paweł mówił. 

 
 Dzieje Apostolskie 2:37 - A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych 

apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? 

 
 Dzieje Apostolskie 16:31 - A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. 

 
 Dzieje Apostolskie 2:38 - A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić 

w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 

 

 Dzieje Apostolskie 2:42 - I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba 

i w modlitwach. 

 
 Ew. Jana 8:31-32 - Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie 

w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 

 
 List do Rzymian 10:14-15 - Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają 

uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają 

zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują 

dobre nowiny! 
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Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Komu mamy zwiastować Ewangelię? Wszelkiemu stworzeniu, 

każdemu. 

 
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19-20. Kogo mamy czynić uczniami? Ludzi z każdego narodu. 

 
3. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:5,26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Gdzie odbywało się 

ewangelizowanie? W miastach, na pustyni, nad rzeką, w więzieniach, w miejscach 

publicznych, po domach. 

 
4. Przeczytaj Ew. Marka 4:11-12. Przed prawdziwym nawróceniem, osoba musi: E. Wszystkie 

z powyższych. 

 
5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:23-24. Kiedy Paweł wykładał i świadczył o Ewangelii, jak 

wiele czasu mu zabierało, aby przekonać ludzi o roszczeniach Jezusa? Od rana do wieczora, 

prawdopodobnie od 6 do 8 godzin. 

 
6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:14. Kiedy ktoś się naprawdę nawraca do Chrystusa, 

co powinno być otwarte? Serce, sedno ludzkiej istoty. 

 
7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:37. Co się dzieje, jeśli serce człowieka jest otwarte 

i przekonane? Jeśli zareagują poprawnie, powinni odpowiedzieć: „Co mam robić?”. 

 
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:31, 2:38. Co taka osoba ma zrobić? Ma się opamiętać, 

uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i zostać ochrzczona. 

 

9. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42, 8:31-32. Co taka osoba ma zrobić? Trwać w nauce 

apostolskiej. Trwać i uczyć się praktykować Słowo Jezusa. 

 
10. Przeczytaj List do Rzymian 10:14-15. W odwrotnej kolejności (w tym fragmencie) w jaki 

sposób człowiek przychodzi do Chrystusa? Ktoś jest posłany. Komuś jest zwiastowane. 

Ponieważ usłyszeli przesłanie o Jezusie, mogą uwierzyć. Ponieważ uwierzyli, wezwali 

imienia Pańskiego, by zostać zbawionymi. 
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