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Przygotowanie i przedstawienie w kościołach lepszego przesłania Gedeonitów jest
niezbędne dla naszej służby. Jest to wyzwanie zarówno dla nowych mówców, jak i dla
tych, którzy są nimi już od wielu lat.
Niniejszy Podręcznik został opracowany po to, aby pomóc w przygotowaniu i przekazaniu
lepszych usług – pomóc zarówno tym, którzy pracują nad zakwalifikowaniem się do swojej
pierwszej usługi, jak i w rozwoju doświadczonych mówców. Niech Bóg was błogosławi,
gdy będziecie modlić się i przygotowywać lepsze przesłania Gedeonitów.

Część pierwsza
Usługa w Kościele
To z tych kościelnych zgromadzeń czerpiemy naszych członków, staramy się o wsparcie w
modlitwie innych chrześcijan z kościołów. Składki zebrane w czasie usług kościelnych
stanowią znaczącą część naszych funduszy na drukowanie Pisma dla świata.
Przesłanie Gedeonitów przekazywane w kościele ma ogromną wagę.
Jest to główny kanał komunikacji z wspierającą nas
społecznością – Bożym ludem w Jego kościołach.
Jest bezwzględnie konieczne, abyśmy pozyskiwali i wykonywali coraz więcej usług w
kościołach. Niemniej, pozyskanie i wypełnienie usługi niewłaściwa usługą, przekazaną w
niewłaściwy czy nieadekwatny sposób, może zaszkodzić naszej służbie. Tak więc lepsi
mówcy przekazujący lepiej przesłanie są nieodzowni.
Cześć druga
Mówca

Co można zrobić, aby mówcy byli lepsi? Jakie cechy charakteryzują wybitnego mówcę?
Być może należy wziąć pod uwagę cztery czynniki.

Duchowe przygotowanie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów to służba duchowa. Wszystko, co robimy jest
skierowane tylko ku jednemu celowi – zdobywanie innych dla Pana Jezusa Chrystusa.
Wszelka nasza działalność, włączając w to przemawianie w kościołach, posiada silny

duchowy wymiar. Nasze przygotowania do przemawiania w kościele muszą być poddane
Bogu, jako duchowa służba. Nasz serca muszą być przed Bogiem w porządku, nasze życie
czy publiczne świadectwo musi być czyste i pełne osobistego poświęcenia. Przemawianie
w kościele nie jest sprawą przypadkową, ot, jak zwykle: jesteśmy w trakcie duchowej
walki.

Przygotowanie przesłania

Nieprzygotowany mówca, jest mówcą nieskutecznym, a zatem, mówca Gedeonita musi
odpowiednio i adekwatnie przygotować swoją usługę. To przygotowanie musi być
dopasowane do sytuacji kościoła, w którym będzie przemawiał. Pewne zasady będą miały
zastosowanie wszędzie, gdzie będzie mówił, lecz zasada "raz na zawsze" jest błędna.
Poddanie się w modlitwie Bogu z prośbą o prowadzenie i mądrość Ducha Świętego jest
bezwzględnie istotne. Świadectwa i statystyki muszą być uważnie przejrzane, aby mieć
pewność, że są aktualne i odpowiednie. Przesłanie musi być dopasowane do udzielonego
czasu a równowaga i omówienie całej służby są kluczowe. Jak zacząć i jak zakończyć
również musi zostać uważnie zaplanowane. Wszelkie określone czynniki kościelne,
doktrynalne i denominacyjne, które mogą być wrażliwymi punktami mowy, muszą być
przemyślane. Dopóki mówca nie osiągnie odpowiednich kwalifikacji i pewności siebie,
mądrze jest korzystać z dobrych notatek i solidnego planu. Lepsze przygotowanie usługi
będzie wpływało na lepszą prezentację i lepsze przyjęcie przez kościół.

Osobiste przygotowanie

Mówca Gedeonitów jest w kościele gościem. Dobry ubiór jest istotny. Powinien być ubrany
w konserwatywny biznesowy garnitur z białą koszulą i konserwatywnym krawatem. Jeśli
mówca zostanie posadzony w prezbiterium lub na platformie na widoku całego
zgromadzenia, musi prezentować dobre maniery, jak na przykład trzymanie obu stóp na
podłodze, w przeciwieństwie do krzyżowania nóg czy jakiegoś innego przykrego
manieryzmu.

Przygotowanie dynamiki przekazu

Nawet najlepsze przygotowanie nie będzie niosło żadnych konsekwencji, jeśli nie zostanie
przedstawione w ekscytujący, poruszający i chwytający uwagę sposób. Efektywność
prezentacji jest w każdej części równie ważna jak właściwe przygotowanie.

Nawet najlepsze przygotowanie nie będzie
niosło żadnych konsekwencji, jeśli nie zostanie
przedstawione w ekscytujący, poruszający
i chwytający uwagę sposób.

Część trzecia
PRZESŁANIE

Cel

Jest to przesłanie misyjne, raport z szafarstwa/zarządzania. Jest to inspirująca
prezentacja, wyzwanie, a jego celem jest informacja, inspiracja, edukacja i motywacja
tych wszystkich, którzy zechcą je przyjąć. Jako Gedeonici nie głosimy kazań.

Przesłanie Gedeonitów dla Kościoła jest głównym środkiem, przez który komunikujemy
się z tymi, którzy decydują o naszym istnieniu.

Zawartość i zakres przesłania

Przesłanie Gedeonitów dla Kościoła musi przekazywać:
✔ Kim jesteśmy.
✔ Co robimy.
✔ Dlaczego to robimy i w jaki sposób.
✔ W jaki sposób odnosimy się do tego kościoła.
✔ Co Bóg robi przez tą służbę.
✔ Co członkowie kościoła mogą zrobić, aby rozszerzyć ich własną służbę przez
Gedeonitów jako ich "sługi na rzecz Jezusa".
Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa,
że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.
2 Kor. 4:5
Przesłanie Gedeonitów dla Kościoła musi:
✔ zaczynać się dobrze – interesująco, pociągająco;
✔ odnosić się do Pisma;
✔ mieć logiczny i płynny przebieg;
✔ być spójne i konsekwentne;
✔ obejmować sprawy związane z dystrybucją Pisma;
✔ korzystać ze świadectw;
✔ mieć w perspektywie cały świat;
✔ informować, inspirować, prowokować do zaspokajania potrzeb na Słowo.
✔ pozostawić bardzo pozytywny wpływ;
✔ mieć dobre zakończenie, ukazujące zgromadzeniu właśnie to, jak zareagować.

✔
✔
✔

Jesteśmy:
MĘŻCZYZNAMI kościoła, zanoszącymi
PRZESŁANIE kościoła światu przy pomocy
PIENIĘDZY, kościoła, aby pomóc kościołowi w zdobywaniu innych dla Chrystusa.

Prezentacja i przekazanie usługi

Dobre przesłanie słabo przekazane staje się słabym przesłaniem jeśli chodzi o jego wpływ
na pastora i zgromadzenie. Tak jak ważne jest właściwe przygotowanie przesłania, tak
konieczne jest, aby było ono przekazane dobrze.
Przesłanie Gedeonitów dla Kościoła musi być zaprezentowane:
✔

entuzjastycznie;

zrozumiale;
dobrym tokiem;
✔ konsekwentnie;
✔ w ramach udzielonego czasu.
Jeśli mówca korzysta z notatek to powinien ćwiczyć, aby nie był 'przywiązany' do nich.
Przesłanie nie może być czytane z kartki, powinno być w swej spontaniczności i żarliwości
przekonywające. Dwa najczęściej stawiane mówcom przez pastorów zarzuty to, że mówca
nie zmieścił się w wyznaczonym czasie oraz to, że nie był słyszalny lub zrozumiały przez
całe zgromadzenie.
✔
✔

Dobre przesłanie słabo przekazane
staje się słabym przesłaniem,
jeśli chodzi o jego wpływ.

Wpływ przesłania

Powiedziano już, że najbardziej charakterystyczną cechą dobrego gedeonickiego przesłania
jest wpływ jaki ono wywiera na słuchaczy. Innymi słowy: co pozostaje w ich pamięci, gdy
mówca już wyjedzie? W jaki sposób postrzegają Gedeonitów w relacji do swojego
własnego kościoła? Czy chcą być częścią tego wielkiego wysiłku zdobywania innych dla
Chrystusa? Czy z radością czekają na następnego mówcę Gedeonitów?

Dziesięć koncepcji przesłania
Te dziesięć myśli zostało rozpoznanych jako istotne dla dobrego przesłania. Zbadaj je
dokładnie.
1. To jest Boży biznes. Chcemy tworzyć i przekazywać lepsze przesłania gedeonickie,
lecz do nas należy duchowe usługiwanie. Gdy robisz to dobrze, chwała musi być
oddana Panu. To Boży biznes.
2. Jesteś Bożym posłańcem. Wyglądaj odpowiednio, ubieraj się stosownie, mów
właściwie. Dobrze przekazuj, troszcz się o biznesową część, tj.: są takie sprawy, o
które trzeba się zatroszczyć przed usługą.
3. Najważniejszy jest całkowity wpływ twojego przesłania. Być może jest to
najważniejszy aspekt twojego przesłania. Jaki będzie jego wpływ na serca i pamięć
słuchaczy. Co zapamiętają, gdy już odejdziesz? Czy idea, że Gedeonici są ich
ludźmi, którzy niosą ich przesłanie, reprezentują ich, idą za nich, zanoszą służbę ich
własnego kościoła będzie najważniejsza w ich umysłach? Czy będą uważać siebie
jako zdobywających dusze dla Jezusa przez nas?
Czy będą chcieli wziąć żywotny udział w tej pracy?
To jest wpływ, który chcesz pozostawić.
4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów jest przedłużonym ramieniem
misyjnym kościoła. Zdobywanie zgubionych przez przesłanie o Bożej miłości jest
misją Kościoła. Jezus przekazał Wielki Nakaz Kościołowi. Jako Gedeonici
rozszerzamy służbę lokalnego kościoła. W rzeczywistości, służba Gedeonitów jest
służbą kościoła z trzech ważnych przyczyn. Dzielimy się ich przesłaniem. Jesteśmy
ich ludźmi. Korzystamy z ich pieniędzy.

5. Poskładaj właściwe części czy składniki razem. Twoje przesłanie powinno być
ciągłe, zrównoważone i dobrze ujmować konieczne tematy.
6. Zacznij dobrze. Często mówimy: "Otwórz je zdobywając ich uwagę". Czasami jest to
niewłaściwie rozumiane. Nie jest to miejsca na humor czy staranie się, aby być
dowcipnym, jak w czasie sjesty poobiedniej. Powinno to być integralną częścią
twojego przesłania, co przyciąga uwagę ludzi do ciebie i daje im pewne
przekonanie, że nie powinni stracić, co będzie dalej.
7. Podkreślamy to, że jesteśmy przedłużonym ramieniem ich własnej służby, gdy więc
przedstawimy ten obraz, że idziemy za nich do niezbawionych w więzieniach,
wojsku, szpitalach czy medycznych punktach lub do innych miejsc gdzie oni nie
mogą iść , to twoje przesłanie stanie się dla nich realne.
Idziemy za nich tam, gdzie oni sami inaczej nie byliby w stanie dotrzeć.
8. Zasadniczą różnicą między dłuższym, a krótszym przesłanie jest ilość zawartych
świadectw. Mając więcej czasu do dyspozycji, możesz podzielić się większą ilością
świadectw. W swoich ocenach pastorzy proszą o większą ilość świadectw
zmienionych istnień ludzkich. Przekazując świadectwa zawsze opieraj się na
faktach, bądź precyzyjny i uważny. Nie poszerzaj ani nie upiększaj faktów.
9. Pokaż tylko kilka Biblii i Nowych Testamentów. Nie zabieraj dużej ilości książek ze
sobą na kazalnicę; kilka egzemplarzy wystarczy. Bądź dyskretny w tej sprawie.
10. Zakończ dobrze; zakończ o czasie. Jeśli wyjdziesz poza przydzielony ci czas, nawet
jeśli nie miałeś nawet tego czasu, który ci obiecano, niemal zawsze jesteś na
przegranej pozycji. Nie odważaj się na to. Zakończ o czasie. Przekaż głos pastorowi
dodatkową chwilę na zakończenie, a skorzystasz na tym. Zakończ przesłanie
apelem. Powiedz ludziom w jaki sposób mogą się zaangażować – przez modlitwę,
przyłączenie się do Gedeonitów, oraz przekaż w jaki sposób mogą zaangażować się
w dostarczanie Biblii przez złożenie ofiar.
Mądre jest podkreślanie, że jest to ofiara na Pismo. Nie jest to zwykła ofiara na
Gedeonitów. Powinieneś to wyraźnie zaznaczyć, że te pieniądze nie są przeznaczone
na pokrycie jakichś kosztów Gedeonitów, że w 100% jest to przekazywane na
nabycie i rozmieszczenie Pisma. Zasadniczą mądrą rzeczą jest polecenie im, aby
pisali czeki na Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów i zasugerowanie jakie
konkretne kwoty pieniędzy na co wystarczają. Wspomnij o kopertach ofiarnych dla
tych, którzy przyszli w tym dniu nieprzygotowani. Gdy kończysz to wezwanie
właściwe jest ponowne podziękowanie za przywilej złożenia sprawozdanie z tego,
co Bóg robi z ich cennymi darami oraz zaprosić ich do tego, aby wysłali cię
ponownie do zdobywanie innych przy pomocy Pisma, na którego zakup dziś dali
zaopatrzenie.
Będziesz chciał dopasować swoje przesłanie do zgromadzenia.

Cześć czwarta
Źródła
Dostępne są liczne źródła i materiały pomocne

mówcy w rozwijaniu jego przesłania.

Materiały drukowane
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Podręcznik – bogaty w informacje i historię.
THE GEDEON Magazine zawierający aktualne świadectwa i informacje.
Broszurki świadectw
1. świadectwa amerykańskie,
2. świadectwa z innych krajów,
3. nawrócenia i powołania.
Przykładowe przesłanie (pełna usługa) p. Część szósta. tego podręcznika
Przykładowe przesłanie (krótka usługa - 8 min.) p. Część szósta. tego podręcznika
Przykładowe przesłanie (krótka usługa – 1 min.)p. Część szósta tego podręcznika

Audio i wideo/DVD
✔
✔

Przykładowe przesłanie (pełna usług) nr 789
przygotowanie i przedstawienie skutecznego sprawozdania w kościele – nr 791V lub
791D.

Materiały i formy działania służące rozwojowi
✔
✔
✔

Karta punktacji oceny mówcy (p. str. . . .)
Samoocena przesłania Gedeona (p. str.... )
Karta kwestionariusz dla pastora (formularz 215).

Jako część Programu Rozwoju Mówcy Kościelnego mężczyzna musi zaprezentować próbne,
kwalifikacyjne przesłanie swoim współpracownikom. Jest oceniony na karcie punktacji
ocen mówcy przez trzy osobową komisję sędziów. Po otrzymaniu wystarczającej ilości
punktów do zaliczenia próbnego przesłania, kandydat jest kwalifikowany jako mówca
kościelny.

Cześć piąta
Spotkanie
"Chwila prawdy" przychodzi z chwilą rzeczywistego
ustalenia spotkania w kościele.
Obejmuje to trzy oddzielne fazy:

Zbieranie materiału
✔

✔
✔

Koperta (formularz 205)
Sekretarz obozu ds. kontaktów z kościołami uzupełni kopertę kompletem informacji
i załączników. Koperta powinna zawierać: formularz 206, pokwitowania
Mapy i kierunki dojazdu, jeśli to konieczne.
Biblie do pokazania.

Mówca powinien mieć przy sobie kilka wersetów w celu zilustrowania przesłania. Nie
powinien z własnej inicjatywy próbować pokazywać wszystkiego. Tylko rozsądna
ilość jest konieczna (być może tylko Biblia i Nowy Testament). Powinny one zostać
wniesione do kościoła w pełen godności i ostrożny sposób.

Kontakt z pastorem
✔
✔

Przed umówiona niedzielę, mówca powinien skontaktować się z pastorem, aby
upewnić się, że będzie on obecny oraz aby potwierdzić stosowne szczegóły usługi.
Mówca powinien dotrzeć do kościoła na tyle wcześnie, aby spędzić z pastorem czas
na modlitwie (jeśli jest to możliwe) oraz potwierdzić dokładny czas rozpoczęcia
usługi, sposób zebrania ofiary i inne znaczące szczegóły. Określając konkretny czas
usługi, zasadniczo mądrze jest ustalić CZAS ZAKOŃCZENIA, a nie ilość minut do
dyspozycji.

Wstępne działania mogą zająć więcej czasu niż planowano i obiecany czas na usługę
może zostać przez to zredukowany. Konieczne jest, aby mówca nie wychodził poza
wyznaczony czas zakończenia.

Po usłudze
✔

✔

✔
✔

Po zakończeniu usługi ofiara powinna zostać policzona a pokwitowanie przekazane
kościołowi do ich akt, duplikat zaś przekazany do Koperty Spotkania Kościelnego.
Jeśli są jakiekolwiek czeki lub wpłaty przez karty kredytowe pokwitowania powinny
być natychmiast wysłane do tych dawców przez skarbnika obozu.
Natychmiast po usłudze informacje, które mają być uzupełnione w Kopercie
powinny zostać uzupełnione, a sama koperta z ofiarą przekazana sekretarzowi
obozu ds kontaktów z kościołami (lub skarbnikowi) jak określono w obozie.
Mówca powinien do pastora przesłać list z podziękowaniem za przywilej
przemawiania w kościele (p. przykładowy list w dodatku).
Mówca jest oceniany przez pastora na Karcie Kwestionariuszu (formularz 215)
dostarczanym przez obóz. Sumienny mówca w swym staraniu o rozwój własnych
prezentacji, uważnie zastanowi się nad uwagami pastora.
Sumienny mówca w swym staraniu o rozwój własnych prezentacji,
uważnie zastanowi się nad uwagami pastora.

Część szósta
Przykładowe przesłania
Usługa pełnej treści
przekazana przez D.Michale Richey
Dziękuję pastorze, dziękuję wam, członkowie Pierwszego Kościoła, za wasze
wspaniałe wsparcie i przywiej dzielenia się z wami dziś rano.
Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy rozmieszczanie Słowa Bożego jest ważne?
Psalmista w psalmie 126 w wersie 6 ogłasza: "Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno
siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje". W Księdze Dziejów Apostolskich w
rozdziale 6, wersie 7 czytamy, że gdy Słowo Boże rosło, poczet uczniów pomnażał się.
Dalej, w Księdze Izajasza w rozdziale 55 wersie 11 Bóg mówi : Tak jest z moim słowem,
które wychodzi z z moich ust: nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia
pomyślnie to, z czym je wysłałem".
Pewien biznesmen z Charlotte, w stanie Południowa Karolina, na początku tego
roku i w poprzednich latach, wiele podróżował po Stanach Zjednoczonych, latał do
Pittsburga w Pennsylwanii. Wylatywał w poniedziałek rano i wracał w piątek po południu.
Powiedział, że szybko zorientował się, że skoro lata osiem do dziesięciu razy
amerykańskimi liniami lotniczymi, a linie drukują swój magazyn raz na miesiąc, czytani
tego materiału było straszne.
Któregoś poniedziałku poprosił stewardessę, czy nie mogłaby mu dać czegoś do
czytania a ona dała mu Biblię, która została umieszczona w samolocie przez Gedeonitów.
Nie miał Biblii, więc zaczął czytać Pismo i został wciągnięty przez Słowo. Ostatecznie,
czekał na każdy poniedziałek i piątek, aby znaleźć się w samolocie, otrzymać Biblię i czytać
ją.
Kiedyś, gdy w piątek wracał do swego domu w Charlotte, Bóg, Duch Święty,
przemówił do niego na wysokości około 10.000m nad ziemią. Otworzył swoje serce i został
zbawiony. Później poszedł do lokalnego kościoła w Charlotte i publicznie wyznał Jezusa
Chrystusa jako swego Zbawiciela, i został ochrzczony – Boże Słowo nie wraca do Niego
puste.
Większość z was jest zaznajomionych z pracą Międzynarodowego Stowarzyszenia
Gedeonitów. Wiecie, że jesteśmy między wyznaniowym stowarzyszeniem chrześcijańskich
biznesmenów i pracujących zawodowo mężczyzn. Niemniej, możecie nie wiedzieć o tym,
że obecnie mamy 183.000 Gedeonitów służących jako wasi misjonarze, przedłużone ramię
kościoła, w 190 krajach świata.
Nasz cel jest takim sam jak każdego z was indywidualnie oraz kościoła - zdobywać
innych dla Jezusa Chrystusa. Jako Gedeonici możemy osiągać cel zdobywania mężczyzn,
kobiet, chłopców i dziewczęta dla zbawczego poznania Pana Jezusa przez osobiste
świadczenie i przez rozmieszczanie i dystrybucję Pisma. Czy każdy egzemplarz Pisma
przyniesie owoc? Prawdopodobnie nie, lecz niektóre tak. Niemniej, jako Gedeonici staramy
się osiągnąć to, co sugeruje Izajasz w rozdziale 32 wersie 20, aby siać nad każdą wodą a
potem ufać Panu, że da wzrost. A Bóg zapewni obfity wzrost.
Jakiś czas temu miałem przywilej mówić w Disney Chapel w bazie wojskowej w Fort
Knox, w Kentuky. Usługiwałem tam dwa razy dziennie. Jedno spotkanie zaczynało się o 7

rano, a drugie o 8. Ku mojemu zaskoczeniu na obu spotkaniach mieliśmy niemal pełną
kaplicę. Było tak nie dlatego, że to ja przemawiałem, lecz dlatego, że powiedziano tym
młodym żołnierzom, że jeśli nie pójdą na spotkanie w kaplicy to pójdą na zewnątrz zbierać
papiery i odpady papierosów, gumy itp. Chwalę Pana za to, że co najmniej dwie trzecie
tych chłopców miało już Nowe Testamenty taki same jak te, które otrzymali od kapelana
wojskowego bazy Fort Knox. Lecz to, co faktycznie mnie ubłogosławiło to był fakt, że po
pierwszej usłudze podszedł do mnie młody człowiek i powiedział: "Dzięki otrzymaniu
Nowego Testamentu w miasteczku uniwersyteckim w Nowym Yorku, jestem dziś
narodzony na nowo. Znam Jezusa jako mojego Zbawiciela i chcę ci za to podziękować".
Po drugim spotkaniu podszedł do mnie młody człowiek i włożył mi do ręki pięć
czeków podróżnych po 20$ - łącznie na 100$ z żołnierskiego żołdu, po czym powiedział:
"Gdybyś nie wykonywał swojej pracy, ja nie byłbym wierzącym człowiekiem". Kilka tygodni
później otrzymałem od niego list. Ma na imię Nicholas i podzielił się ze mną tym, w jaki
sposób zabierał, pożyczał, kradł, nazwijcie to sobie jak chcecie, Biblie z hotelowego pokoju
w Detroit. Powiedział, że dzięki temu zabieraniu Biblii i czytaniu jej został wspaniale
zbawiony. W tym liście napisał: "Od mojego nawrócenia mogłem zdobyć dla Królestwa
moja matkę, brata, siostrę, alkoholiczkę i narkomankę, oraz kilku moich przyjaciół".
Napisał mi również, że jego najlepszym przyjacielem jest Żyd. Po jego nawróceniu ten
przyjaciel powiedział mu, że prędzej piekło zamarznie niż on przyjmie Jezusa jako
Mesjasza. Dalej, w raczej dowcipnym tonie, napisał: "Panie, Rachey, piekło musiało mieć
dreszcze". Znów, dzięki wiernemu rozmieszczaniu Słowa Bożego w uniwersyteckim
miasteczku, w stanie Indiana, ten człowiek otrzymał egzemplarz drogocennego Słowa
Bożego. Czytał Słowo i zaangażował się w grupę studiującą Biblię, a dziś, nie jest
nawróconym Żydem, lecz pełnym Żydem, doświadczającym miłości Bożej, która jest
jedynie w Jezusie Chrystusie.
W Pierwszym Liście Jana czytamy w rozdziale 5 wersach 14-15:

Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli,
wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że
otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.

Umiłowani, wierzymy, że jest Bożą wolą, abyśmy przyjęli wsparcie, które jest udzielane
przez to zgromadzenie i udostępniali Słowo Boże w hotelach, motelach, szpitalach,
sanatoriach, więzieniach, uniwersyteckich miasteczkach, w szkołach podstawowych oraz
średnich, wszędzie, gdziekolwiek drzwi są otwarte. Wierzmy również, że Pan będzie nadal
udostępniał Biblie przez Pomocnice, organizację żon Gedeonitów, w gabinetach lekarskich i
dentystycznych, jak też wręczali Testamenty pielęgniarkom i medycznemu personelowi.
Jeśli będziemy w tym wierni, Bóg będzie błogosławił w cudowny sposób.
Niemniej Bóg nie tylko błogosławi pracę Międzynarodowego Stowarzyszenia
Gedeonitów w Ameryce, lecz również w 190 krajach świata, z których część jest zamknięta
dla misjonarzy ze wszystkich denominacji. Jednym ze sposobów rozpowszechniania Pisma
na skalę międzynarodową jest program, który nazwaliśmy Extension Action Program
(Program Poszerzonego Działania). Jest to program dzięki któremu Gedeonici z krajów
takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Wyspy Brytyjskie sami opłacają swoje
wyjazdy do innych krajów, gdzie spędzają 7-14 dni asystując lokalnym Gedeonitom w
masowej dystrybucji Pisma. Na przykład Program ten został przeprowadzony w Hiszpanii,
gdzie w ciągu kilku krótkich dni dystrybucji zostało rozprowadzony prawie 350.000
egzemplarzy Słowa Bożego. W wyniku tego, otrzymaliśmy informacje, że kilkanaście osób
doszło do zbawczego poznania Jezusa Chrystusa.
Kyle Compton, członek grupy, przemawiał w kościele w Sewili. Mówił, że po
spotkaniu podszedł do niego na oczach wszystkich zgromadzonych mężczyzna i powiedział

coś takiego: "Mam dla ciebie dobre i złe wieści. Kiedy świadczyłem w więzieniu, wiem że,
pewien mężczyzna wyrwał jedną ze stron tego Nowego Testamentu i zawinął w nią
marihuanę. Drugi, współwięzień, rozwinął tego papierosa i przeczytał fragment Pisma. To
doprowadziło go do zbawienia. Chwała Bogu".
Brat Harold Harris, nasz międzynarodowy wice prezydent, który był liderem tego
zespołu prowadzącego Program Poszerzonego Działania powiedział, że pomimo, że
większość żniwa będzie widoczna w przyszłości, to już teraz Słowo Boże przynosi owoce.
Pierwszej niedzieli po przeprowadzeniu Programu było w kościele wielu ludzi,
których nigdy tam nie widziano. Gdy pastorzy czy misjonarze pytali dlaczego przyszli, wielu
z nich przyniosło Nowe Testamenty, które otrzymywali od Gedeonitów i mówili "Chcemy
więcej wiedzieć o tej Księdze". Umiłowani, to wy umożliwiacie tego typu dystrybucję.
Jednym z bardziej ekscytujących obszarów, gdzie jest prowadzona nasza służba to
były Związek Radziecki. Pojedź ze mną, jeśli chcesz, do Kiszniewa w Mołdawii. Tam wierni
Gedeonici od lutego 1990 roku rozmieścili prawie 3.500.000 egzemplarzy Słowa Bożego w
więzieniach, szkołach, na uniwersytetach i w innych miejscach tam, gdzie Bóg łaskawie
otworzył drzwi. W wyniku tego, ten jeden obóz otrzymał ponad 1000 listów od więźniów,
których życie zostało zmienione dzięki obecności, mocy i dostępności Słowa Bożego
umieszczonego w tym miejscu. Co więcej, musieli oddysponować jednego człowieka, który
musiał spędzać kilka godzin w nocy po prostu odpisując na listy i pytania ludzi, którzy
otrzymali Słowo rozmieszczone przez zbory takie jak wasz. Czytali Słowo Boże i mieli
pytania dotyczące Jezusa. Czy On jest Chrystusem? Czy On jest Synem Bożym? Czy On
jest Mesjaszem? Czy może zrobić coś dla mnie? Odpowiedź brzmi: tak! I wielu z nich
oddaje swoje serca Panu. Powtórzę pytanie: Czy rozmieszanie Słowa Bożego jest ważne?
Jednym z pierwszych miejsc dystrybucji w Moskwie był Państwowy Uniwersytet
Moskiewski. Jest to jeden z najbardziej gnostyckich, ateistycznych uniwersytetów na
całym świecie. Około 32.000 studentów uczy się tutaj. Gdy początkowo Gedeonici weszli,
aby zorganizować dystrybucję Pisma, zapytali czy można to uczynić na publicznym
chodniku, lecz nie udzielono zgody. Zamiast tego, władze uczelni stwierdziły, że
zorganizują spotkanie wewnątrz budynku w miasteczku akademickim. Mieliśmy możliwość
wejść do sal zajęć Moskiewskiego Uniwersytetu kilka miesięcy wcześniej. Spędziliśmy tam
pięć dni, w czterech ogromnych salach wykładowych i ludzie musieli otrzymać przepustkę
przed wejściem do nas. Znów wielbimy Pana, wielkie pragnienie Słowa pozwoliło na
rozdanie 23.000 egzemplarzy i wiemy o kilkunastu przypadkach oddania życia Jezusowi.
Dziś, Gedeonici i Pomocnice w 227 obozach byłego Związku Sowieckiego rozmieszczają
tysiące egzemplarzy Pisma co miesiąc. Tylko wieczność ujawni wpływ tej pracy. Lecz
podobnie jak Barneńczycy z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, nie tylko w Rosji ludzie
otrzymują Słowo z otwartością umysłu, a ich życie zmienia się, lecz również w Azji, Afryce i
Ameryce Łacińskiej oraz wielu innych krajach.
Właśnie z tego powodu przychodzimy do waszego kościoła co roku, aby prosić o
wasze stałe wsparcie. Możecie teraz popatrzyć na mnie i powiedzieć: "Tak, Mike, jakiego
rodzaju wsparcia potrzebujesz?" Przyjaciele, przede wszystkim potrzebujemy waszej
modlitwy. Modlitwa nadal jest kluczem do powodzenia służby Gedeonitów. Wielu ludzi pyta
mnie od czasu do czasu: "Jak to się dzieje, że słyszymy świadectwa o ludziach takich jak:
Dve Dravecky, Orel Hershiser, czy Ethel Waters i inni, którzy doszli do zbawczego poznania
Jezusa Chrystusa czytając rozmieszczane przez Gedeonitów Pismo?" Jedyna odpowiedź na
to pytanie, jaką mam: jest tak dzięki wielkiej liczbie modlitw, które wznoszą się do tronu
łaski na rzecz rozmieszczonego Słowa. Módlcie się o to Słowo Boże, które pomagacie
rozpowszechniać w tempie 180.500 egzemplarzy dziennie w 190 krajach świata. Módlcie
się o waszych braci, którzy pracują w bardzo trudnych i ciężkich warunkach w takich
miejscach jak Etiopia, Mozambik, Angola i innych krajach świata, mężczyzn, którzy

literalnie oddali swoje życie, aby rozmieszczać Słowo Boże, które wy wiernie dostarczacie.
Po drugie, potrzebujemy nie tylko waszego wsparcia w modlitwie, lecz
potrzebujemy innych chrześcijańskich biznesmenów i zawodowców, którzy szukają
sposobu na rozszerzenie służby, aby przyłączyli się do pracy tego stowarzyszenia –
mężczyzn, którzy mogą wziąć pół dnia wolnego i pójść na lokalny uniwersytet czy
kolegium aby wręczać egzemplarze Słowa Bożego pracownikom i studentom – mężczyzn,
którzy mogą być prowadzeni przez Boga, aby poszli w sobotni poranek z innymi
Gedeonitami, aby umieszczać Biblie takie jak ta w hotelach, motelach waszych miast, aby
atrakcyjne Słowo Boże było dostępne dla tych, którzy będą korzystać z tych pokoi –
mężczyzn, którzy pójdą trzy lub cztery razy w roku, aby przekazać raport z szafarstwa, taki
jak ja wam dziś przynoszę, aby podzielić się tym, jak Bóg czci i błogosławi dystrybucję
Swojego Słowa. Z przyjemnością porozmawiam po zakończeniu tego nabożeństwa z
kimkolwiek z was o członkostwie Gedeonitów.
Po trzecie: potrzebujemy waszego finansowego wsparcia. Biblie takie jak ta, które
umieszczamy w hotelach i motelach kosztuje dziś 5.00 dolarów. Koszt Testamentu to koło
1.30 dolara. Wiecie, że nie jest to wielki koszt wobec tak wielkiej możliwości inwestycji,
prawda? Dziś, gdy będziecie wychodzić, będziecie mieli możliwość zainwestowania w tą
służbę. Chciałbym, abyście wiedzieli, że każdy cent jaki dacie, będzie przeznaczony na
zakup i dystrybucję Słowa Bożego.
Jest kilka sposobów w jaki możecie przekazać wasz dar. Przede wszystkim, możecie
dać gotówkę; niemniej, jeśli nie przynieśliście dziś wystarczającej ilości, możecie
wykorzystać czeki osobiste. Po prostu wypełnijcie czeki na Międzynarodowe
Stowarzyszenie Gedeonitów na taką kwotę, jak was Bóg pobudzi.
Być może niektórzy z was chcą rozmieścić setkę takich Testamentów po 1.3$, a inni
może tysiąc w tej cenie. Będziecie mieli dziś taką możliwość. Cokolwiek dacie jest to wolne
od podatku, niech to będzie tylko sprawą miedzy tobą i Panem.
Jeśli nie przyniosłeś dziś ze sobą pieniędzy ani książeczki czekowej to
dostarczyliśmy ci biuletyn z miejscem na wpis, na którym można złożyć deklarację kwoty
przez kartę kredytową. Wszystko, co musisz zrobić to wypełnić to miejsce wraz z kwotą,
którą Bóg ci kładzie na serce. Jeśli nie chciałbyś tak robić, mam tutaj kilka kopert z
nadrukiem lokalnego obozu Gedeonitów na datki i możesz poprosić o taką przed wyjściem
stąd. Chętnie dam ci jedną, abyś mógł złożyć swój dar.
Możesz również wziąć udział w dystrybucji w formie Biblii zwanych: "Ku Pamięci",
"W Uznaniu" lub "Myślę o Tobie" rozpowszechnianych w Programie Biblii Upamiętnienia*).
Jest to, przede wszystkim, wspaniały program do uczczenia tych, których kochaliśmy,
przyjaciół, którzy odeszli do Pana. Jakiś czas temu, gdy z rodziną jechaliśmy do Kolorado,
otrzymaliśmy rozpaczliwą informację o tym, że Tim Smith, 18-letni syn George i Janie
Smith z płd.-wsch. Kentucky został zabity w dziwnym wypadku samochodowym. Serca
nasze zostały złamane. Gdy wróciliśmy do domu w Lawrenceburg, wzięliśmy kartę "Ku
Pamięci", taką jak ta, i posłaliśmy Biblię ku pamięci Tima do Goerge i Janie. Dwa tygodnie
później, zobaczyłem George na spotkaniu w Lexington, Kkentucky. Gdy zobaczyliśmy
siebie nawzajem, nie mogliśmy powiedzieć do siebie ani słowa (a wielu z was tam było),
lecz po prostu uścisnęliśmy się. Gdy zostaliśmy sami, łzy napłynęły mu do oczu i
powiedział: "Mike, wszystko w porządku. Tim jest z Panem, lecz, chcę abyś wiedział, że do
dziś 800 Biblii zostało przekazanych ku pamięci mojego syna". Słyszałem, że od tamtej
pory ta liczba wzrosła do 1870 egzemplarzy. Rozumiecie, świadectwo Tima dla Jezusa
trwa nadal przez umieszczanie tych Biblii.
Program daje możliwość umieszczania Pisma w uznaniu szczególnych okazji, takich
*

)

Program ten nie jest w Polsce wprowadzony.

jak urodziny, rocznice urodzin, rocznice czy inne okazje, gdy po prostu chcesz, aby ktoś
wiedział o tym, że myślisz o nim. Gdybyś chciał udzielić się przez Program Biblii
Upamiętnienia, możesz to zrobić po prostu wypełniając odpowiednie rubryki z tyłu
biuletynu. Zastanów się tylko do kogo chciałbyś, aby Gedeonici wysłali odpowiednią,
atrakcyjną kartę i zostaw mi to na zakończenie nabożeństwa, a my zadbamy o to, aby
twoje pragnienie zostało spełnione natychmiast.
Czy więc wasze wsparcie liczy się? Czy faktycznie może spowodować jakieś zmiany?
Pozwólcie, że zakończę tym listem, otrzymanym od emerytowanego duchownego z
Południowej Karoliny. Napisał tak: "Wiele razy mówiłem, że Gedeonici sią moją ulubioną
organizacją. Dlaczego? Ponieważ przez lata mojej służby co najmniej dwanaście osób, w
większości młodych, przyszło do mnie, aby dowiedzieć się jak można zostać członkiem
kościoła. Gdzieś dostali egzemplarz rozmieszczanych przez Gedeonitów Biblii czy Nowego
Testamentu i podczas czytania zostali przekonani o grzechu i przyjęli Jezusa jako swego
Zbawiciela. Naprawdę, wierzę – napisał – że Słowo Boże jest najpotężniejszą rzeczą na
całym świecie".
Kochani, dziś rano macie możliwość przyłożenia się do tego, aby to potężne Słowo Boże
był stale dostępne dla mas na świecie, aby wielu mogło być zbawionymi. Niech was Bóg
za to błogosławi.

8-minutowe sprawozdanie przekazane przez
H.Erskin Beasley
Orlando Ballen dorastał w Bogocie, Kolumbia. Wcześnie zaczął używać narkotyki a
ponieważ jego matka był chrześcijanką, nie mógł zostać w domu. Zostawił więc dom i
zamieszkał na ulicy przyłączając się do gangu, z którym spędził 12 lat swego życia. Cztery
razy usiłował porzucić narkotyki, lecz bezskutecznie. Pewnego dnia Gedeonita dał mu
egzemplarz Nowego Testamentu. Nie chciał tej małej książeczki, lecz ponieważ mamy je
wydrukowane na dobrym papierze zaczął odrywać strony i używać je do zawijania
papierosów z marihuaną. Spalił mnóstwo kartek. Kiedyś został przedziwnie przekonany do
tego, aby przeczytać jedną z nich. Okazało się, że był na niej wydrukowany 5 rozdział
Objawienia Jana. Znalazł tam pytanie: "Któż jest godny otworzyć Księgę Żywota i złamać
jej pieczęcie?" Poczytał kawałek dalej i znalazł odpowiedź: "Baranek Boży". Nie zrozumiał
tego. Poszedł więc z tym do przyjaciela a ten też nie rozumiał, ale powiedział: "Wiem, kto
będzie wiedział". Zaprowadził Orlando do pastora i ten wyjaśnił mu ten werset.
Poprowadził go do zbawczego poznania Pana Jezusa Chrystusa. Wracając ulicami miasta,
spotkał dziesięciu członków swego gangu. Poprowadził ich do Jezusa Chrystusa. Przez
ostatnie cztery lata Orlando służy jako pastor Four Square Gospoel Church w Armenii, w
Kolumbii. Z tych dziesięciu młodych mężczyzn, czterech jest teraz pastorami a dwóch
ewangelistami. Chwała Panu za Jego drogocenne Słowo, które prowadzi ludzi do
Chrystusa! Pastorze, bracia i siostry w Chrystusie, gdyby Orlando był tutaj z nami dziś
rano, powiedziałby wam, że bardzo jest wdzięczny za to, że daliście mu możliwość
poznania Chrystusa.
Możecie zapytać: "Kim są Gedeonici?" Jesteśmy chrześcijańskimi biznesmenami i
pracującymi zawodowo mężczyznami, którzy są przedłużonym ramieniem waszego
kościoła. Wiecie, jesteśmy ludźmi kościoła, którzy korzystają z waszego wsparcia w
modlitwie i finansowego wkładu, aby kupić drogocenne Słowo Boże. Chcemy, abyście
wiedzieli, że jest nas bardzo wielu. Ponad 270.000 mężczyzn i kobiet rozsianych po całym

świecie w 190 krajach. W zeszłym roku, dla was, rozmieściliśmy ponad 78 milionów
egzemplarzy Słowa Bożego.
Możecie zapytać: "Jaki jest wasz cel?" Jedynym naszym celem jest zdobywanie ludzi
dla Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to robimy? Jest to biblijne. Po pierwsze: jest w
Dziejach Apostolskich w rozdziale 16 wierszu 9 dla mnie polecenie: "I miał Paweł w nocy
widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż
nam". Wy wiecie, Bóg mówi, ja to uczczę, jeśli ty pójdziesz". W 55 rozdziale Księgi
Izajasza w wersie 11 jest napisane: "Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust:
Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je
wysłałem". Pozwólcie, że wytłumaczę wam, co to znaczy w prostej angielszczyźnie z
Mississippi. Jeśli umieszczamy Słowo Boże to zdarzy się coś dobrego. Ludzie potrzebują
Jezusa a Jezus jest w tym Piśmie.
Pewien starszy mężczyzna szedł ulicami De Funes w Argentynie. Zatrzymał
pierwszego mężczyznę, którego spotkał. Zapytał: "Proszę pana, może mi pan powiedzieć,
gdzie mogę znaleźć małą niebieską książeczkę". Otrzymał odpowiedź: "O jakiej niebieskiej
książeczce mówisz?" Znów powiedział: "Mówię o małej niebieskiej książeczce, która ma w
środku Jezusa". Oczywiście, tamten odpowiedział: "Nie wiem". Pytał po drodze różnych
ludzi, aż w końcu trafiła na takiego jak ja, z takim znaczkiem w klapie, i zapytał: "Czy pan
może mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć taką niebieską książeczkę, w której jest Jezus?"
Nasz Gedeonita sięgnął do kieszeni i wyciągnął mały niebieski testament i zapytał: "Czy
mówisz o tej małej książeczce?" Tamten starszy człowiek uśmiechnął się i powiedział:
"Tak, to jest ta mała książeczka, w której jest Jezus". Nasz Gedeonita wziął go na bok
drogi przedstawił mu Chrystusa, zaprosił do siebie do domu, aby spędzili razem noc. Stary
człowiek powiedział: "Nie, muszę wrócić do swojego domu, a to zajmie mi siedem dni, aby
się tam dostać". Mam nadzieję, że rozumiecie to, co powiedziałem. On miał być w domu
za siedem dni. Szedł siedem dni po to, aby dostać egzemplarz tej małej książeczki, która
mówi o Jezusie. Robimy to, co robimy, ponieważ wielu ludzi nie ma tej Książki.
Jakie są wyniki rozmieszczania Słowa Bożego? Pamiętajcie o obietnicy Bożej. Moje
słowo nie wraca próżno. Ludzie przychodzą do poznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela,
gdy otrzymują Testamenty w szkołach, na uniwersytetach, w wojsku, w więzieniach jak i
wtedy, gdy udają się do hoteli, szpitali i czytają Biblie, które tam zostały umieszczone.
Powiesz: "Podoba mi się to, to jest dobre. Co mogę zrobić? Jestem tylko jednym z
członków kościoła. Co mogę zrobić, aby pomóc wam?" Zasugeruję wam kilka rzeczy, które
możecie zrobić. Po pierwsze: módlcie się o nas. Wasze wsparcie w modlitwie jest tak
ważne dla naszej służby. Po drugie: można się przyłączyć do nas w naszej pracy; wiecie,
potrzebujemy mężczyzn. Jeśli jesteś narodzony na nowo i jesteś członkiem tego kościoła,
jeśli jesteś biznesmenem lub profesjonalistą, czujesz, że coś cię pobudza w sercu To jest
to Święty Duch Boży. Porozmawiaj ze mną po nabożeństwie. Powiem ci jak wejść w tą
służbę. Ostatecznie, możesz przekazać pieniądze. Powiesz: "Wiedziałem, że dojdziesz do
tego". Tak, zrobiłem to, ponieważ jedną z przyczyn, dla których przyszedłem tu dziś rano
jest to by prosić was o stałe finansowe wsparcie tej służby. Można to zrobić na kilka
sposobów.
Po pierwsze, przez Program Biblii Upamiętnienia. W korytarzu kościoła znajdują się
trzyczęściowe półeczki. W pierwszym pojemniku znajdziesz karty, które wyglądają tak. Jest
to karta "Ku Pamięci". Jest ona do twojego użytku. Otwierasz ją i wypełniasz potrzebnymi
informacjami. Wysyłasz ją do kogoś ze swojej rodziny lub przyjaciela. Następnie, w środku
jest inna koperta zaadresowana do lokalnych Gedeonitów. Wypełniasz kartę, dając swój
wkład w postaci 5$ za każdą Biblię, którą chcesz rozmieścić i wysyłasz do nas. My
umieścimy Biblie ku pamięci twojego bliskiego czy przyjaciela.
W drugim pojemniku znajdziesz wspaniałe karty "W Dowód Uznania". Są specjalne

karty na specjalne okazje takie jak różne rocznice, awanse, urodziny i inne wydarzenia, o
których chcesz pamiętać. W trzecim pojemniku znajdują się karty "Myślę o Tobie". Te
mogą być używane do wszelkich okazji, jak choćby ta, że chcesz powiedzieć swojemu
pastorowi, że go kochasz. Namawiam was do tego, aby skorzystać z tego programu. W
waszym posiadaniu jest biuletyn taki jak ten. Gdy przychodziliście tutaj rano, otrzymaliście
go. Jest tam dołożona mała wkładka. Czy moglibyście zastanowić się nad tym, aby ją
wypełnić oderwać i przekazać jednemu z naszych ludzi, gdy będziecie wychodzić stąd,
przyczyniając się do rozmieszczania Biblii przez Program Biblii Upamiętnienia?
Możecie również dać swój wkład, gdy będziecie wychodzić. Mężczyźni z otwartymi
Bibliami będą stać przy wszystkich drzwiach i oczekiwać na wasz datek. Pamiętajcie,
możecie dać pieniądze lub czek. Czek należy wypisać na Międzynarodowe Stowarzyszenie
Gedeonitów. Będę odważny i zasugerują kilka możliwości do przemyślenia. 5, 10, 20 $.
Za 25$ można rozmieścić w hotelach pięć Biblii, które mogą zdobyć dla Chrystusa wielu.
40 dolarów pozwoli na to, aby jeden z tych małych Testamentów został przekazany
każdemu studentowi w średniej wielkości klasie. 130 dolarów umożliwi wysłanie 100 takich
Testamentów do Argentyny. 650 dolarów umożliwi dostarczenie 500 tych Testamentów do
Afryki a 1000$ to 750 Testamentów przekazanych na Daleki Wschód. Niech was Pan
błogosławi, gdy będziecie nad tym się zastanawiać.
Teraz możesz zapytać Boga: "Którą z tych możliwości wybrać?" Wierzę z całego
serca, że każda z tych sugestii może się komuś w zgromadzeniu przydać. Jeśli nie
przyszedłeś dziś przygotowany, aby dać, pomocnicy mają koperty przy sobie. Jeśli ich
poprosisz to otrzymasz jedną. Weźmiesz ją do domu, pomodlisz się i we właściwym czasie
wyślesz do nas swój dar a my wykorzystamy go do nabycia i rozmieszczenia Słowa
Bożego. Twój dar jest dla nas bardzo ważny.
Dzięki temu, że daliście w zeszłym roku, pięciu żołnierzy w Salwadorze otrzymało
Testamenty. Czytali je i poszli za dwoma naszymi Gedeonitami do bramy koszar. Po
otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień wszystkich pięciu pomodliło się o przyjęcie Chrystusa.
Gdyby tu byli dziś rano, podziękowaliby wam bardzo za to, że daliście, aby oni mogli
poznać Chrystusa.
Na zakończenie, niech was Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo za to, że pozwoliliście
mi przekazać to sprawozdanie i chciałbym wam zostawić bardzo szczególny wers z Pisma,
który, jak wierzę, Bóg ma dla was. Jest to z Listu do Hebrajczyków z 6 rozdziału i 10
wiersza: "Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o
miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie".
Niczego, cokolwiek robicie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ani żadnego dolara, który
przekazujecie, nasz Bóg nigdy nie zapomni. Dziękuję wam bardzo.
Proste jednominutowe sprawozdanie Gedeonity
Poniższe przesłanie może być wykorzystane w tak krótkim czasie jak jedna minuta, aby
przekazać kościołowi sprawozdanie. Jest tutaj wszystko, co trzeba powiedzieć na temat
naszej służby. Jeśli przedstawić to w sposób wyraźny, głośno i entuzjastycznie na początku
(lub po świadectwie pozyskującym uwagę) każdego przekazywanego sprawozdania to
wszystko, co jeszcze ci pozostanie do zrobienia to przekazanie świadectw; bez względu na
to, jak wiele (lub mało) masz czasu.

Pastorze, dziękuję ci; jest dla mnie przywilejem być tutaj. Gedeonici są chrześcijańskimi
biznesmenami lub profesjonalistami, których niezmienną służbą jest zdobywanie ludzi dla
Chrystusa już od ponad stulecia. Każdej minuty rozmieszczamy Słowo Boże w hotelach,
motelach, szpitalach, więzieniach, szkołach, wojsku i wszędzie w 190 krajach, w sumie

ponad milion egzemplarzy tygodniowo, włączając w to 100.000 tygodniowo za dawną
Żelazną Kurtynę.
Drukując w 80 językach, jesteśmy jedną z największych misjonarskich grup, która
posiada ponad 200 000 samowystarczalnych członków służących na całym świecie jako
dobrowolne misjonarskie ramię waszego kościoła. Wraz z wami sięgamy na obszary Bożej
winnicy tam, gdzie inni dotrzeć nie mogą. Każdy przekazany cent jest przeznaczony na
zakup i dystrybucje Pisma; nie ma żadnych kosztów administracyjnych, nic nie zostaje
odliczone.
Dary i ofiary Bożego ludu z kościołów takich jak wasz pomagają nam zaspokoić
naszą codzienną potrzebę ponad 175.000$ na zakup Pisma".
Czas........
Pisany kursywą tekst jest źródłowym przesłaniem. Dalej możesz dodać świadectwa, jak te
zamieszczone na następnych stronach.
ŚWIADECTWA
Pewien pastor z dużej metropolii w Rosji powiedział Gedeonicie, że poprzedniej niedzieli
trzy rodziny przyszły, aby wyznać swoją wiarę w Chrystusa. Poprosił ich, aby podzielili się
swoim świadectwem. Każda rodzina stwierdziła, że ich dziecko przyniosło ze szkoły Nowy
Testament i tak cała rodziny przyjęła dzięki temu Chrystusa.
Czas.....
Phil Smith, pilot linii lotniczych, przeczytał Ewangelię wg. Mateusza z pozostawionej przez
Gedeonitów Biblii w Palmer House w Chicago. Gdy czytał historię o farmerze, który zapłacił
wszystkim robotnikom całodniową pensję, bez względu na to ile przepracowali, zdał sobie
sprawę z tego, że nigdy nie spotkał biznesmena, który by w ten sposób robił. Ciekaw był
czy Bóg właśnie w taki sposób prowadzi biznes. Poszedł do księgarni i kupił Biblie dla
swojej żony. Czytali Słowo razem i któregoś dnia poszli do sąsiedniego pastora, który
poprowadził ich do Pana. Teraz 20 osób z ich rodziny jest zbawionych.
Czas ....

Jeden z Gedeonitów w Bila Cerkwa jest oficerem w Ukraińskiej Marynarce. Jednym z jego
zadań było nauczanie trzech klas marynarzy w tygodniu komunistycznych doktryn. W
bazie pojawili się Gedeonici i dokonali dystrybucji. Po tym zdarzeniu marynarze zaczęli
zadawać mu pytania na temat Biblii. Nie chcąc stracić w ich oczach autorytetu i znaczenia,
zaczął czytać Testament i odpowiadać na ich pytania. Nie miał wcale ochoty na
dowiadywanie się czegokolwiek o Bogu, lecz w czasie czytania Pisma doszedł do poznania
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Od tamtej pory przyłączył się do
kościoła, został ochrzczony i jest obecnie Gedeonitą.
Czas....
Napisał pewien mężczyzna, że podczas oczekiwania na badania lekarskie przed gabinetem,

wziął do ręki Biblię Gedeonitów i zaczął czytać. Zaczęło go to interesować i ostatecznie
został przekonany o swoich grzechach. Zaprosił Pana do swojego życia narodził sie na
nowo jako nowe stworzenie w Chrystusie! Dodał, że przed tym, gdy został
chrześcijaninem, był prezesem Stowarzyszenia Ateistów.
Czas...
Pewnym rosyjskim Gedeonitom pozwolono na cztery wykłady w ciągu tygodnia na
Moskiewskim Uniwersytecie. Codziennie sala była pełna wykładowców i studentów, którzy
przychodzili posłuchać na temat chrześcijaństwa i otrzymać egzemplarz Słowa Bożego.
Tego tygodnia zostało ich rozdanych ponad 23.000. Jakiś czas później pewien Gedeonita
przemawiał w dużym kościele w Kanadzie. W programie był również występ rosyjskiego
pianisty. Gdy ten usłyszał sprawozdanie Gedenity, wyciągnął Nowy Testament i powiedział
w jaki sposób dostał go na tamtym uniwersytecie. Wziął go, aby rozwinąć swój angielski a
skończył przyjmując Chrystusa.
Czas...

Major marynarki Mike Zeisler był przełożonym Wojskowego Posterunku Rekrutacyjnego w
Iowa. Gedeonita podziękował mu za dalsze umożliwienie przekazywania rekrutom
Testamentów. Mike myślał, że to całkiem miłe zajęcie, ale nie uważał, żeby Chrystus był
dla niego odpowiedzią. Pewnego dnia spotkał Gwynn, chrześcijankę, która później została
jego żoną i ona modliła się o to, aby Mike przyjął Jezusa. Gdy chodził z nią do kościoła,
poznał więcej chrześcijan,a pastor pomógł mu badać Słowo Boże. Był zaskoczony tym, jak
wielkie znaczenia ma ono dla Gwynn i jej przyjaciół.
Ostatecznie, zadzwonił do Gedeonity, który odwiedzał go w biurze i on mógł poprowadzić
Mike do Pana Jezusa Chrystusa. W październiku 1995 roku podpisał z tyłu swój Służbowy
Testament i teraz stara się żyć zgodnie z Bożym planem, a nie swoim własnym.
W lutym 2000 roku pewien Gedeonita opowiadał o tym świadectwie w kościele w
Kalifornii. Pastor (emerytowany oficer marynarki) wstał i powiedział, że przez dziewięć
miesięcy siedział obok Mika Zeislera w szkole w Quantico, w stanie Virginia, regularnie
składał mu świadectwo i nie było żadnych widocznych efektów. Był wzruszony słysząc, że
major Mike ostatecznie przyjął Pana.
Czas....

W czasie podróży biznesowej po Nowej Gwinei pewien mężczyzna przebywał w pokoju
hotelowym ze względu na niebezpieczeństwa czyhające w mieście. Był znudzony i z
desperacji sięgnął po gedeonicką Biblię, leżącą obok łóżka. Pomimo swego religijnego
wychowania czytał przez cały dzień i poczuł się bardzo poruszony i sprowokowany tym, co
przeczytał. Później, tego samego wieczoru, poszedł z żoną i kilkoma biznesowymi
przyjaciółmi, którzy go zaprosili na spotkanie ewangelizacyjne. Normalnie byłoby to
ostatnie miejsce, w którym mógłby się znaleźć, lecz mając w pamięci to, co przeczytał w
hotelu, poszedł. Pod koniec spotkania, gdy zostało ogłoszone wezwanie do podejście do
przodu, poczuł przemożną potrzebę wyjścia i oddania swego życia Jezusowi. Razem z nim
wyszła jego żona i oboje oddali swoje życie Panu. Są wdzięczni Bogu za to, że ktoś

umieścił Biblię w tym hotelowym pokoju.
Czas....

Pewien Gedeonita przyszedł przemawiać w kościele pani Jo Edlin, gdy ona miała dziewięć
lat. W czasie swego przesłania pokazywał zgromadzeniu białe Nowe Testamenty,
stwierdzając, że one właśnie są przeznaczone dla pielęgniarek. Jo zdecydowała, że
zostanie pielęgniarką, aby mogła dostać biały Testament. Najpierw została woluntariuszką
w szpitalu, później, po koledżu została pielęgniarką. Została pociągnięta do służby w
hospicjum, aby przygotowywać śmiertelnie chorych ludzi na śmierć.
Jeden z jej pacjentów był byłym marynarzem, miał na imię Jim. Był w pełni sił fizycznych i
sprawności, lecz umierał a rodzina pozostawiła go. Karmiła go lodami i zaprzyjaźnili się.
Któregoś dnia zapytała Jima czy myśli, że ktoś go kochał. Gdy powiedział: 'nie',
powiedziała mu, że zna kogoś kto kocha go. Zacytowała mu z Ewangelii Jana werset 3:16 i
powiedziała: "On powiedział również, że możesz być wolny i mieć przebaczone grzechy.
Możesz być pewien, że pójdziesz do nieba". Modliła się z nim modlitwą grzesznika, a łzy
spływały mu po policzkach. Następnego rana Jim zmarł, lecz pani Edlin chciała
podziękować osobie, która umożliwiła jej otrzymanie białego Testamentu i spowodowała,
że została pielęgniarką.
Czas. . .

Gedeonita opowiedział jak dał w rumuńskim sierocińcu Biblię małej dziewczynce. Jest
około 300.000 sierot w Rumunii, co wiąże się z ogromnymi problemami gospodarczymi. Po
dwóch czy trzech tygodniach ponownie odwiedzał ten sierociniec i znowu ją zobaczył.
Powiedziała: "Skończyłam czytać twój Testament. Przyjęłam Jezusa do swojego serca i
teraz rozumiem jak On mi pomaga. Teraz już nie jestem sierotą . Teraz mam ojca i mamę,
ponieważ Jezus jest moim tatą i mamą. Gedeonici dali mi nie tylko Książkę, dali mi Jezusa
Chrystusa i rodzinę.
Czas...

Gedeonicie w Indiach rozdali Testamenty w szkole. Gdy opuszczali szkołę pewna
nauczycielka zaprosiła ich do swojej klasy. Dzieci płakały. Mała dziewczynka wyjaśniła im,
dlaczego. Wcześniej nauczycielka opowiedział im pewną historię. Była tak wspaniała, że
uczniowie chcieli wiedzieć, skąd ją zna. Wyjaśniła, że z Biblii i wszyscy zapragneli ją mieć.
Zasugerowała, aby się pomodlili. Uczniowie modlili się w piątek, aby Bóg przysłał im Biblie.
Gedeonici pojawili się w następny wtorek. Dwadzieścia dwoje dzieci przyjęło Nowe
Testamenty i przez świadectwo tych Gedeonitów przyjęło Chrystusa tego samego dnia.
Oto jest moc modlitwy.
Czas...

Gedeonita udał się do motelu w Orange County, w Kalifornii, i zapytał właściciela czy nie

potrzebuje Biblii. Ten podniósł ręce do góry i powiedział: "To cud, to jest cud!" Inspektor
stwierdził 12 braków w jego hotelu. Na pozycji siódmej było: Brak Biblii w pokojach.
Powiedział, że dobrze wie jak sobie poradzić z pozostałymi brakami, ale nie miał pojęcia
skąd wziąć Biblie. Właśnie gdy rozmawiał o tej sprawie ze swymi synami, przyszedł
Gedeonita do hotelu. "To jest cud!" powiedział ponownie i przyjął 150 Biblii do
umieszczenia w pokojach.
Czas...

W czasie podróży biznesowej w Pekinie, amerykański Gedeonita zaplanował rozmowę
handlową z lokalną chińską firmą. Pan Q. chiński tłumacz miał dla niego tłumaczyć. W
czasie rozmów pojawił się temat religijny. Korzystając z tej sposobności ów Gedeonita
zaprezentował mu gedeonickie angielsko-chińskie tłumaczenie Testamentu, które
przywiózł ze sobą. Wyjaśnił, że to, czego pan Q. powinien dowiedzieć się o
chrześcijaństwie może znaleźć w pierwszych trzech księgach. Nieco później w tym samym
roku, Gedeonita wrócił ponownie do Chin i ponownie towarzyszył mu pan Q. Odciągnął
Gedeonitę na bok i powiedział: "Jestem teraz chrześcijaninem i podobnie mój ojciec!" On i
jego ojciec przeczytali Testament, a ponieważ mieli dalsze pytania, szukali jakiegoś punktu
kontaktowego (kościoła) w sąsiednim mieście. Dzięki tej wycieczce przyjęli Jezusa i zostali
ochrzczeni. Ten Gedeonita odwiedził ostatnio pana Q. i okazało się, że wraz z ojcem
zorganizował on punkt spotkań w swoim mieście, co rozrosło się obecnie do ciała około 20
wierzących. To Słowo Boże ciągle ma moc szukać i zbawiać zgubionych grzeszników, jeśli
tylko chcą przeczytać je i słuchać usługującego Ducha Świętego.
Czas. ..

Ostatnio otrzymano list od ojca będącego w żałobie, chrześcijanina, który opowiedział
historię o śmierci swojego jedynego syna. Kilka tygodnie przed śmiercią jego syn otrzymał
Testament w Quay County, Centrum Zatrzymań w Nowym Meksyku od Gedeonity.
Poprzedniego roku syn wziął samochód i pojechał do Kalifornii, żeby zobaczyć się z
dziewczyną, którą spotkał. Dojechał aż do Tucumacari, N.M., gdzie został złapany na
kradzieży paliwa i zatrzymany w Centrum na 15 dni. Żona modliła się o to, aby Bóg posłał
jakiegoś chrześcijanina do niego do więzienia, aby mu świadczył. Poszło zobaczyć się z
nim dwóch Gedeonitów i dzięki ich świadectwo Benjamin Murdock przyjął Jezusa jako
Zbawiciela. Mamy tą małą Biblię, która została mu dana. Podpisał przyjęcie Jezusa jako
Zbawiciela 19 grudnia 1996.
Czas...

Alla prowadziła trudne życie na Białorusi. Jej czwórka dzieci została jej zabrana, ponieważ
nie mogła wykazać się tym, że jest odpowiednią matką. Gdy otrzymała od Gedeonitów
Nowy Testament, przeczytała go i oddała swoje życie Jezusowi. Nie widziała swoich dzieci
przez dwanaście lat, lecz gdy Bóg zaczął wykonywać w niej pracę, postanowiła, że Bóg
odnowi jej rodzinę. Musiała w sądzie udowodnić, że jest odpowiednią matką. Ostatecznie,
gdy ostatni inspektor wychodził od niej, skomentował: "Nie mogę w to uwierzyć, żeby ktoś
tak bardzo się zmienił". Odzyskali jej dzieci z powrotem i chodzą teraz razem z nią do

kościoła.
Czas...
W średniej szkole Mark był skrajnie antyreligijny i robił wszystko, co tylko mógł, żeby
ośmieszyć chrześcijan. Czytał nawet książki o tym jak demaskować chrześcijaństwo.
Jednak, gdzieś, głęboko w środku zazdrościł chrześcijanom. Widział w nich coś, czego sam
nie miał, lecz nie przyjmował do wiadomości tego, że jest to coś tak prostego jak wiara w
Boga. Któregoś dnia wybrał się na szkolną wycieczkę, na której zatrzymali się w hotelu.
Lubił zabierać różne rzeczy z hotelowych pokoi jako "podarki" i myślał, że to naprawdę
obrazi niektórych chrześcijan, jeśli zabierze Biblię jaką znalazł obok łóżka. Okazało się, że
owa Biblia była pierwszym spotkaniem Marka z Bożym Słowem. Początkowo był zbyt
dumny, aby pójść do kościoła z powodu swej reputacji z przeszłości, lecz czytał tą Biblię i
ona zaprowadziła go do Chrystusa. Od tego czasu Mark wyrósł na wspaniałego
chrześcijańskiego młodzieńca. To Biblia Gedeonitów wyprawiła go w drogę ku Bogu.
Będzie on za to na wieki wdzięczny.
Czas. . .

Dodatki
W celu udzielenia pomocy i informacji wypracowany został ten dodatek,
aby dalszym zaznajamianiu się z aspektami przygotowania i przedstawiania
lepszego przesłania Gedeonitów

?? Szacunkowe wytyczne ?? dla gedeonickich mówców kościelnych
Trzyosobowa komisja sędziów.
✔

Każdy mówca gedeonicki, zanim będzie mógł zostać przypisany do przemawiania w
kościele przez sekretarza obozu, musi zostać zakwalifikowany przez trzyosobową
komisję wyznaczoną przez prezydenta obozu. Sekretarz obozu ds kontaktów z
kościołami jest członkiem tego zespołu sędziów. Podczas kwalifikowania mówcy,
należy brać pod uwagę podane dalej punkty.

✔

Wskazówki dotyczą 15 minutowej usługi, ponieważ nie jest możliwe właściwe
przedstawienie wszystkich punktów w przesłaniu krótszym niż kwadrans.

✔

Po zakwalifikowaniu mówcy, sekretarz obozu ds kontaktów z kościołami odnotowuje
na Karcie Mówcy Kościelnego w Aktach Mówcy Kościelnego obozu fakt, że został
zakwalifikowany, ile otrzymał punktów oraz datę. Następnie sekretarz obozu ds

kontaktów przekazuje tą informację do stanowego koordynatora ds kontaktów z
kościołami do odnotowania w stanowych aktach mówców. Ta informacja powinna
również zostać przekazana do terenowego asystenta programu dla jego informacji.
✔

Do oceny mówcy wykorzystuje się Kartę Punktacji Gedeonickiego Mówcy
Kościelnego. Minimalna ilość punktów potrzebna do zakwalifikowania mówcy wynosi
30 punktów. Każdy z sędziów posiada oddzielną kartę punktacji. Średnia z tych
trzech ocen uważana jest za kwalifikacyjną punktację mówcy. Przy punktacji poniżej
30 punktów, mówca nie powinien zostać zakwalifikowany do przemawiania w
kościołach.
Otwarcie przy pomocy pozyskania uwagi (1 punkt).
Pozyskanie uwagi nie jest jakąś sztuczką. To połączenie intonacji głosu z
zawartością przesłania, które razem szybko zdobywają uwagę słuchaczy.
✔ Czy mówca podziękował pastorowi i zgromadzeniu (1 p.)
✔ Czy powiedział kim jesteśmy? (2 p.)
Czy mówił, że jesteśmy:
a. chrześcijańskimi biznesmenami i profesjonalistami,
b. których jedynym celem jest zdobywanie innych dla Chrystusa, przez
c. osobiste świadczenie oraz
d. rozmieszczanie Słowa Bożego
e. że jesteśmy członkami lokalnego kościoła, po czym dodaje dwa punkty.
Jeśli dwa z powyższych punków zostaną pominięte to należna punktacja
wynosi 0.
✔

✔
✔

✔

✔

✔

Czy podkreślił to, że Gedeonici są przedłużonym ramieniem lokalnego kościoła?
(2 p.)
Czy wspomniał o podstawowych obszarach dystrybucji Pisma (3 p.).
Jeśli mówca wymieni podstawowe obszary dystrybucji Pisma (hotele i motele,
szpitale, gabinety lekarskie, służby, młodzież, szkoły i koledże) należy przyznać
3 punkty. Jeśli pominie jedno z tych miejsc dystrybucji należy przyznać 2
punkty. W przypadku pominięcia trzech z tych miejsc dystrybucji – 1 punkt. Jeśli
pominie cztery lub więcej – 0 punktów.
Czy właściwie wykorzystał świadectwa (5 p.).
W całe przesłanie powinny być wplecione świadectwa (przede wszystkim
nawróceń) wraz z odpowiednimi wersami, przekazanymi we właściwy i
entuzjastyczny sposób.
Świadectwa są istotą Gedeonickiego przesłania,
dowodząc wartości naszej pracy i dlatego przyznaje się więcej punktów, niż za
inne elementy.
Czy mówił o pracy wykonywanej w innych krajach (3 p.).
Jeśli mówca wymienia ilość krajów, w których obecnie Gedeonici usługują; to, że
zapotrzebowanie na Pismo znacznie przewyższa zaopatrzenie; że potrzebujemy
pomocy zboru w pozyskiwaniu zaopatrzenia w Pismo to należy przyznać 2
punkty. Umiejętność mówcy w pokazaniu wagi naszej pracy w innych krajach
może zwiększyć ilość punktów do 3.
Czy wyjaśnił Program Biblii Upamiętnienia (2 p.) -nie ma zastosowania w
Polsce!
Dobre przesłanie będzie zawierać wyjaśnienie Programu Biblii Upamiętnienia,
przy użyciu kart i Koperty Biblii Upamiętnienia jako ilustracji. (Patrz, co mówić w
kościele – Formularz 816). Wyjaśnienie planu uzyskuje maksymalną ilość

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

punktów. Należy odjąć po jednym punkcie za każdy brakujący element.
Czy w przesłaniu zostały przekazane dane statystyczne (1 p.).
Selektywne wybranie i wskazanie statystyk charakteryzujących pracę
Gedeonitów zarówno lokalnie jak i gdzie indziej, oraz zapotrzebowanie na
modlitwę i wsparcie finansowe ze zgromadzenia, zyskuje 1 punkt. Nie przyznaje
się żadnego punktu, jeśli danych statystycznych było zbyt wiele, lub były mało
istotne. Te dane powinny być aktualne.
Czy wyjaśnił związek ofiary z nasza służbą (2 p.).
Mówca, który potrafi przekazać, że zgromadzenie bierze udział w naszej służbie
wspierając nas finansowo, że Bóg używa ich darów i że to dzięki ich darom
zdobywamy innych dla Chrystusa, zyskuje maksymalną punktację.
Czy trzymał się przesłania Gedeonitów (2 p.).
Jakiekolwiek wzmianki dotyczące kontrowersyjnych denominacyjnych wierzeń,
czy stwierdzenia mogące być uznane za krytyczne wobec jakiejkolwiek
denominacji powinny obniżać punktację do zera. Przesłanie musi zajmować się
wyłącznie pracą Gedeonitów, jeśli ma uzyskać pozytywną punktację. Niemniej,
pomysłowe przedstawienie prezentacji naszej pracy zyskuje maksymalną
punktację.
Czy przekazał ideę w sposób przygotowany, korzystając z właściwych notatek (1
p.).
Przesłanie przygotowane na podstawie właściwych notatek, bez niepokojących
przerw, w czasie których wygląda na to, że mówca czyta, zyskuje 1 punkt. Jeśli
mówca nie korzysta z notatek, lecz występują "ummmm" lub mówca wydaje się
nie być właściwie przygotowany, punktuje się na 0.
Czy mówił głośno i wyraźnie (6 p.).
Jest to najczęściej krytykowany przez pastorów i zgromadzenia składnik
przekazywanego przesłania. Maksymalna punktacja należy się za głośny i
wyraźny przekaz mówcy. Jeśli głos opada poniżej poziomu wyraźnego,
słyszalnego przekazu należy odjąć punkty. Jeśli mówca mówi zbyt szybko,
mamrocze, lub mówi zbyt wolno, należy odjąć punkty. Jeśli u mówcy występują
dwa lub trzy takie naruszenia, należy odjąć do trzech punktów. W przypadku
czterech – brak punktów.
Czy był szczery i okazywał entuzjazm? (3 p.).
Szczerość i entuzjazm generalnie jest okazywany przez postawę, intonację
głosu, przekonującą prezentację. Jeśli te czynniki są obecne, punktuje się
maksymalnie. Punktacja powinna być przyznawana na podstawie występowania
tych składników.
Czy mówił do wszystkich obecnych, czy też patrzył w próżnię? (2 p.)
Jeśli mówca w czasie całej usługi ma dobry kontakt ze słuchaczami należy
przyznać 2 punkty. Jeśli zostaną zauważone jakieś problemy w tej dziedzinie,
przyznaje się 1 punkt. Jeśli mówca nie jest w stanie skupić się na publiczności,
nie przyznaje się punktów.
Czy ubiór, zachowanie i maniery za kazalnica były do przyjęcia (1 p.)
Jeśli mówca jest odpowiednio ubrany tj.: biała koszula, konserwatywny krawat,
ciemny garnitur, ciemne skarpety i buty, ma przygotowane wersety i jego
postawa za kazalnicą jest zadowalająca przyznaje się 1 punkt.
Czy zmieścił się w przyznanym czasie? (8 p.).
Jest to drugi w kolejności element najczęściej krytykowany przez pastorów i
zbory. Jeśli mówca kończy kończy z jedną czy dwiema minutami zapasu, lub nie
przeciąga poza udzielony czas, przyznaje się maksymalną ilość punktów.

✔

Przeciągnięcie poza wyznaczony czas o jedną minutę obniża ocenę o 4 punkty.
Jeśli przesłanie jest dłuższe o więcej niż jedną minutę nie punktuje się go w
ogóle (0 p.).
Czy będąc pastorem zaprosiłbyś tego mówcę do swojego kościoła? Tak czy nie?
Jeśli tak, należy dodać 5 punktów, jeśli nie – odjąć 5 punktów.

F. Gedeonici, którzy nie zakwalifikują się w przy pierwszej próbie powinni być zachęcani do
podjęcie następnej. Przygotowanie i praktyka zawsze były kluczami do dobrego
publicznego przemawiania. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla

Pana, wiedząc, że trud nasz nie jest daremny w Panu (1 Kor. 15:58)

Karta punktacji oceny mówcy gedeonickiego
11. Czy mówca zaczął od pozyskania uwagi? .............................
Max 1 _____
12. Czy podziękował pastorowi i zgromadzeniu? ........................
Max 1 _____
13. Czy powiedział, kim jesteśmy? ............................................
Max 2 _____
14. Czy podkreślił, że Gedeonici są przedłużeniem lokalnego zboru?
Max 2 _____
15. Czy wymienił podstawowe obszary dystrybucji Pisma? .........
Max 2 _____
16. Czy we właściwy sposób wykorzystał świadectwa? ..............
Max 5 _____
17. Czy powiedział o pracy w innych krajach? ...........................
Max 3 _____
18. Czy wyjaśnił Program Biblii Upamiętnienia (Form 816)..........
Max 2 _____
19. Czy statystyki zostały dodane do przesłania? ......................
Max
1 _____
20. Czy powiązał ofiarę z nasza służbą? ...................................
Max 2 _____
21. Czy trzymał się przesłania Gedeonitów ...............................
Max 2 _____
22. Czy był przygotowany, mając odpowiednie notatki? ............
Max 1 _____
23. Czy mówił głośno i wyraźnie? ............................................
Max 6 _____
24. Czy był szczery i entuzjastyczny? .......................................
Max 3 _____
25. Czy mówił do wszystkich obecnych?___Patrzył w przestrzeń?___ Max 2 _____
26. Czy ubiór, zachowanie i maniery za kazalnicą były do przyjęcia? . . Max 1 _____
27. Czy utrzymał się w wyznaczonym czasie?
(przeciągniecie do jednej minuty 4 punkty, ponad 1 min – 0 pktów)Max 8 _____
28. Gdybyś był pastorem czy zaprosiłbyś go do swojego kościoła?
_____
_____ (Jeśil tak dodaj 5 punków, jeśli nie odejmij 5) Max 5 _____
tak
nie

--------------------------------Suma
Ocena punktowa mówcy
Znakomity ..............
45-50
Dobry ....................
40-44
Średni ...................
30-39
Potrzebna praktyka..
0-29
Średnia punktacja zespołu sędziów 30p. daje Gedeonicie kwalifikację jako zatwierdzonego
mówcy kościelnego.
Data_____ Komisja_____

Mówca _____

PO OCENIE PONIŻSZE POWINNO ZOSTAĆ PRZEKAZANE
MÓWCY DOKONUJĄCEMU PREZENTACJI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Do:
|
Stanowy Koordynator ds kontaktów z |
Kościołami
|
Terenowy Asystent Programu ds
|
Kontaktów z Kościołami
|
Mówca . .....................................
|
Obóz ....................................
|
Punktacja...........................
|

Ocena własna przesłania Gedeonity
(Fromularz 210)
Zakłada się, że modlitwa i badania są częścią przygotowania oraz, że wszystkie konieczne
sprawy organizacyjne zostały z pastorem czy duchownym kościoła załatwione.
Poniższe pytania dotyczą bezpośrednio prezentacji samego Gedeonity.
Mówca może wykorzystać tą samoocenę do sprawdzenia siebie. Gedeonita towarzyszący
mówcy może użyć go do sprawdzenia i przekazać mu po usłudze. Jeśli przesłanie było
przekazane na spotkaniu obozu Gedeonity to każdy ze słuchaczy powinien posiadać tą
kartę samooceny, ponieważ większość znajdujących się tutaj pytań, będzie miała swoje
zastosowanie.
Czy....
1.
2.
3.
4.

z łatwością znalazłeś swoje miejsce w kaplicy czy audytorium? ........
po wejściu, robiłeś to samo co duchowny? (siadanie, klękanie.... itd)?
w pełni uczestniczyłeś w uwielbieniu przed twoja usługą?
ustawiłeś swój zegarek zgodnie z zegarkiem duchownego,
abyś wiedział, kiedy należy zakończyć usługę? ...............................
5. miałeś właściwie ułożone notatki i wersety? . ................................
6. miałeś w pamięci referencje do wersów
(w przypadku, gdybyś został poproszony o przeczytanie) ................
7. zaczekałeś sekundkę, aby pozyskać uwagę i nie spieszyć się

tak
nie
______ ______
______ ______
______ ______
______ ______
______ ______
______ ______

z rozpoczęciem usługi .................................................................. ______
8. podziękowałeś duchownemu za przywilej przemawiania? ................ ______
9. zacząłeś pozyskując uwagę audytorium? . ..................................... ______
10. przekazałeś krótko historię założenia naszej organizacji?
(Nie powtarzaj tego przez następne dwa lata)
.......................
______
11. przekazałeś świadectwo o skuteczności umieszczania Biblii w hotelach
motelach, gabinetach lekarskich, więzieniach, w samolotach itp.?
______
12. przekazałeś świadectwo o Testamentach szpitalnych?
13. przekazałeś świadectwo o Testamentach lekarskich?
______
14. przekazałeś świadectwo o Testamentach dla wojska
______
15. przekazałeś świadectwo o Testamentach młodzieżowych
______
16. powiedziałeś o pracy w innych krajach ilustrując to świadectwami
______
17. mówiłeś z entuzjazmem?
______
18. mówiłeś do wierzących siedzących najdalej na końcu ?
______
19. mówiłeś głośno przez całą usługę?
______
20. patrzyłeś ludziom w oczy, a nie mówiłeś w próżnię?
______
21. mało czytałeś z notatek?
______
22. powiedziałeś im, że jesteśmy biznesmenami i fachowcami?
______
23. przekazałeś im ilość krajów w których usługujemy?
______
24. wykorzystałeś minimalną ilość danych statystycznych,
które były aktualne?
______
25. poinformowałeś ich o Programie Biblii Upamiętnienia?
______
26. powiedziałeś im, że mogą brać udział w pracy przez modlitwę
______
27. poinformowałeś ich, że biznesmeni i profesjonaliści
którzy są zbawieni i są członkami kościoła mogą zostać gedeonitami? ______
28. poinformowałeś ich, że ofiara zostanie wykorzystania na zakup
i rozmieszczanie Pisma?
______
29. podziękowałeś za możliwość mówienia?
______
30. zakończyłeś o czasie?
______
31. czy zakończenie było odpowiednie do tego,
co miało się dalej odbywać na nabożeństwie?
______
32. Podziękowałeś Panu z całego serca za to,
że dał ci przywilej mówienia do zgromadzenia?
______

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

------------------------------------SUMA
Dzięki! Teraz oceń sam siebie i niech to zrobi jeszcze jeden Gedeonita. Proś Pana, by
błogosławił to, co zostało powiedziane i przez twój rozwój własny zrobił jeszcze więcej
następnym razem. Nie znaleziono jeszcze dotąd Gedeonity, który nie mógłby się rozwijać!
POMOC DOSTĘPNA W PRZYGOTOWANIU PRZESŁANIA GEDEONITÓW
Form
Form
Form
Form
Form
Form
Form

#213 – Podręcznik rozwoju mówcy kościelnego
#305 – Świadectwa gedeonickie z terenu USA
#307 – Nawróceni i powołani – świadectwa tych, którzy zostali powołani do Służby
#314 – Przemienione życie – USA Świadectwa (Wyd. II).
#316 – Świadectwa gedeonickie z innych krajów (Popr. 10/2001)
#775V- Video – "Partnerzy w służbie – Kościelne Usługi"
#789 - Przykładowe nagranie gedeonickiej usługi – taśma

Form #791V lub 791D "Przygotowanie lub prezentacja w kościele skutecznego
sprawozdania" – Sekcja ze świadectwami Magazynu Gedeonitów.

KWESTIONARIUSZ PASTORA
Form 215
Karta Kwestionariusz Pastora (Formularz 215) jest wysyłany do pastora po każdym
spotkaniu w kościele. Ta podwójna karta pocztowa ma dwa zadania. Po pierwsze:
podziękować pastorowi za usługę. Po drugie: pomóc sekretarzowi ds spotkań z kościołami
w prowadzeniu Akt Mówcy Kościelnego.
Karta powinna być wysyłana natychmiast po usłudze, aby efekt był najlepszy. Należy
umieścić znaczek na zwrotnej części karty.
Po otrzymaniu zwrotu kwestionariusza od pastora, sekretarz powinien:
1. wprowadzić opinii pastora do karty mówcy kościelnego lokalnego obozu.
2. wysłać komentarz pastora do mówcy Gedeonity wraz z Kartą Podziękowania Mówcy
Kościelnego (Fromularz 218)
3. przekazać kopię opinii pastora stanowego koordynatora ds kontaktów z kościołami
4. przedyskutować sprawozdanie z mówcą, jeśli otrzyma on konstruktywną krytykę.
5. Jeśli mówca otrzymał surową krytykę lub krytyka często się powtarza, nie powinien być
przydzielany do usługiwania.
Kwestionariusz Pastora
Form 215
(tłumaczenie znajduje się w Form 211 Współpracownicy Boży)

Przykładowy list z podziękowaniem
dla pastora
Zaleca się, aby mówca Gedeonitów wysłał list z podziękowaniem do pastora kościoła w
ciągu tygodnia od chwili złożenia sprawozdania w jego kościele. Poniższy list to tylko
sugestia. Oczywiście twój list powinien zostać napisany w bardziej osobisty sposób, tj.,
wspominający coś szczególnego, co się wydarzyło w czasie usługi, zebraną kwotę i liczbę
egzemplarzy Pisma, jakie można za te pieniądze kupić. Powinien być też zaadresowany w
zwykły sposób odpowiedni do denominacji, w której pastor służy.

Pastor . . .. . . . . . . . . .
Kościół .. . .
Adres . . . .
Szanowny Pastorze _____________________

Dziękuję za łaskawe przyjęcie okazane mi przez Pastora i Zbór w czasie, gdy miałem
przywilej prezentowania służby Gedeonitów w Waszym kościele. Sprawiło mi wielką radość
uczestnictwo w uwielbieniu zgromadzenia.
W imieniu obozu Gedeonitów oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów,
chciałbym serdecznie podziękować pastorowi i zgromadzeniu za Wasze poparcie dla pracy
Gedeonitów. Zebrana ofiara wynosiła. ._______ i jest ogromnym dowodem miłości
Waszego zgromadzenia dla Słowa Bożego i tego, aby było ono udostępniane ludziom,
którzy w inny sposób nie otrzymaliby go nigdy. Dzięki tej ofierze będzie można nabyć i
rozmieścić ____ egzemplarzy Biblii lub _____ egzemplarzy Testamentów. Możemy modlić
się o to, aby wiele drogocennych dusz doszło do zbawczej wiary w Pana Jezusa Chrystusa
w wyniku dystrybucji tego Słowa.
Pastorze _____, szczególnie jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie w modlitwie naszej
służby. Dziękujemy ponownie za przywilej zaprezentowania Gedeonitów w Waszym
kościele te niedzieli.
Szczerze oddany w Chrystusie
(Nazwisko mówcy)
(Adres)

