Успішні свідки: сила особистого свідчення
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“Судіть самі. Чи можемо ми мовчати про те, що бачили і чули?!” (Діяння
4:20)
Що таке особисте свідчення?
Це означає поділитися тим, що Ісус зробив в нашому житті і як Він
перетворив нас з іншими. Це означає розповісти іншим про дивовижну
благодать Бога і про те, як ми вдячні за Його спасіння. Це свідчитиме про
те, як Ісус любить нас і як ми любимо Його.
НЕПРИВАБЛИВИЙ СВІДОК
❖ Декаполіс був групою з десяти міст, недалеко від Галілейського
моря. Вони поділяли греко-римську культуру (не єврейську).
❖ Коли туди прибув Ісус, вітав Його тільки жорстокий одержимий
чоловік. Ісус звільнив його від демонів, які мучили його.
❖ Чоловік був відновлений фізично, розумово, емоційно і духовно. Він
хотів залишитися з Ісусом.
❖ Однак Ісус обрав його першим місіонером. Його місія була простою
– розпо-відати іншим, що Ісус зробив для нього.
❖ Завдяки його свідченням через кілька місяців зібрався великий
натовп, щоб послухати Ісуса (Марка 8:1-10).
БЕЗМЕЖНА РАДІСТЬ
❖ У неділю воскресіння Марія обміняла горе на щастя, плачучи від
радості, відчай на надію.
❖ Зустріч Ісуса того дня наповнила її хвилюванням. Вона не могла не
бігти і не розповісти всім добрі новини.
❖ Ми також повинні бігти і ділитися своїм досвідом після зустрічі з
Ісусом. Тому що хорошими новинами варто ділитися.
❖ Однак їй ніхто не повірив (Марк 16:11). Не чекайте, що всі одразу
повірять вашим словам, негайно. Вони зрештою повірили!
НЕ МОЖЛИВО МОВЧАТИ
❖ Переродження апостолів було вражаючим. Навіть їхні вороги могли
бачити, що вони були з Ісусом
(Дії 4:13).

• Петро: Від самодостатнього ➔ До залежного від Христа
• Іван: Від сина грому ➔ До апостола любові
• Тома: Зі скептика ➔ У віруючого
❖ Кожен апостол мав різний досвід. Вони могли поділитися
особистими та унікальними свідченнями.
❖ Ісус перероджує і нас. Ми повинні ділитися своїм особистим
досвідом навіть у важкі часи.
ЩОДЕННЕ СПІЛКУВАННЯ
❖ Навернення Павла - одне з найбільш вражаючих. Його видіння
воскреслого Ісуса спричинило докорінні зміни в його житті.
❖ Ділячись своїми свідченнями, він не просто говорив про цю
докорінну зміну в своєму житті. Він пояснив, що Бог все ще працює
в його житті. Його навернення щодня оновлювалося: «Я вмираю
щодня». (1 Кор. 15:31)
❖ Свідчити не про нас, а про Бога. Це означає ділитися Його
прощенням гріхів, Його щоденними благословеннями, Його
невичерпною благодаттю, Його вічною любов’ю ...(Пс. 103:3; Пл.Єр.
3:23; Ів. 1:16; Єр. 31:3).
ВПЛИВОВЕ, ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ
❖ Ірод Агрипа II був вихований в Римі під захистом імператора
Клавдія. Йому було дано маленьке царство Халкис і було наказано
керувати храмом в Єрусалимі. Він показав людям, що він
дотримується єврейських традицій.
❖ Павло виявив велику доброту до цього скептичного намісника. Він
подякував Агрипі за те, що він дав йому можливість поділитися
своїми особистими свідченнями.
❖ Промова Павла була перервана, тому він особисто запитав Агрипу:
«Чи віриш ти?» (в. 27)
❖ Те, що Бог зробив у нашому житті, може мати сильний вплив на
інших. Ми можемо показати їм, що таке прийняття Ісуса і прийняття
спасіння, і можемо привести їх до того, щоб прийняти Його.

