
RATOWNICTWO       DUSZ. 

I. WIADOMOŚCI  OGÓLNE. 

A.  Co to jest ewangelizacja? 
Ewangelia - /dobra, radosna nowina. 
Ewangelizacja oznacza  - głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu, 
                                          - wyznawanie Chrystusa  Mt.10’32 
                                          - przywracaniem wzroku  Dz.26,18. 
                                          - troszczenie się o trzodę  Jn.21,15. 
                                          - doprowadzanie ludzi do zbawienia /Rz.1.16/ dlatego jest 
                                          - ratownictwem dusz  Mt.4,19. 

B.  Rodzaje ewangelizacji: 
1/  Zbiorowa  / rybak z siecią / - w zborze ; Jezus i Piotr nauczali tłumy. 
2/  Indywidualna / rybak z wędką / - wszędzie ; Jezus z Nikodemem /J.3r/  z Samarytanką /J.4r/ z 
Zacheuszem /Łk.19r/  Andrzej z Piotrem /J1.40-42/. 

C.  Zalety ewangelizacji indywidualnej: 
1/   KAŻDY wierzący może ją używać, nie uzależniona od stanowiska, wieku, wykształcenia, płci. 
2/   WSZĘDZIE, nie jest ograniczona co do miejsca. 
3/   ZAWSZE, nie jest ograniczona co do czasu, codziennie, o każdej porze. 
4/   Udziela POMOCY według indywidualnych potrzeb, rozmowa w cztery oczy. 
5/   DOCIERA tam, gdzie ewangelizacja zbiorowa dotrzeć nie może; praca wśród więźniów,  
       narkomanów, alkoholików. 
6/   OBECNOŚĆ przy narodzinach oraz prosty sposób wychowania.  

D.   Czy każdy wierzący powołany jest do ewangelizacji indywidualnej ? 
1/  Odpowiedź Biblii nie pozostawia cienia wątpliwości.  

„Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzy-
maj”  /Przyp.24.11/  
„Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to dla mnie ko-
niecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. /1Kor.9,16./ 
„Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił 
i jak się nad tobą zmiłował. /Mar.5,19./   

          zobacz: 1P2,9. 1Tm.2,3-4.  Mt.9,37-38; 28,18-20. Ezch.3,17-21. Dz.1,8; 5,20. 
2/  Statystyka potwierdza, że wciąż jest „robotników mało”. 
3/  Gdyby jeden wierzący przyprowadzał rocznie jedną osobę do Chrystusa to po 13 latach w Pol-
sce nie byłoby nikogo do zewangelizowania.  

E.   Co Jezus obiecuje ratownikom dusz ? 
1/  Wyposażenie: a/  w umiejętność  /Mt.4,19/;uczynię was. 
                              b/  w zrozumienie Pisma Św.  /Łk.24,45/  
                              c/  w moc Ducha Św.  /Dz.1,8./ 
                              d/ w środki, gdy są konieczne  /Łk.22,35;Mt.6,33./ 
2/  Prześladowanie.  /Mk.3,9,13; 13,11. J15,17-20./ 
3/  Przyszłą chwałę.  /Łk.10,20. Dn.12,3./ 

 
Wiersze na pamięć :  Mt.4,19; Mt.6,33; Mt.7,13-14; Mt.9,37-39; Rz.1,16; 1Tm.2,3-4. 
Dobrze jest posiadać „roboczy” -[ewangelizacyjny]  Nowy Testament lub Biblię. 
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II. CECHY – KWALIFIKACJE - RATOWNIKA DUSZ 

A.  Doświadczanie nowego życia w Panu. 
Duchowe narodziny i pewność własnego zbawienia. Gl.1.15-16. 

B.  Życie świadczące o prawdziwości  Jego słów. 
Przykładne życie, bo Bóg nie używa tych co są zaprzeczeniem Jego charakteru. Ps.51.12,19; 
Iz.52.11. Gl.2.20; Jn.15.5; 2Kor.3.2. 

C.  Wiara w istnienie wiekuistego potępienia. 
 Wiara, że ludzie są zgubieni i potrzebują Ewangelii. Nie będzie ratował duszy, ten kto nie wierzy 
w nadchodzący sąd i potępienie. Niech poniższe fragmenty wryją się w Twoje serce. Obj.20.14-
15; 21.8,27; 22.15; Mt.7.19; 13.41,42,49,50; 22.13; Mk.9.43-48; Łk.13.27-28; 16.23; 2Ts.1.7-9; 
Hbr.10.26-31. 

D.  Gorąca miłość do ginących dusz.  
Ona wzrasta, gdy widzimy drogocenność każdej duszy w oczach Boga. Jeżeli Ci jej brak to wy-
znaj jako grzech.  Zob. Jn.3.16;Dz.20.19,31; 2Kor.2.4; Hbr.5.7; 1P.4.8. 

E.  Wiara w zbawczą moc Jezusa Chrystusa.  
On jest jedynym lekarstwem dla ginących dusz. On zaspakaja wszelkie potrzeby i  każdemu 
może pomóc. Nikt nie może się sam uratować. Kołem ratunkowym jest  JEZUS.  1Tm.1.15; 
Jn.14.6; Dz.4.12; 10.43; Ef..1.7; Iz.53.6. 

F.  Znać skuteczność i moc modlitwy. 
Cztery prawa modlitwy: 
             -- prawo określoności, dokładna; 
             -- prawo gorliwości; 
             -- prawo bezinteresowności; 
             -- prawo wiary. 

G.  Doświadczać pełności i prowadzenia Ducha Św. 
Napełniony i poddany Duchowi Św. Ef.5.18; 3.19; Jn.1.16; Zach.4.6. 

H.  Praktyczna znajomość i wiara w Słowo Boże.  
Nie nasze argumenty, ale SŁOWO użyte z mocą Ducha Świętego odradza grzeszników. Dlatego 
ucz się Słowa na pamięć. 

III.  PODSTAWOWE WIADOMOŚCI (O GRZECHU, UPAMIĘTANIU  I  WIERZE) 
Lekarz musi znać się na chorobach i środkach leczniczych. Choroba dusz to grzech, a upamię-
tanie i wiara to środki lecznicze. 

A.  Grzechem  jest: 
 1/ Wszelka niesprawiedliwość 1Jn.5.17; 
 2/ Przestąpienie prawa Bożego 1Jn.3.4; 
 3/ Zaniedbanie w czynieniu dobrze Jk.4.17; 
 4/ Niewiara w Jezusa Chrystusa Jn.16.9; 
 5/ Złe myśli Mt.5.28; 
 6/ Odstępstwo lub bunt przeciw Bogu Ezch.2.3; 
 7/ Postępowanie wbrew przekonaniu Rz.14.23. 

B.  Upamiętanie 
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Upamiętanie  to szczery żal za grzechy, skrucha i chęć poprawy. Łk.13.35. Obejmuje: 
  1/ Rozum - jestem winowajcą wobec Boga. 
  2/ Uczucie - lęku przed Sądem Bożym i potępieniem.  
  3/ Wola - podejmuję decyzję zerwania z każdym znanym grzechem. 
Upamiętanie czyli POKUTA to zmiana poglądu odnośnie siebie, Boga i grzechu; to wewnętrzny 
zwrot za którym stoją owoce upamiętania. Bóg wzywa wszystkich do pokuty, Dz.17.30. 

C.  Wiara 
Wiara  jest osobistym zaufaniem w to co Bóg mówi i robi; jest zaufanie Bożym obietnicą i kiero-
wanie się nimi. 
      Jest kilka typów wiary: 
    1/ Wiara martwa : 
        -- intelektualna,  w historyczną postać Chrystusa, 
        -- demoniczna, mają ją demony, bo nawet drżą; 
    2/ Wiara zbawcza :pokłada ufność w Jezusa Chr., w którym widzi własnego Zbawiciela 
                  i Pana. Jest zaufaniem, które powoduje posłuszeństwo wobec obietnic Bożych. 

   Wiersze na pamięć: Mt.13.49-50; 5.18; Łk.13.3; Obj.21.8,27; 1P1.23. 

IV.  EWANGELIZOWANIE.  

A. Kogo ewangelizować ? 
Każdego z kim się spotkamy. 

B  Gdzie ewangelizować ? 
Wszędzie. 

C.  Kiedy ewangelizować ? 
Kiedy poczujesz choć najmniejszy impuls od Ducha Świętego. Nie gaś Ducha. Zaufaj Mu. 

D. Jak ewangelizować ? 
1/ Rozpoczętą rozmowę skieruj na temat Dobrej Nowiny. 
2/ Przez pytania poznaj stan duchowy rozmówcy. 
3/ Ufaj Duchowi a nie znajomości przedmiotu. Wiedza może przekonać, ale nigdy zbawić. 
4/ Posługuj się częściej Słowem Bożym niż twoimi argumentami. Unikaj spierania się. Bądź 
    posłem Monarchy. 
5/ Czuwaj by rozmowa nie zeszła od właściwego tematu. 
6/ Bądź uprzejmy, delikatny, taktowny. Nie narzucaj się. Nie mów zbyt wiele. 
7/ Nie mieszaj się do rozmowy prowadzonej przez innego ratownika, gdyż nie znasz wątku. 
8/ Dąż by rozmówca DZIŚ podjął decyzję przyjęcia Zbawiciela.  

V. JAK PROWADZIĆ DUSZĘ PO DRODZE ZBAWIENIA  

A.    Groza  położenia. 
Krok:  1. Jestem winowajcą, gdyż wszyscy zgrzeszyli.  Rz.3,23. 
Grzech jest „artykułem” zakazanym przez Boga. A człowiek nosi w sobie „fabrykę” produkującą 
w jakimś stopniu ten nielegalny towar. Dlatego wszyscy jesteśmy winowajcami. 
            2. Czeka mnie kara, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć.  Rz.6,23. 
Są 3 rodzaje śmierci :fizyczna, duchowa, i DRUGA jako zapłata za grzech. Codziennie wzrasta 
materiał dowodowy przeciwko nam. Mt.12,26;  5,28. Po śmierci fizycznej czeka nas tylko udo-
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wodnienie win po, którym nastąpi wymiar kary czyli DRUGA ŚMIERĆ. 
             3. Nie mam się czym usprawiedliwić, ponieważ ... Prz.S,20.9. 
Uczynki, filozofia, religia, wiedza nie usprawiedliwią nas. Ps.130,3. Ludzie traktują Boga jako 
kupca, który ma dwie szale i waży na nich nasze uczynki. Ale Bóg nie jest kupcem, ale Sędzią 
sprawiedliwym, który nakazuje czynić dobrze. Dobry uczynek to tylko zachowanie Jego prawa. 
                      Jedyny ratunek dla człowieka, to nie stanąć przed Bożym sądem.  

B.    Dobra  nowina.  
 Krok:   1. Bóg mnie kocha. Jezus umarł za mnie, gdyż ... Rz.5,8. 
Pan Jezus przed tym sądem postanowił nas ocalić. Sąd ostateczny uprzedził innym sądem, na 
którym skazał Mnie na śmierć zaocznie, ale wyrok wykonał na sobie samym. On umarł za Nas, 
zamiast Nas jako Nasz Zastępca.  
              2. Jezus chce mego nowego narodzenia, skoro powiedział ... Jn.3,7. 
Zbawienie składa się nie tylko z przebaczenia, ale też z nowonarodzenia, tak  jak woda składa 
się z tlenu i wodoru. Przy duchowym narodzeniu Pan Jezus jako główny lokator [Gospodarz] 
wprowadza się do mieszkania jakim jest  serce człowieka. On chce wszystko uczynić nowym.  
              3. Chrystus chce żyć we mnie, skoro powiedział ... Obj.3,20. 
 Chcąc by Jezus stał się Zbawicielem i Panem [Gospodarzem] danego człowieka, trzeba przyjąć 
Go w modlitwie do swojego życia. Decyzja winna się uzewnęcznić poprzez MODLITWĘ zawiera-
jącą : 
                 1/ Przyznanie się do win. 
                 2/ Podziękowanie za Bożą miłość i zbawienie. 
                 3/ Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. 
                        Dobór słów nie jest istotny, ale ich treść, ich duch.  

VI.   SPOSOBY  ROZPOCZĘCIA  ROZMOWY. 
             Rozdział dla tych, którzy mają kłopoty z umiejętnym  rozpoczęciem rozmowy. 

A. Metoda przedmiotowa. 
 1/ Pogoda deszczowa 
     Ratownik dusz : „Piękny mamy dzień”  Ps.118,24; Iz.1,18. 
 2/ Ołówek i gumka. 
     R.d.: „Dobrze, że wynaleziono gumkę, moża błędy zetrzeć, ale gorzej z błędami, 
                życiowymi które nie można wymazać. Ale czytałem, że Bóg to może zrobić 
                i robi to chętnie.”  Dz.3,19; 1Jn.1,8-9. 
 3/ Trawa. 
     R.d. : „Czy widzisz podobieństwo między trawą a człowiekiem ?”  Iz,40.6-88; 
                1Pt.1,24-25. 
 4/ Żniwa. 
      R.d. : „Zbliżają się żniwa po których będzie płacz.”  Jr,8.20; Mt.13,36-40. 
 5/ Drzewo. 
     R.d. : „Znam drzewo, któremu susza i spiekota nie dokucza.”  Jr.17,7-8. 
               „Znam klaszczące drzewo.”  Iz.55,12; Ps.92,11-12. 
               „Jakie jest podobieństwo pomiędzy człowiekiem a drzewem ?”  
                 Mt.12,33; Mk.7,21-22. 
 6/ Bociany. 
     R.d  : „Jaka jest różnica między człowiekiem a bocianami ?” Bociany wiedzą kiedy 
                odlecieć lub przylecieć, a człowiek nie; często błądzi.  Jr.17,7-8. 
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 7/ Kataklizmy  Łk.21,9-11. 
 8/ Młodzież  
      Gdy ludzie narzekają na młodzież  2Tm.3,1-5. 
 9/ Traktat. 
     Trzymaj go tak, aby ludzie widzieli tytuł i zapytaj czy ich to interesuje.Jeżeli tak to 
     daj rozmówcy. 
10/ Biblia. 
      Czytanie jej przy boku osoby. Zapytaj czy chciałby zrobić dobry interes na całe  
      życie. Rz.6,23. 
      Chyba, że zły  Mt.16,26. 
11/ Rozpoczęcie rozmowy i czuwanie by skierować ją na tory duchowy. 

B.   Metoda  zawodowa. 
1/ Księgowy.  
    R.d. : „Czy zastanawiał się Pan nad wynikiem bilansu pańskich ksiąg w niebie ?”  
                 Obj.20,12;  1J.1,7. 
2/ Fryzjer. 
    R.d. : „Czy słyszał  Pan, aby obcięto 3 kg włosów ?”   2Sm.14,26. 
3/ Jubiler. 
     R.d. : „ Czy słyszał Pan o mieście z drogich kamieni i przezroczystego złota ?”  
                  Obj.21,18-21.  Ale nic nieczystego tam nie wejdzie. 
4/ Lekarz. 
      R.d. : „ Lekarstwa trzeba zażywać. A Bóg jest najlepszym lekarzem. Czy zna Pan Bożą  
                  diagnozę i  Boże lekarstwo na grzech ?”  2M.15,26; Ps.103,3,4; 107,20. 
5/ Zegarmistrz. 
     R.d. : „ Zegary wskazują czas teraźniejszy, ale ważniejsza jest przyszłość. Czy Pan chce  
 
                  żyć wiecznie?”   
6/ Stolarz. 
     R.d. : „ Bardzo stary zawód, pisał o nim nawet Izajasz  44,13;  Jezus był stolarzem, ale 
                  przyszedł zbawić ludzi.” „ Który stolarz stał się najbardziej znaną osobą na świecie ?” 
7/ Taksówkarz. 
      R.d. : „ Czy na znaku czerwonym trzeba się zatrzymać ?  Co będzie jeśli nie ?    Ma Pan 
                  absolutną  rację, bo w życiu trzeba się też zatrzymać przed krzyżem Jezusa. 
                  Bo ci, którzy się nie zatrzymują ..   J.3,18. 

C.   Metoda cudów natury. 
1/ Cud księżyca. 
    R.d. : „ Czy zastanawiał się Pan nad odległością księżyca od ziemi ?   Ps.89,6. Oprócz tego  
                 cudu Bóg może dokonać innego  J.3,3.” 
2/ Cud kropli wody. 
   .R.d. : „ Gdy lejemy z dużej wysokości wodę na kwiaty to niszczymy je. Ale Bóg sprawił, że  
                deszcz nie dziurawi płatków liści.” 
3/ Cud zamarzania wody. 
    R.d. : „ Woda zamarza w tem.00 , przecież pod lodem istnieje woda o tem.-300 i nie zamarza. 
4/ Cud kolorów i smaków. 
    R.d. : „ Dlaczego człowiek nie ma niebieskich włosów, a truskawki są czerwone, a smak  
                 banana różni  się od ziemniaka ?” 
5/ Cud pożywienia     R.d. : „ Pokarm spożywany jest martwy [ ryby, 
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chleb ], ale te martwe rzeczy dają życie.  
                 Podobnie z Jezusem , który umarł i dał  życie.”    J.1,12;  6,51-58. 
6/ Cud położenia z 
    R.d. : „ Tylko ziemia jest zamieszkała. Inne planety nie posiadają życia, gdyż są za blisko lub  
                za daleko od słońca. Jak wspaniały jest Bóg ?    Job.9,10;  38,39-40;  J3,3-7. 
7/ Cud wagi i rozmiaru ziemi. 
    R.d. : „ Gdyby ziemia była 2 razy większa, wszystko byłoby bardzo ciężkie, a gdyby ziemia  
                 była 2 razy lżejsza to nie byłoby życia , bo atmosfera byłaby za rzadka lub za gęsta. 
                 Jak to dobrze, że Bóg to wszystko tak uczynił.”  

D.    Metoda pytań. 
1/ Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do nieba ?    J.14,6. 
2/ Czy mógłby mi Pan wskazać w jaki sposób stać się wierzącym ? 
3/ Czy ma Pan życie wieczne ?  Czy kocha Pan, Jezusa  Chrystusa ? 
4/ Czy wie Pan, gdzie można nabyć Biblię ?     A czy Pan ją czyta ?    Nie ? Przecież to 
    cudowna Księga. Tam są  słowa życia. 
5/ Zadawanie pytań w formie zagadek. 

E.   Metoda diagnozy.      rozpoznać typ grzesznika. 
1/ Trzeba być uważnym słuchaczem. 
2/ Zadawaj rozważne pytania. 
3/ Wykorzystaj czuły punkt lub wspomnienie. 
 
 

VII. TYPY  GRZESZNIKÓW.  Jak podejść do grzesznika:  

A. Poszukującego prawdy 
1/ Przedstaw „Drogę Zbawienia.” 
2/ Gdy się waha lub wątpi, użyj jednego ze sposobów : 
      a/ Uklęknij do wspólnej modlitwy i nakłoń by modliła się sama lub niech powtarza za  
           tobą. Niech modli się słowami J.6,37. 
      b/ Zaproponuj by powiedziała Bogu, że go nie chce.  Wykaż wówczas wiele miłości i 
           łagodności. 
      c/ Zaproponuj by przyjęła postawę niewiasty z Łk.7,37-50. 
      d/ Zobacz czy ta osoba nie oczekuje czegoś niezwykłego podczas modlitwy. 
           Pokaż, że to On uczynił wszystko. Czy wierzy w J.20,28.,jeżeli tak to Rz.8,1. 

B. Usprawiedliwiającego się. 
1/ Metoda „zgadzam się z tobą” [częściowo] 
      a/ że zbawienie jest przez uczynki, ale Chrystusa, a nie jego. Tyt.3,5-6. 
      b/ że on jest moralny, ale nie tak jak trzeba.[1 grzech dziennie] 
2/ Metoda prześwietlenia. Pokaż jak Bóg patrzy na człowieka Jr.17,9. Mk.7,21-22. 
      Spytaj, czy te wiersze odnoszą się do niego. Niech nie porównuje się do innych tak jak  
      faryzeusze. Pokaż reakcję na Bożą świętość u Iz.6,1-5. oraz wartość naszych uczynków 
       w Bożych oczach. 
3/ Daj przykłady dobrych ludzi, którzy potrzebowali zbawienia. J.3,3; Dz.10r;  Łk.18,9-14.  
       Postawa celnika dała mu zbawienie. Tylko Jezus Drogą J.14,6. 
4/ Wyjaśnij, że można być zbawionym Bo- żym sposobem a nie ludzkim. Boży sposób to 
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wiara, 
       a nie uczynki. Ef.2,8-10; Iz.40,16; Przyp.14,12. 

C. Obojętnego religijnie.   Są trudni o oziębłych sercach. Mt.24,12. 
Mów z płomiennym sercem :   Czy możesz być obojętny, gdy : 
     1/ myślisz o Golgocie i o miłości Pana Jezusa do ciebie ? Rz.5,8; J.3,16. 
     2/ twój nieśmiertelny duch i dusza są zagrożone ? Mt.16,26. 
     3/ życie jest tak niepewne ? Przyp.27,1; Łk.12,20. Opóźnianie zbawienia jest tragiczne. 
     4/ śmierć, sąd i piekło są przed tobą ? Zaniedbanie prowadzi do wiecznego nieszczęścia.  
         Hbr.2,3; Mt.23,33; 22,13; Łk.16,23. Proś Pana o czułość w mówieniu. Gl.6,7. 
     5/ Zbawiciel stoi przy drzwiach twego serca, oczekując zaproszenia ? Obj.3,20. 
         Czy mógłbyś Królowi odmówić gościny w twoim sercu ? 

D. Człowieka religijnego.   Podobny do [B]. 
1/ Użyj przykładów, że religijność nie zbawia. 
      a/ W S.T. Bóg ganił zewnętrzne formy pobożności. Iz.1r. 
      b/ Chrystus potępił faryzeuszów za ich religijny formalizm, gdy ich serca były w grzechu. 
           Mt.23r; 7.22-23; Łk.18,9-14. 
      c/ Pawła Gl.1,14; 2,16.  
      d/ Korneliusz Dz.10 i 11r. zalety  w.1-4, ale rozsądny skoro uznał potrzebę zbawienia  
          i przyjął Słowo 11r,14-15. 
2/ Poproś by spisał swój styl życia, zalecając innym by żyli według niego, a potem mieli by być  
    na podstawie tego zbawieni. 
3/ Pomóż jej zrozumieć, że religijne praktyki są względem Boga obłudne i powierzchowne. 
 
    Nie mają żywej społeczności z Bogiem i nie czerpią z Biblii. 
4/ Pokaż „Drogę zbawienia.” 

E. Rozmyślnie sprzeciwiającego się. 
 Z miłością i modlitwą serca powiedz : 
1/ Możesz pozostać świadomie w grzechu i niewierze, 
      a/ ale los tych, którzy odrzucili Chrystusa będzie twoim. Chrześcijanin w obliczu śmierci  
          nie żałuje, że jest w Chr. 
      b/ ale jest pewne, że będzie dzień odpłaty. Gl.6,7; Rz.6,23. 
      c/ ale ostatnie słowo należy do Boga. Mt.22,13. 
2/ Czy mam uklęknąć i w modlitwie powiedzieć Bogu, że miłujesz swoje grzechy i chcesz 
     by On cię więcej nie niepokoił ? 
3/ Czy możesz podpisać oświadczenie, mówiące o twojej gotowości na śmierć ? 

                   „Ja ........  ....... rozumując i będąc świadomy swoich czynów oświadczam, że 
nie chcę mieć Boga za swojego Ojca i nie chcę Chrystusa za swojego Zbawicie-
la. Oficjalnie zapisuję swoje ciało ziemi, a moją duszę jej prawowitemu władcy, 
diabłu. Proszę to odczytać na moim pogrzebie.”  
                                                                  Podpis. 

F. Mającego trudności natury intelektualnej.  
       {ateista, agnostyk, sceptyk, niewierzący.]  zaprzeczający poniższym punktom. 
1/ Istnienie Boga. 
    a/ podejście epistemologiczne   /naukowo-rozumowe/ 
        R.d.  Narysuj okrąg przedstawiający wiedzę całego świata. Zapytaj : „Czy wie Pan  
                 wszystko ? Niech Pan zakreśli w okręgu jaką część wiedzy Pan posiada.” 
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                    A Bóg może istnieć w tej części, która nie jest zaznaczona. Więc nie można 
                 go odrzucić. 
    b/ kosmologiczne   /zasada przyczyny i skutku/ 
        R.d.  „Czy zegarek sam się zrobił ?     Nie. Musiała być przyczyna. Wszystko ma 
                  przyczynę. Nic nie powstaje z niczego. Jedyną przyczyną istnienia świata  
                  jest BÓG. Wszechświat jest skutkiem stworzenia. Patrząc na obraz lub  
                  rzeźbę wierzę, że istnieje artysta choć go nie widzę.” 
    c/ technologiczna   /konieczność istnienia projektanta/ 
        R.d.  „Każdy ładny dywan został zaprojektowany. Tak samo jest ze światem  
                  przyrody. Projekt mówi o Projektancie. Wszechświat jest złożony i uporząd- 
                  kowany w swej konstrukcji. A to wskazuje na celowość kreacji, a nie na  
                  przypadek. Żaden przypadek nie wytworzył nigdy skomplikowanej żywej  
                  komórki. Przypadek jest antytezą porządku. Spróbuj potrząsać częściami 
                  od zegarka w pudełku i zobacz kiedy powstanie sprawny zegarek.” 
    d/ ontologiczna    
        R.d.  „Człowiek ma świadomość dobra i zła. Istnienie moralnej i duchowej natury  
                   musi mieć źródło w Bogu .” 
    e/ pragmatyczne   /logiczny związek rzeczowy; eksperymentalny/ 
        R.d.  „Wzór chemiczny może być prawdziwy lub fałszywy. Można go sprawdzić 
                  w drodze eksperymentu, doświadczenia. Boga też można sprawdzić 
                  empirycznie.  Ps.34,9.; 46,11;  Mt.11,28;  2Pt.3,9. 
 
          ŻABA   CZAS  =  MOMENT   KSIĄŻE = BAŚŃ DLA DZIECI 
          ŻABA   CZAS  =  30000000  LATKSIĄŻE = NAUKA   ??? 
Zakończenie: Podpisanie się pod ateizmem jest nielogiczne, a zadawalanie się agnostyzmem  
jest niebezpieczne. 
2/ Bóstwo Chrystusa.     /gdy ktoś zaprzecza, że Jezus jest Synem Bożym./ 
   a/ Moralna wielkość Jego życia   Jn.8,46; 18,38;  Mt.27,54 
        Jego bezgrzeszność. 
        Jego cuda 
        Jego zmartwychwstanie 
   b/ Jego wpływ na tok historii   /na muzykę i sztukę / 
   c/ Świadectwo odkupionych dusz 
   d/ Biblijne dowody 
        Jego wypowiedzi   Jn.8,58; 10,30;  Mk.14,61-64. 
        o Nim wypowiedzi   Jn.1,1; 5,21-23; 20,26-29;  Kol.1,16-17;  Hbr.1,3-8;  Tyt.2,13;  
        ludzkie reakcje   Jn.5,18; 10,31-33;  Mk.2,6-7; 14,61-64. Naoczni świadkowie 
           {wrogowie i przyjaciele} przyznali, że Jezus twierdził, że jest Bogiem. 
   Jezus powiedział, że jest jedno z Bogiem 
                                  że jest JAM JEST. 
Więc  :   albo   jest tym za kogo się podawał 
               albo   1/  był   kłamcą     {ale nikt w to nie wierzy ;wszyscy uważają, że był dobry 
                                                         i mówił prawdę} 
                         2/  był   szaleńcem   {ale nikt nie mógł złapać go na słowie, a dziś jest  
                                                            natchnieniem i mądrością dla wielu} 
                         3/  był   legendą     {ale mamy dowody, że był postacią historyczną} 
Logiczna alternatywa: Jezus był tym za kogo się podawał. 
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3/ Problem zła i cierpienia. 
   a/ Człowiek dostał wolną wolę, może decydować o swojej postawie moralnej.   5M.30,19. 
        Nie jest automatem niezdolnym by wybierać i kochać  Wolność daje możliwość odrzuce-
nia 
        Boga. 
   b/ Grzech miał swój początek w człowieku a nie w Bogu. Człowiek poszedł własną drogą. 
        Grzech odrzucenia Boga wprowadził na świat zło, choroby, klęski i cierpienia. Dlatego to 
        człowiek, a nie Bóg jest odpowiedzialny za zło i cierpienie. 
   c/ Nie trać czasu na dociekanie problemu zła. Pokaż  5m.30,19; Jn.14,6. 
   d/ Przyjmij Boży sposób rozwiązania problemu grzechu i zła. Rz.6,23. 
   e/ Charakter Boga podkreślony jest w Chrystusie i Jego dziele zbawienia. 
   Są dwa sposoby uniknięcia wojny : Chrystus  albo  zagłada ludzkości. 
4/ Inspiracja i autorytet Biblii. 
    Ludzie myślą, że Biblia ma pomyłki bo ją ludzie pisali. 
   a/ Znamienna aktualność Biblii na przestrzeni tysięcy lat. Jest wieczna niezmienna  
        i aktualna na wszystkie problemy i potrzeby człowieka.  
        Np. zanim Kolumb odkrył kulistość ziemi Biblia uczyniła to wcześniej.  Iz.40,22. 
   b/ Proroctwa biblijne, cudownie wypełnione.    o Jezusie, o wielkich miastach. 
   c/ Biblia jest niezniszczalna mimo tylu prześladowań. Słowo Boże było zawsze żywe 
       i skuteczne. 
   d/ Potwierdzona przez świecką naukę i archeologię. 
   e/ Moc Biblii w zmianie życia ludzkiego. {przemienieni bandyci i kryminaliści} 
 

G. Religijnego rzymsko-katolika.  
   Wychowanego na starych katechizmach, gdyż ostatnio w Kościele działa dużo 
  grup przebudzeniowych, które głoszą zbawienie w Chrystusie. 
1/ Katolickie zbawienie. 
    a/ jest niepewne; Pewność jest, gdy się kogoś posiada.  1Jn.5,12; 1Tm1,12. 
    b/ jest pośrednie ; poprzez Marię. 
    c/ jest sakramentalne ; Można otrzymać poprzez sakramenty. 
2/ Podejście. 
    a/ Bądź pozytywny i nie ośmieszaj ich. Nie krytykuj Kościoła, Marii i księży. 
    b/ Wyjaśnij czym jest zbawienie według Słowa : 
         -  jest pewne   Jn.5,25; 1Jn.5,12-13. 
         -  jest bezpośrednie   1Tm.2,5; 1Jn.2,12’ 
         -  jest duchowe   Ef.2,8-9. 
     c/ Bądź delikatny w stosunku do kultu Marii, bo są tacy co czczą Marii bardziej niż 
         Jezusa. Protestanci jednak bardziej honorują Marię, bo stosują  Jn.2,5. 
     d/ Używaj katolickiej Biblii. 
     e/ Zastosuj Jn.3,16. Dodając słowa  : kto weń wierzy „i chodzi do spowiedzi, komunii 
         odmawia Zdrowaś,” nie zginął, ale miał żywot wieczny.    Czy tak pisze w Biblii ? 
     f/ Zachęć do czytania Słowa Bożego i przyjęcia Bożego poselstwa jako najważniejszego.  
        Zaznacz : „Nie jest ważne, co ja mówię, ani ksiądz, ale to co mówi Bóg przez Biblię.” 
     g/ Módl się za nim w jego obecności. Oni nie znają modlitwy płynącej z serca.  Rz.10,13. 

H. Wyznawcę sekt i kultów religijnych. 
Trudno się z nimi rozmawia. Nie ma dobrej recepty, ale podejdź z miłością, łagodnością  
i mądrością.  1/ Masz do czynienia z zaślepieniem szatana.   
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2Kor.4,4. 
2/ Zacznij od modlitwy, polegaj na Duchu, który działa przez : 
      a/ Słowo, 
      b/ Twoje świadectwo o Chrystusie, 
      c/ Twoje przykładne życie. 
3/ Czytaj wiersz w kontekście. 
4/ Nie krytykuj przywódców, ani błędów kultu. 
5/ Oni wierzą w zbawienie z uczynków, a Biblia      Ef.2,8-9; Rz.6,23. 
6/ Są oni ludźmi duchowo zgłodniałymi. Nie mają odpuszczenia grzechów, a ty je masz. 
       Ty również posiadasz Chleb Żywota 

I. Osoby o specyficznych trudnościach.      Ale zainteresowane. 
1/ Pesymista. „Jestem zbyt zły.”     Zachęć poprzez : 
      a/ Chrystus zbawia nawet wielkich grzeszników.   1Tm.1,15. 
      b/ Podaj przykłady takich grzeszników.   Paweł i   Łk.7,37-50. 
      c/ Podkreśl słowo wszyscy lub każdy w Dz.13,39; 1Jn.1,9; Iz.53,6. 
2/ Grożący samobójstwem. „Jestem nędzny i zrozpaczony’  
      a/ Samobójstwo tylko przybliży {przyspieszy} zjawienie się przed sądem. 
      b/ Podaj, że źródłem tego stanu może być grzech. 
      c/ Jeżeli świadomy grzechu to podaj plan zbawienia. 
3/ Odstępca. „Zawiodłem i zdradziłem Chrystusa”. 
   Wymaga współczucia, miłości, cierpliwości i mądrości. Jest odstępcą albo niedowiarkiem 
      a/ Jeżeli nigdy się nie narodził na nowo, to przedstaw mu plan zbawienia. 
 
      b/ Jeżeli się narodził to pomóż mu znaleźć i usunąć powód odstępstwa. 
         - czy wzrastał przez Biblię i modlitwę.   1Pt.2,2; Mt.26,41. 
         - czy szukał w Panu zwycięstwa i mocy.   Flp.4,13; 2Kor.12,9. 
         - czy świadczył o Chrystusie.   Mt.10,32 
         - czy wstydził się Ewangelii.   Rz.1,16. 
4/ Myślący o nieprzebaczalnym grzechu. „Nie ma dla mnie nadziei”. 
      a/ Wskaż na miłosierdzie i przebaczenie kochającego Boga.  Jr.41,3; Ef.2,4. 
      b/ Jeżeli czuje się grzeszny to dobrze, bo to pierwszy krok do zbawienia 
      c/ Bóg nie czyni wyjątków w dawaniu zbawienia.   Dz.13,39. Wszystkie grzechy. 
      d/ W Biblii nie przykładu, aby skruszony grzesznik był odrzucony.   Iz.55,7. 
      e/ Niech powie jakim grzech ją gnębi, a potem pokaż co mówi Biblia. 
           Pan wybaczył : - morderstwo   Ps.32,5 
                                         - kradzież   Łk.23,43. 
                                     - bluźnierstwo   1Tm.1,13 
                                    - cudzołóstwo   Jn.4,18-42. 
                                    - inne grzechy   1Kor.6,9-11. 
            Niech się rzuci w ręce Pana.  Jn.6,37,44. 
5/ Obawiający się stracić przyjaciół. 
      a/ Tacy przyjaciele nie są warci, którzy mogą cię opuścić. Są przeszkodą jako 
           nieprzyjaciele Boga.   Jk.4,4. 
      b/ Pozyskasz lepszych przyjaciół, a w tym Chrystusa. 
      c/ Staraj się pozyskać przyjaciół dla Boga.   Jn.1,45. 

UWAGI : 
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   1/ Szukaj mądrości i mocy Ducha Świętego Proś o kierownictwo w rozpoczęciu 
       kontynuowaniu rozmowy. 
   2/ Nie rezygnuj łatwo. Szukaj innych sposobności lub metod. Działaj wytrwale z miłością. 
   3/ Bądź bezinteresowny w pozyskaniu go dla Pana. 
   4/ Pozyskiwanie dusz daje radość i przynosi nagrodę.   Dn.12,3; Przyp.11,30. 

Dla potrzeb Grupy Ewangelizacyjnej i wszystkich pragnących nieść Ewangelię. 
Opr.:  P. S. 

 


