
Koniecznoœæ 
Ewangelizacji



Sesja 1

Witamy!
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Cel Sesji:

Uświadomić o istnieniu palącej 

potrzeby Ewangelizacji, realizowanej 

przez wszystkich chrześcijan. 
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Dlaczego Ewangelizacja
jest konieczna?

1. Rzeczywistość Bożego sądu
i piekła.

2. Czas jest krótki.

3. Chrześcijanin jest odpowiedzialny 
za zgubionych.

4. Mamy Dobrą Nowinę.  
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1. Rzeczywistość Bożego
sądu i piekła

Ludzie bez Chrystusa są zgubieni 
i zdążają na wieczne potępienie.

Są grzesznikami (Rz. 5:8) bez nadziei 
(Ef. 2:12), pod panowaniem grzechu (Rz. 3:9), 
duchowo martwymi (Ef. 2:1,5), synami 
nieposłuszeństwa (Ef. 2:2), dziećmi gniewu 
(Ef. 2:3), wrogami Boga (Rz. 5:10) i tymi którzy 
idą na zatracenie (Mt. 7:13). 
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2. Czas jest krótki

• Przyjście Pańskie jest bliskie a żniwo 

dojrzałe czeka. Jn. 4:35.

• Spójrz na pragnienia obecnego świata. 
Zobacz jak ludzie pragną miłości, pokoju, celu, 

sensu, znaczenia, przynależności. Są głodni 

Boga. A my wiemy gdzie jest chleb dla duszy 

(por. 2 Król. 7:9). 
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3. Chrześcijanin jest 
odpowiedzialny za zgubionych

Odpowiedzialność w Starym 

Testamencie (Ezech. 3:17-19).

• Czy każdy wierzący jest odpowiedzialny?

• TAK

• Czy takie postępowanie jest słuszne?

• Zobacz Ez. 33:17-20
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3. Chrześcijanin jest 
odpowiedzialny za zgubionych

Odpowiedzialność w Nowym 

Testamencie dotyczy:

• posłuszeństwa Mt. 24:46-51,

• przynoszenia owocu Jn. 15:6,

• strofowania grzeszącego Łk. 17:3.K
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3. Chrześcijanin jest 
odpowiedzialny za zgubionych
• Idąc na cały świat, głoście Ewangelię 

wszystkiemu stworzeniu.               Mk.16:15
• Będziecie mi świadkami... aż po krańce 

ziemi.                                                Dz. 1:8
• Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich 

przestrzegać będziecie.                 Jn. 14:15
• Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, 

ani czynicie tego co mówię?         Łk. 6:46
• Biada mi jeślibym Ewangelii nie zwiastował. 

1Kor. 9:16-17.
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4. Mamy Dobrą Nowinę

Mamy Ewangelię, którą ludzie chcą 

słuchać:

1. Jezus przebacza naszą Przeszłość.

2. Jezus troszczy się o naszą

Teraźniejszość oraz daje sens życia.

3. Jezus da nam Przyszłość w Niebie.K
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Powstań do Dzieła

• Jeżeli nadal stoimy w miejscu to prośmy o 
Bożą pasję. Pasję do ginących dusz. 

• Jezus miał tą pasję i był wrażliwy na 
tragiczne położenie człowieka. Ta 
wrażliwość przynagliła go, by szukać
i podnieść upadłą ludzkość. 

• Pozwól by ta wrażliwość i pasja przemieniła 
Ciebie.
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Powstań do Dzieła

• Catherine Booth napisała: „Spójrz im w oczy, 
z miłością weź ich za rękę i powiedz: 
Przyjacielu, umierasz, zmierzasz ku wiecznej 
śmierci. Jeśli nikt ci wcześniej tego nie 
powiedział, ja przyszedłem, żeby ci 
powiedzieć. Przyjacielu, masz drogocenną 
duszę. Czy jest ona zbawiona?” 

• Keith Green śpiewał: „Moje serce jest twarde, 
moje uczucie stare, moje oczy suche, a moja 
modlitwa zimna.” A ty jaki jesteś?
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Powstań do Dzieła

• Przestaniemy śpiewać pieśni dla 
śpiewania. 

• Przestańmy tracić czas swój i innych, 
oraz bawić się w chrześcijaństwo.

• Przestańmy udawać i być mięczakami 
oraz tchórzami na Bożej niwie. 

• Bądźmy normalnymi chrześcijanami 
gotowymi na wszystko dla Boga.
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Świadczenie o Jezusie
• Bóg nie zaangażował wielu z nas jako 

pracowników, ale On wszystkich nas wzywa 
do świadczenia. 

• Świadczenie to nie jedynie działanie, to 
sposób życia. Chrześcijanie nie czynią
świadczenia, oni są świadkami – dobrymi 
lub złymi. 

• Staraj się poprawić twoje świadectwo o 
Jezusie Chrystusie.

• Zastosuj kolejność: modlitwa, miłość, słowa. 
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Jak świadczyć o Jezusie?

• Poprzez życie Mat. 5:16; 2 Kor. 3:1-3
Życiem piszesz Ewangelię każdego dnia, a 
ludzie czytają. Jaka jest twoja Ewangelia?

• Poprzez miłość Jan 13:34-35
Są ludzie, którzy nigdy nie czytają Biblii. 
Pozwól im zobaczyć, co uczynił Chrystus dla 
ciebie.

• Poprzez Słowo 1 Pt. 3:15; Jan 9:25.
- świadczenie BC † AC
- prezentowanie Ewangelii.
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Zaangażowanie  

• Idący,

• Przyjmujący (udzielający gościny 

opuszczonym i obcym),

• Wysyłający (koordynujący), 

• Mobilizujący. 
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Zastosowanie
• Pomyśl o 2-ch twoich niezbawionych 

znajomych i zacznij się o nich modlić. 

Życzenie 
• Oby zgubieni poganie nie pokazywali 

palcami na nas podczas ich sądu. 
• Oby nasze ręce były wolne od krwi 

grzesznika.
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Zbawiciel nasz nie chciał, by zginął ktokolwiek, gdy w 
chwale Swej usiadł na tronie.
Ujrzawszy świat w nędzy, boleści, zginieniu, z miłości 
pochylił się w zgonie. 
A tu giną setki, tysiące wokoło, od bólu aż serca pękają. 
Pan chce ich wybawić – lecz któż im to powie, gdy w 
grzechu się z trwoga skłaniają?

Zbawiciel nasz nie chciał, by zginął ktokolwiek, więc 
ciało przyoblekł boleści. 
Bóg przyszedł tu szukać zaginionych, pocieszać, 
złamanym cudowne nieść wieści.
A tu giną setki – już kończy się żniwo – żniwiarzy brak, 
noc już nadchodzi. Pan Jezus cię wola, ach pospiesz! 
Duszami cennymi cię hojnie nagrodzi!
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Dla przyjemności – to nie brak ci czasu, lecz nie masz 
go dla twego Pana.
Masz czas na kłopoty, zabawki – a z grzesznym kto 
wspólnie ma paść na kolana?
Kto powie ginącym o szczęściu, wieczności, kto zechce 
głód serc zaspokoić?
Kto mdłych, obciążonych przywiedzie do Zbawcy, 
płaczących do wiecznej ostoi?

Zbawiciel nasz nie chciał, by zginął ktokolwiek, a ja 
Jego uczeń, czy mogę.
Żyć nadal wygodnie, gdy giną wokoło – Patrz! W oczach 
ich łzy widać trwogę!
Tak! Giną setki, tysiące... ach proszę, me serce ożywić 
chciej, Panie!
Bym świat zaniedbawszy, z wiecznością na oku, 
wypełnił miłości zadanie!
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Daj mi, o Panie, miłość dla ginących,
Dla owiec zbłąkanych... 
Bym dojrzał te rzesze, usłyszał płaczących, 
Bym współczuł, jak Ty, uciśnionym!

Ach, pomóż mi płakać – tak jak Ty płakałeś 
Nad losem tragicznym tych wszystkich, 
Co w grzechu zgubieni, nieszczęściem trapieni
Dopomóż ratować mych bliskich.
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Z ołtarza miłości płomiennej Twej Panie, 
Weź węgiel i dotknij się serca, 
Bym zdolny był kochać, trwać w modlitwach, 
ratować, dać koniec ich łzom, poniewierce!

Ach, płonąć miłością chcę Twoją – tak czystą, 
Więc w sercu mym zagość, o Panie! 
I sam bądź płomieniem, co pali się wiecznie, 
Aż w końcu mnie tutaj nie stanie!
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Rozpowszechnianie 
dozwolone

Na podstawie One-hour Witnessing 
Workshop opracował: Piotr Starzęba

kontakt: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


