
Warsztaty 
Ewangelizacyjne

1 dniowe 



Sesja 1

Witamy!



1A

Cel Sesji 1:

Wyraźnie określić biblijny mandat 
(pełnomocnictwo) upoważniający 
nas do osobistego świadczenia i 
twierdzenia, że Jezus jest jedyną 
drogą prowadzącą do zbawienia. 



1B

Ew. Mateusza 28:18-20

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich 
tymi słowy: Otrzymałem wszelką władzę w 
niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie 
uczniów pośród wszystkich narodów. 
Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha 
Świętego i uczcie przestrzegać wszystkie-
go, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż po kres 
tego wieku. 



Ten fragment jest zwany: „Wielkim Posłanni-
ctwem” i wyraźnie mówi, że mamy być świad-
kami Chrystusa. To jest nasz biblijny mandat 
(pełnomocnictwo). Równocześnie wskazuje on 
na kolejność w pełnieniu misji Jezusa. 

1C

Czego uczy nas ten 
fragment?

Iść i mówić, pozyskiwać uczniów, 
chrzcić, nauczać, czynić 

naśladowców Chrystusa...



Dziękujemy za zainwestowanie twego 
czasu aby uczestniczyć w tym kursie. 

To świadczy o twoim pragnieniu bycia 
posłusznym Chrystusowi oraz chęci 
aktywnego zaangażowania w misję 
Jezusa. 

1D



1E

Dzieje Apostolskie 4:12

Nie ma też w nikim innym zbawienia; 
gdyż nie dano ludziom żadnego innego 
imienia pod niebem, w którym moglibyś-
my być zbawieni. 



1F

Czego uczy nas
ten fragment?

Poselstwo jest jasne. 

Zbawienie jest tylko przez Jezusa. 

Nie ma żadnej innej drogi
do zbawienia. 



1G

Rozważ 

Nam zostało powierzone poselstwo, 
a jedyną drogą do zbawienia jest Jezus 
Chrystus. Powstaje więc pytanie: jak 
powinniśmy żyć w świetle tych dwóch 
fragmentów.



1H

Odpowiedź

Powinniśmy okazać posłuszeństwo 
nakazowi Chrystusa i szukać okazji do 
dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną, 
mówiącą, że zbawienie jest dostępne 
tylko poprzez Niego.  



1I

Zmaganie wielu Chrześcijan

Wielu chce być posłusznych w tej 
sferze, ale nie wie jak zwiastować Dobrą 
Nowinę. 

To jest powodem lęku przed 
świadczeniem. 



1J

Dzisiaj zapoznasz się z kilkoma 
podstawowymi prawdami, które pomogą 
ci wypełnić Chrystusowy nakaz dzielenia 
się Dobrą Nowiną.  



1K

Zobowiązanie
uczynione z modlitwą

Dołożę wszelkich starań by z Bożą 
pomocą zawsze dzielić się Chrystusem, 
wtedy gdy okoliczności ku temu się 
pojawiają. 

Twoje imię

Jeżeli jest to pragnieniem twego serca podpisz się 
poniżej jako twoje zobowiązanie.



Sesja 2
Praca 

Ducha Świętego



2A

Cel Sesji 2:

Pomóc wierzącym zrozumieć i 
zastosować pracę Ducha Świętego 
w Ewangelizacji. 



2B

Co Jezus mówi o Duchu 
Św. w Jn.14:16-18?

Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam 
innego Opiekuna, aby był z wami na wieki  -
Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, 
bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, 
ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie 
zostawię was sierotami. Przyjdę do was. 

Odpowiedź: Opiekun, Duch Prawdy, który 
żyje w nas i będzie z nami na wieki. 



2C

Efektywne Świadczenie

Właściwa Ewangelizacja polega na zwiasto-
waniu Dobrej Nowiny w mocy Ducha Świętego  
i pozostawienie rezultatów Bogu. 

Efektywne świadczenie zależy od pracy 
Ducha Świętego. Gdy zrozumiemy Jego pracę 
to będziemy lepiej przygotowani do dzielenia 
się naszą wiarą. 



2D

Praca Ducha Świętego
w życiu Wierzącego

Otóż w jednym Duchu my wszyscy 
zostaliśmy wtopieni (ochrzczeni) w jedno 
ciało - Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni.

1Kor.12:13

Czyli każdy wierzący otrzymuje Ducha Św. 
dzięki któremu jest połączony z Kościołem. 

On chrzci w jedno ciało



2E

Praca Ducha Świętego
w życiu Wierzącego

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świę-
tego, którym was zapieczętowano na 
dzień odkupienia.

Ef.4:30

Czyli każdy wierzący ma gwarancję
życia wiecznego w Nim. 

On pieczętuje nas na dzień w wieczności



2F

Praca Ducha Świętego
w życiu Wierzącego

Nie upijajcie się też winem, bo przy tym 
łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, 
aby Duch mógł was stale napełniać swoją 
treścią. Ef.5:18

Czyli każdy wierzący winien dbać o pełnię 
Ducha poprzez poddanie się Bożej kontroli. 

On wypełnia nas



2G

Praca Ducha Świętego
w życiu NIEwierzącego

A On, gdy przyjdzie, przedstawi światu 
dowody w sprawie grzechu, słuszności 
(sprawiedliwości) i sądu... 

Jn.16:8-11

On przekonuje (uwrażliwia) o grzechu, 
sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie. 



2H

Praca Ducha Świętego
w życiu NIEwierzącego

Gdy przyjdzie Opiekun, którego Ja wam 
przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 
Ojca wychodzi, ten złoży o Mnie świade-
ctwo. Jn.15:26

On świadczy i wskazuje na Jezusa. 



2I

Praca Ducha Świętego
w życiu NIEwierzącego

Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam 
cię, że kto się nie narodzi z wody i Ducha, 
nie może wejść do Królestwa Bożego. Co 
się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się 
narodziło z Ducha, jest duchem. Jn.3:5-6

Tylko narodzeni z Ducha 
mogą wejść do Królestwa Bożego. 



2J

Duch Święty w życiu 
Świadczącego

...Korneliusz, ...zobaczył wyraźnie w 
widzeniu ...anioła Bożego, który podszedł 
i zwrócił się do niego: Korneliuszu! ... A 
teraz poślij ludzi do Joppy i sprowadź 
niejakiego Szymona, którego nazywają 
Piotrem;                                        Dz.10:1-6

On przygotowuje grunt przed 
świadectwem.



2K

Duch Święty w życiu 
Świadczącego

Lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, 
kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świad-
kami tak w Jerozolimie, jak i w całej Judei, 
w Samarii - i aż po najdalsze krańce ziemi.

Dz.1:8

On daje odwagę do świadczenia. 



2L

Duch Święty w życiu 
Świadczącego

Natomiast Opiekun, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

Jn.14:26

On poprowadzi rozmowę,
jeśli mu pozwolimy. 



2M

Znajomość tych prawd o Duchu Świę-

tym jest w stanie pomóc każdemu wierzą-

cemu zwiastować Jezusa Chrystusa w 

mocy i z odwagą. 



Sesja 3
Jak budować 

relacje 
Ewangelizacyjne?



3A

Cel Sesji 3:

Pomóc wierzącym świadomie 
budować mosty przyjacielskich 
relacji z niewierzącymi.



3B

1 Koryntian 9:19-23

Bo jako wolny od wszystkich, uczyniłem 
z siebie niewolnika wszystkich, abym tym 
liczniejsze grono pozyskał. I stałem się 
dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać... 
Dla słabych stałem się słaby, aby słabych 
pozyskać; dla wszystkich stałem się 
wszystkim, żeby przynajmniej niektórych 
zbawić. A wszystko to czynię dla ewan-
gelii, aby stać się jej współuczestnikiem.



3C

Czego uczy nas
ten fragment?

On pokazuje podejście apostoła 
Pawła do misji. On chce, aby ludzie 
byli zbawieni i dlatego pragnie im 
pomóc przyjść do Chrystusa poprzez 
swoją wyjątkową postawę.



3D

Co według ciebie znaczy:
„uczyniłem z siebie niewolnika 

wszystkich”?

Na pewno możemy stwierdzić, że 
ap. Paweł świadomie budował relacje 
z niewierzącymi w celach ewangeliza-
cyjnych. On celowo przystosowywał 
się do swoich odbiorców.  



3E

Ważność relacji 
międzyludzkich

Relacje międzyludzkie są jak most, 
który umożliwia przyniesienie Dobrej 
Nowiny o Jezusie Chrystusie. Poprzez 
te relacje ludzie mogą widzieć nasz 
odmienny i atrakcyjny styl życia. 

…że nasza ewangelia dotarła do was nie tylko 
w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, 
i z wielką siłą przekonania...                    1Tes.1:5



3F

10 charakterystyk osoby,
która „stała się”

1. Chce pozyskać dusze dla Chrystusa

2. Umarła dla siebie samego

3. Wie, że przyjaźń jest częścią ewangelizacji

4. Jest gotowa iść „drugą milę”

5. Prawdziwie troszczy się o innych



3G

10 charakterystyk osoby,
która „stała się”

6. Polega na pracy Ducha Świętego 

7. Szuka tego co Chrystusowe (Filp. 2:21) 

8. Używa swojej posiadłości do celów 
ewangelizacyjnych

9. Zaprasza niewierzących na swoje przyjęcia 

10. Ma listę: „Poszukiwani dla Jezusa 
Chrystusa” 



Lista Przyjaciół
potrzebujących Jezusa

3H

Napisz nazwiska osób, 
które z kręgu twoich 
przyjaciół potrzebują 
Chrystusa.



3I

Jak budować 
ewangelizacyjne relacje

1. Zacznij modlić się za nich.

2. Rozwiń twoją relację z nimi.

3. Szukaj sposobności do rozmowy na 

tematy duchowe.



Rozważ  

Kim „staniesz się” dla tych, którzy 
są na twojej liście przyjaciół?

3J



Sesja 4
Jak rozpocząć 
Świadczącą 
Rozmowę?



4A

Cel Sesji 4:

Pomóc wierzącym zrozumieć, jak 
rozpocząć Świadczącą Rozmowę. 



4B

Jak rozpocząć 
Świadczącą Rozmowę

Jest bardzo ważne aby podczas takiej 
rozmowy być naturalnym. Bądź sobą i poz-
wól by twoja unikalna osobowość przeja-
wiała się podczas tej rozmowy. Uśmiechaj 
się i ciesz się obecnością drugiej osoby. 
Pamiętaj, że jesteś odblaskiem życia i 
miłości Jezusa Chrystusa. 



4C

Zwykła rozmowa

Zwykła rozmowa toczy się wokół takich 
spraw jak: hobby, zainteresowania, 
wspólnych rzeczy, pochodzenia, pracy, 
członków rodziny, bieżących informacji, 
religii itp. 



4D

Świadcząca Rozmowa

Świadcząca Rozmowa zaczyna się jak 
każda inna rozmowa. 

Ma jednak 4 kroki:
1. Kontakt – Czyli pyta: Kim jest rozmówca?
2. Aktywność – Co robi?
3. Duchowość – Czy jest otwarta? 
4. Świadcz – Potem mówi swoją historię



4E

1. Kontakt – Kim jest

Szukaj sposobności by nawiązać 
rozmowę. Rozmawiaj o pochodzeniu – kim 
jest: 
• Skąd jesteś? Z jakiego miasta?
• Jak długo tu mieszkasz?

Jeżeli jest to znajomy zapytaj o członków 
rodziny.



4F

2. Aktywność – Co robi

Poznaj czym się zajmuje w pracy i po: 
• Gdzie pracujesz i co robisz?
• Co robisz w wolnym czasie?

Studenta zapytaj o przedmioty w szkole. 

Jeśli poznasz jego pasję lub wspólne 
zainteresowania to zadaj dodatkowe 
pytania. Szukaj wspólnych tematów. 



4G

3. Duchowość – Czy otwarty

Tu jest Serce Rozmowy. Sprawdź czy 
osoba jest otwarta na duchowe sprawy.
• Czy uważasz siebie za osobę wierzącą?
• Czy sprawy wiary są dla ciebie istotne?

Jeżeli nie wie o co ci chodzi to użyj słów 
takich jak: niebo, modlitwa, Bóg.  



4H

3. Duchowość – Czy otwarty

Jeżeli widzisz otwartość dodatkowo 
zapytaj: 
• Czy jesteś pewien, że pójdziesz do nieba

po twojej śmierci?
• Czy mogę ci powiedzieć jak ja doszedłem 

do pewności w tej kwestii?



4I

4. Świadcz – Twoja historia

Powiedz historię jak poznałeś Jezusa 
Chrystusa osobiście. 

Jeżeli osoba jest otwarta to opowiedz 
historię twego duchowego życia wraz z 
„Książeczką Bez Słów”. 

Spędź teraz czas aby poćwiczyć 4 kroki 
Świadczącej Rozmowy z twoim partnerem. 



Sesja 5
Twoje osobiste 
Świadectwo

(Historia)



5A

Cel Sesji 5:

Pomóc wierzącym zrozumieć 
ważność osobistego świadectwa 
oraz jak je rozwinąć i jak dzielić 
się z niewierzącymi. 



5B

Osobiste Świadectwo

Osobiste Świadectwo (osobista historia) 
jest jednym z najprostszych narzędzi, które 
mogą być użyte podczas świadczenia o 
Jezusie Chrystusie. Jest to twoja historia 
zbawienia.



5C

Model Osobistego 
Świadectwa z Dz.22:3-16

1. Dz.22:3-5 opisują życie Pawła zanim
poznał Chrystusa.

2. Dz.22:6-13 opisują jak Paweł poznał 
Chrystusa.

3. Dz.22:14-16 opisują jak życie Pawła 
zmieniło się po spotkaniu Chrystusa.



5D

Osobiste Świadectwo

Osobiste Świadectwo ma 3 części:

1. PRZED spotkaniem Jezusa czyli jakie było 
twoje życie zanim powierzyłeś je Chrystusowi.

2. JAK spotkałeś Jezusa czyli  jak osobiście 
doświadczyłeś Jego obecność.

3. PO spotkaniu Jezusa czyli jak Jezus zmienił 
twoje życie. 



5E

Osobiste Świadectwo
PRZED spotkaniem Jezusa

W części „przed” powiedz jak twoje życie 
wyglądało zanim poznałeś Jezusa. Mów zarówno 
o dobrych jak i o złych stronach swego życia. 
Zacznij od ciekawego, nieduchownego materiału. 
• Przykłady „dobrych stron” – chciałem się 
wybić, być wykształconym człowiekiem, 
troszczyłem się o innych, ciężko pracowałem.
• Przykłady „złych stron” – egoizm, kompleks 
niższości, złośliwość, chciwość, samotność, 
braku celu, brak nadziei.



5F

Osobiste Świadectwo
JAK spotkałeś Jezusa

W części „jak” powiedz jak poznałeś Jezusa. 
Mów o tym jak odkryłeś Bożą miłość i to że 
Jezus umarł za twoje grzechy. Powiedz gdzie i 
kiedy miało to miejsce. 



5G

Osobiste Świadectwo
PO spotkaniu Jezusa

W części „po” powiedz jak obecność Jezusa 
Chrystusa zmieniła twoje życie. Krótko podaj 
kilka osobistych korzyści zostania chrześcija-
ninem. Ostatnie zdanie twojego świadectwa, 
powinno brzmieć podobnie do poniższego: 
„Największą korzyścią jest fakt, że wiem, iż 
posiadam życie wieczne.”



5H

Charakterystyka 
Osobistego Świadectwa

1. Ma autorytet - Nikt nie może zaprzeczyć tego 
co doświadczyłeś.

2. Przemawia - Komunikuje prawdę na poziomie 
ludzkich doświadczeń i przeżyć. 

3. Rzeczywista - Utożsamia się z ludzkimi 
słabościami i potrzebami. 

4. Ma moc - Bóg może użyć twoje świadectwo 
by zmienić czyjeś życie.



5I

Gdy przyjąłeś Jezusa w 
młodym wieku

1. Skoncentruj świadectwo na określonym 
momencie twego życia.

2. Mów jak Chrystus strzegł i chronił cię. 

3. Powiedz od czego Chrystus cię 
wyratował i zbawił.



5J

Przykład

Kiedy byłem młody, rodzice nauczyli mnie 
wielu cudownych rzeczy o Bogu. Prowadzili 
mnie na spotkania Kościoła i dali mi Biblię. 
Czytałem ją często. Już wtedy miałem osobistą 
więź z Bogiem. 

Z biegiem czasu coraz wyraźniej zacząłem 
rozumieć, że mimo iż jestem młody ja również 
potrzebuję być zmieniony. Dlatego w wieku 12
lat odnowiłem moją relację z Bogiem.



Osobiste Świadectwo

Moje życie zanim powierzyłem je Jezusowi:

Jak poznałem Jezusa osobiście:

Jak moje życie się zmieniło po poznaniu Jezusa:

5K

Użyj tego formularza 
by napisać twoje 
świadectwo (historię).

Pisz zwięźle.

Zostaw niekonieczne 
wątki.

Unikaj religijnego 
słownictwa.

Zaznacz, że mimo iż 
twoje życie jest 
zmienione to nie jest 
doskonałe.



5L

Kiedy ty i twój partner skończycie 
pisać osobiste świadectwo, 
przeczytajcie je jeden drugiemu.



Sesja 6
Posługiwanie się 

„Książeczką 
Bez Słów”



6A

Cel Sesji 6:

Nauczyć wierzącego jak posługiwać 
się „Książeczką Bez Słów” podczas 
Świadczącej Rozmowy. 



6B

Posługiwanie się
„Książeczką Bez Słów”

Książeczka ta ma na celu pomóc ci 
zwiastować Ewangelię. Wyjątkowość jej 
polega na tym, że przykuwa uwagę oraz 
pozwala przeplatać Ewangelię z treścią 
twego osobistego świadectwa.

Zawsze noś „Książeczkę Bez Słów” wraz
z Dowodem Osobistym lub Prawem Jazdy. 



6C

Gdy używasz
„Książeczki Bez Słów”

• Stój lub siedź koło rozmówcy,
• Trzymaj książeczkę tak by rozmówca 

widział omawiane strony (kolory),
• Zwracaj się do rozmówcy po imieniu.
• Cytując Pismo mów: „Bóg mówi:...” lub 

„Pismo Święte mówi:...”.

Im częściej będziesz ją używał 
tym lepiej będziesz się nią posługiwał. 



6D

ZŁOTA STRONA

Powiedz o BOGU, który:

• Jest Miłością

• Jest Święty

• Mówi do człowieka poprzez 
Pismo Święte 



6E

Przykład 
Kolor Złoty, przypomina mi niebo, gdzie 

mieszka Bóg. Cudowną prawdą dotyczącą Boga 
jest fakt, że On jest Miłością i kocha nas pomimo 
iż nie postępujemy tak jak On chce.

Bóg jest również Święty czyli ma „alergię” na 
grzech. Dlatego nic grzesznego nie może wejść 
do nieba.

Kochający Bóg dał nam Pismo Święte poprzez 
które mówi do nas, jak dostać się do nieba. 



6F

CZARNA STRONA

Powiedz o GRZECHU:

• Jego istocie
• Jego powszechności
• Karze za grzech

Powiedz o twoim życiu PRZED 
spotkaniem Jezusa



6G

Przykład
Święty Bóg stworzył czystego człowieka 

Adama i Ewę. Jednakże oni zgrzeszyli i zostali 
wypędzeni z ogrodu Eden. Grzech (brak 
posłuszeństwa) oddziela nas od Boga.

Pismo Św. mówi: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i 
brak im chwały Bożej.” Rz.3:23 To świadczy, że 
każdy zgrzeszył (powszechność grzechu).   

Bóg mówi: „Zapłatą za grzech jest śmierć”. 
Rz.6:23 Karą za grzech jest więc śmierć wieczna 
czyli piekło.



6H

Przykład 
Ja również doświadczyłem tej czarnej strony 

w moim życiu. Mimo iż chodziłem do Kościoła to 
dostrzegłem, że życie moje jest puste i bez 
znaczenia. Gdy zacząłem czytać Pismo Święte 
zobaczyłem, że mój grzech zasłania mi oczy na 
prawdziwy cel i sens życia. Następnie odkryłem, 
że z powodu mego grzechu czeka mnie kara: 
wieczne oddzielenie od Boga. 

Dlatego też postanowiłem zmienić ten stan 
rzeczy. Czytając dalej Biblię dowiedziałem się o...



6I

CZERWONA STRONA

Powiedz o CHRYSTUSIE:
• Jego naturze: Bóg-Człowiek
• Jego dziele

- bezgrzeszne życie
- odkupieńcza śmierć
- zmartwychwstanie 

Zacytuj Jn.3:16



6J

Przykład 

Dowiedziałem się o Jezusie Chrystusie, który 
był Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. 

Będąc Bogiem przybrał ludzkie ciało i zszedł 
na ziemię, gdzie czynił cuda i prowadził bezgrze-
szne życie. Następnie na krzyżu umarł za nasze 
grzechy, a po 3-ch dniach zmartwychwstał. 



6K

Przykład 

Fragment z Jn.3:16 przemówił do mnie 
osobiście: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto 
weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. 

Zrozumiałem, że Chrystus umarł zamiast mnie 
i oferuje mi przebaczenie wszystkich grzechów.
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BIAŁA STRONA

Powiedz o REAKCJI Człowieka:
• Pokuta (zmiana)
• Uwierz (zaufaj) 

Zacytuj Jn.1:12
Powiedz jak ty to uczyniłeś
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Przykład 
Teraz Pan Jezus oczekuje abym odpowiedział 

na Jego miłość, skoro powiedział: „Upamiętajcie
się i wierzcie Ewangelii” Mk.1:15.  

Dlatego postanowiłem zmienić kierunek mego 
życia.  Zacząłem modlić się w oparciu o Jn.1:12: 
„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” 
i otworzyłem drzwi swego serca dla Jezusa 
czyniąc Go Gospodarzem mego życia.

To spowodowało zmianę mego życia.  



6N

ZIELONA STRONA

Powiedz o ZMIANACH: w twoim 
życiu:

Jak twoje życie się zmieniło PO 
spotkaniu Jezusa
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Przykład
Przyjęcie Pana Jezusa do mego serca  

spowodowało zmianę całego mego życia. 
Otrzymałem przebaczenie grzechów, cel i sens 
życia oraz żywą nadzieję, że po mojej śmierci 
spędzę całą wieczność z moim Panem w niebie. 

Jezus stał się moim przyjacielem, który mnie 
kocha i troszczy się o mnie. On daje mi pokój i 
jest moją pomocą w obliczu wszelkich  
problemów i zmartwień codziennego dnia. 
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Pamiętaj 

W tym miejscu rozmowy bądź bardzo 
wrażliwy. Traktuj to spotkanie jako 
rozmowę, a nie twój monolog lub wykład. 
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Daj szansę dla rozmówcy

Zapytaj:

1. Czy chciałbyś przyjąć Pana Jezusa do 
swego serca by otrzymać przebaczenie 
grzechów i życie wieczne w niebie?

2. Czy chciałbyś to uczynić DZISIAJ?
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Daj szansę dla rozmówcy 

1. Jeżeli powie: TAK to idź z nim do białej 
strony. Następnie przedstaw to co jest na 
następnym slajdzie.  

2. Jeżeli powie: NIE to w pozytywny sposób 
uszanuj odpowiedz i zapytaj: Co przeszkadza 
ci w podjęciu decyzji?

3. Jeżeli osoba nadal jest negatywna to zostaw 
drzwi otwarte na przyszłą okoliczność.  
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BIAŁA STRONA

1. Biblia mówi, że musimy zawrócić. 
Poprzez pokutę (zmianę myślenia i 
działania) mamy zawrócić od stare-
go życia w grzechu do nowego 
życia z Bogiem Dz.3:12.

2. Mamy zaufać, że Jezus za mnie 
umarł i tylko przez Niego mogę 
mieć nowe życie Jn.14:6.
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Zachęć 

Możesz stać się naśladowcą Chrystusa, 
gdy odwrócisz się od grzechu i zawierze-
nie tylko Jemu jako twemu Zbawicielowi i 
Panu. Ten krok możesz uczynić teraz 
poprzez modlitwę.

Czy chcesz abym poprowadzić cię w 
takiej modlitwie?
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Modlitwa 

Panie Jezu,
Chcę iść za Tobą. Odwracam się 

od moich grzechów i proszę Cię o 
przebaczenie. Przyjmuję twój dar 
życia wiecznego i zgadzam się, abyś 
Ty kierował i panował w moim życiu. 
Dziękuję że mnie kochasz i umarłeś 
zamiast mnie. Dziękuję Ci również za 
nowe życie.

Amen
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Gdy rozmówca NIE chce się pomodlić, 
wówczas powiedz: „Pozwól, że powiem Ci jak ja 
modliłem się, gdy Jezus przemienił moje życie.” 
Następnie powiedz treść wcześniejszej modlitwy.

Powiedz: „Czy ta modlitwa wyraża pragnienie 
twego serca? Jeżeli tak to możesz tak pomodlić 
się w domu.”

Pamiętaj niech drzwi do przyszłej służby 
będą zawsze otwarte.



Sesja 7
Natychmiastowa

Kontynuacja
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Cel Sesji 7:

Pomóc wierzącym zrozumieć 
konieczność i proces Kontynuacji



7B

Kontynuacja - Uczniostwo

Jeżeli miałeś cudowny przywilej 
przyprowadzić kogoś do Chrystusa, to 
teraz na twoich barkach spoczywa 
przywilej prowadzenia tej osoby w 
duchowym wzroście.

Ewangelizacja i Uczniostwo to dwie 
strony tej samej monety.
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Kontynuacja - Uczniostwo

Pogratuluj osobie, która podjęła 
decyzję naśladowania Chrystusa.

„Twoja decyzja przyłączenia się do 
Bożej rodziny jest najważniejszą 
decyzją w twoim życiu. Gratuluję”. 
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Jak 1 Pt 2:2 nazywa 
nowych wierzących?

Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie 
nie sfałszowanego, potrzebnego wam mleka. 
Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla 
zbawienia. 

Odpowiedź: Niemowlęta 



7E

Kogo Jezus kazał karmić
w Jn.21:15?

Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał 
Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy 
kochasz Mnie bardziej niż pozostali? 
Odpowiedział: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię 
kocham. Pan na to: Dbaj o moje jagnięta. 

Odpowiedź: Moje jagnięta 
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Jakie są natychmiastowe 
potrzeby nowo narodzonych

Przyjaciele, chrzest, grupy wzrostu, 
Studium Biblijne, przykład do 
naśladowania, przynależność do 
kościoła lub wspólnoty, itp. 
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Jakie są natychmiastowe 
potrzeby nowo narodzonych

Natychmiastowa kontynuacja jest 
koniecznością. Zaczyna się od 
momentu nawrócenia. 

Tak jak troska o niemowlęta jest 
konieczna, tak Bóg pragnie byś TY 
zatroszczył się o nowo narodzonego. 



7H

ZIELONA STRONA

Powiedz o WZROŚCIE:
• Słowo Boże
• Modlitwa
• Świadczenie o Jezusie
• Wspólnota w Kościele
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Pięć pierwszych kroków  
naśladowcy Chrystusa

1. Dzisiaj powiedz swemu przyjacielowi, 
co przed chwilą uczyniłeś.

2. Czytaj Pismo Święte każdego dnia. 
3. Codziennie spędzaj czas na modlitwę.
4. Daj się ochrzcić tak jak Pan Jezus. 
5. Stań się aktywnym członkiem w 

Kościele, gdzie respektują Biblię. 
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Na „do zobaczenia”

1. Zanim się pożegnasz z nowym 
chrześcijaninem upewnij się, że ma 
on przynajmniej Nowy Testament 
oraz adres twej wspólnoty.

2. Wymieńcie się numerami telefonów. 
3. Módl się z nim i o niego.  
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Ewangelizacja a Kościół 

Każdy wysiłek ewangelizacyjny 
winien prowadzić nowego wierzącego 
do życia i służby w Kościele.  
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Okaż troskę poprzez:
1. Dostarczenie materiałów wzrostowych 

(np: dostępnych na stronie: www.light4pl.org).
2. Zachęcenie do uczestnictwa w Studium 

Biblijnym.
3. Zaproszenie do swego domu. 
4. Bycie wrażliwym na jego duchowe 

potrzeby. 
5. Transport na spotkania wspólnotowe.
6. Siedzenie koło niego podczas nabożeństw. 



Sesja 8
Jak Modlić się 

Ewangelizacyjnie?



8A

Cel Sesji 8:

Pomóc wierzącym zrozumieć 
ważność i moc modlitwy podczas 
świadczenia. 



8B

Czego uczy nas 
Rz.10:1-2?

Rozkoszą mojego serca i modlitwą 
do Boga za nimi (jest ich) zbawienie. 
Zaświadczam im bowiem, że mają 
gorliwość dla Boga, lecz nie opartą 
na właściwym poznaniu.

Odpowiedź: Powinniśmy modlić się za 
zgubionymi. 



8C

Modlitwa za Zgubionych

Szczera modlitwa za niezbawionych 
winna być niekończącym się zadaniem 
chrześcijan. Modlitwa nie tylko uwalnia 
moc Bożą nad życiem zgubionych, ale 
również motywuje wierzących do wier-
nego świadczenia. 
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Ew. Łukasza 8:5-12
Siewca wyszedł rozsiać swoje ziarno. A gdy 

siał, jedno padło obok drogi i zostało zdeptane, 
a ptaki niebieskie zjadły je. Druga (garść) padła 
na skałę, a gdy wzeszła, uschła, gdyż nie miała 
wilgoci. Inna padła między ciernie, a ciernie 
razem z nią wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inna 
padła na dobrą ziemię i gdy wzrosła, wydała 
plon stokrotny.... 

Znaczenie tej przypowieści jest takie: Ziarnem 
jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy 
wysłuchują; potem (jednak) przychodzi diabeł i 
wybiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i 
nie byli uratowani.
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Módl się o „żyzne” serca

Człowiek może słyszeć prawdziwe 
Słowo Boże wypowiadane w mocy Ducha 
Świętego. Diabeł jednak pragnie zabrać 
je z serc ludzkich. 

Dlatego musimy się modlić, aby Bóg 
przygotował ludzi tak, by ziarno Słowa 
mogło zakorzenić się w ludzkim sercu. 
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Ew. Mateusza 13:15

Gdyż tłuszczem obrosło serce tego 
ludu, z trudem uszami usłyszeli, swoje 
oczy zamknęli, aby oczami nie zoba-
czyli ani uszami nie usłyszeli, (aby) 
sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się 
- i abym ich nie wyleczył. 



8G

Módl się o otwarte oczy

Zgubieni ludzie są zaślepieni poprzez 
Szatana (2Kor. 4:3-4). Jednakże Bóg 
może otworzyć ludzkie oczy na prawdę 
Słowa Bożego. 

Dlatego módlmy się, aby Bóg otworzył 
oczy i uszy ludzi na Ewangelię. 
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Ew. Jana 16:8

A On (Duch Święty), gdy przyjdzie, 
przedstawi światu dowody w sprawie 
grzechu, słuszności i sądu; 



8I

Módl się o skruchę

Rolą Ducha Świętego (a nie naszą) jest 
przekonać człowieka o jego grzeszności i 
uwrażliwić go na grzech. 

Dlatego musimy się modlić, aby Bóg 
poprzez wskazanie na grzech skruszył 
ludzi, aby mieli właściwą postawę przed 
Bogiem.
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2 Koryntian 10:3-4

Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy 
według ciała. Gdyż narzędzia naszej walki 
nie są cielesne, jednak w Bogu mają moc 
burzenia warowni; (nimi) burzymy wrogie 
zamiary. 
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Walcz o dusze

Modlitwa za zgubionych ludzie jest 
duchową walką przeciwko duchowemu 
przeciwnikowi (Ef. 6:12). Szatan chce jak 
najdłużej utrzymać człowieka w swoim 
królestwie. 

Dlatego podejmijmy walkę o ludzkie 
dusze. 
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2 Koryntian 5:17

Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem; to, co stare, 
przeminęło, oto nastało nowe. 
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Módl się o zmienione życie

Bóg pragnie, aby człowiek doświadczył 
przemiany życia poprzez poznawanie 
Chrystusa. 

Dlatego módlmy się, aby ludzie byli 
przemieniani i doświadczali cudu oraz 
wspaniałości nowego życia. 



8N

Ew. Mateusza 9:35-38
I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, 

nauczał w ich synagogach, głosił ewangelię 
Królestwa i uzdrawiał wszelką chorobę oraz 
wszelkie niedomaganie. A gdy zobaczył tłumy 
zlitował się nad nimi, gdyż były udręczone i 
porzucone jak owce nie mające pasterza. 
Wtedy zwrócił się do swoich uczniów: Żniwo 
wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. 
Poproście zatem Pana żniwa, aby wygnał 
robotników na swoje żniwo.
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Módl się o robotników 

Każdy wierzący ma swoje pole do 
uprawy i żęcia, gdyż każdy jest powo-
łany na żniwa. 

Módlmy się, aby Bóg wysłał wielkie 
rzesze pracowników do ratowania 
ludzi poprzez zwiastowanie Ewangelii. 
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Módl się

Spędź teraz kilka minut, aby modlić 
się o to co zostało przedstawione w 
Sekcji 8. 

Zastosuj to w stosunku do tych, 
którzy są na twojej liście z Sekcji 3. 



Praktyka czyni Mistrza

Zacznij praktykować to co nauczy-
łeś się o Ewangelizacji i składaniu 
świadectwa o Jezusie Chrystusie. 

Zacznij z kimś kto Jego potrzebuje.  



Rozpowszechnianie 
dozwolone

Na podstawie One-day Witnessing 
Workshop opracował: Piotr Starzęba

kontakt: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


