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1 Piotra 3,15 

Chrystusa zaś czcijcie w sercach 
waszych jak waszego Pana i zawsze 
bądźcie gotowi udzielić odpowiedzi 
tym, którzy pragnęliby wyjaśnień co 
do ożywiającej was nadziei. 

BWP 

 

 Jesteś misjonarzem, czy polem misyjnym? 



 “Każdy prawdziwy uczeń urodził się 
dla Królestwa jako misjonarz.  
Kto pije żywą wodę staje się 

źródłem życia. Odbiorca staje się 
dawcą.  Łaska Chrystusa  

w duszy jest niczym źródło na 
pustyni, wytryskujące dla 
orzeźwienia wszystkich, 

uzdalniające tych, którzy giną do 
korzystania z wody żywej.”  

 

/Życie Jezusa, p. 195. / 



1. Czym jest 

ewangelizacja? 



1. Czym jest ewangelizacja? 

 a. Sporadyczne dzielenie się wiarą? 

 

 b. Techniką dzielenia się przekonaniem? 

 

 c. Procesem dzielenia się Chrystusem… 

 D. STYLEM  ŻYCIA 



Ewangelizacja = proces 

 Poziom 1. Zwiastowanie Ewangelii, za 

pośrednictwem wyraźnego przekazu 

słownego  – bądź gotowy do odpowiedzi! 

 

 Poziom 2. Przedstawienie Ewangelii 

życiem – jest to proces prezentacji 

ewangelii własnym życiem – praktyczne 

przedstawienie – bądź gotowy do pomocy! 



 Kiedy dana osoba jest 

zewangelizowana? 

 
 a. Gdy słyszy Ewangelię? 

 b. Gdy przyjmuje Chrystusa? 

 c. Gdy zostaje ochrzczona? 

 d. Gdy łączy się z kościołem jako 

aktywny wyznawca/uczeń? 



Jesteśmy zainteresowani 

uczniami! 

 Z perspektywy rozwoju zboru jesteśmy 

zainteresowani uczniami, a nie jedynie 

decyzjami. 

 

 Uczeń jest zdecydowany na 

posłuszeństwo Chrystusowi w kontekście 

miejscowego zboru. 



Dary Ducha Świętego 

 Efezjan 4, 11 

  

 I On ustanowił jednych apostołami, drugich 

prorokami, innych ewangelistami, a innych 

pasterzami i nauczycielami, aby 

przygotować świętych do dzieła 

posługiwania, do budowania  

ciała Chrystusowego... 



Ellen G. White 

 “Kaznodzieja powinien rozwijać zdolność zboru do 

właściwego prowadzenia budujących spotkań. 

Tymoteuszowi, któremu zlecono ten rodzaj pracy, 

nakazano by odwiedzał zbory budując je w 

najświętszej wierze. Miał on wykonywać pracę 

ewangelisty, a jest to praca jeszcze ważniejsza od 

pracy kaznodziei. Miał kazać Słowo, jednak nie 

powinien być związany z jakimś jednym zborem.”  

 E.G. White RH Sept. 28, 1897. 



Zdolność przekazania tego,  

o co ci chodzi: Poselstwa 



2. Poziomy zaangażowania 

 1. Nawiązanie kontaktu – Budowanie relacji  
z ludźmi spoza kościoła. 

 2. Odwiedziny i obserwacja – Nowa osoba 
bacznie cię obserwuje i weryfikuje.  

 3. Uczestniczenie i rozważanie  - Ludzie 
uczestniczący, którzy myślą o zaangażowaniu. 

 4. Zespolenie i służba – Osoby z poczuciem 
udziałowców, którzy uczestniczą w służbie i/lub  
w grupach. 

 5. Tworzenie sieci i ewangelizowanie – Osoby 
oddane sprawie, nawiązujące nowe kontakty  
i przyprowadzające innych. 



Co pomaga ludziom  

w przemieszczaniu się? 

 1. Zaspokojenie potrzeb 

 2. Relacje  

 3. Wyzwania 

 4. Program  



Jaka jest twoja wizja ewangelizacji i 

świadczenia w twojej miejscowości? 

 Jak wyglądać będzie twoje pole misyjne 

za pięć lat? 

 Jaka wizja najbardziej skłania cię do 

świadczenia? 

 Jak za pięć lat będzie wyglądać misja  

w twoim okręgu? 

 Co widzisz, słyszysz i czujesz w swoim 

obrazie przyszłości twojego zboru? 



Kategorie  

 1. Relacje  - liczące się relacje prowadzą 

ludzi na kolejny poziom zaangażowania. 

 2. Oddanie  - osobiste wyzwania prowadzą 

do kolejnego poziomu zaangażowania. 

 3. Zaangażowanie – udział w różnorodnych 

programach, na różnych poziomach jest 

wskaźnikiem ludzkiego oddania.  



Strategia osobistej ewang. 

 1. Określ i módl się o swoją sieć 

znajomych spoza kościoła. 

 2. Określ wspólne punkty zainteresowania  

istotne dla nawiązania relacji. 

 3. Ukształtuj szczere i prawdziwe relacje. 

 4. Powiąż je z innymi chrześcijańskimi 

przyjaciółmi w kościele. 



Strategia osobistej ewang. 

 5. Zaproś na ważne/główne spotkanie. 

 6. Mów o Chrystusie ilekroć nadarzy się 

sposobność. 

 a. Opowiedz krótko, jak Chrystus zmienił 

twoje życie. 

 b. Wyjaśnij, jak mogą Go także poznać. 

Wykorzystaj kluczowe teksty biblijne. 



Refleksja i planowanowanie 

działania 

 1. Jak zbudować relacje z osobą spoza kościoła? 
Co mi pomoże w większej skuteczności? 

 2. Jak pomóc moim ludziom w budowie relacji  
z osobami spoza kościoła? 

 3. Na jakich poziomach zaangażowania radzimy 
sobie w naszym zborze? W czym musimy się 
poprawić? 

 4. Jakie programy angażują nowych ludzi? Które 
wymagają poprawienia? Czego brakuje? 

 5. Jakie działania należy podjąć? Kto to zrobi? 
Kiedy? 



Grupy modlitewne 

 1. Módl się imiennie w intencji osób spoza 
koscioła. 

 2. Módl się o określone osoby,  
o ich przejście na następny poziom 
zaangażowania. 

 3. Módl się o szczególną pomoc Boga w 
sprawach wymagających usprawnienia. 

 4. Módlcie się nawzajem w intencji potrzeb 
osobistych i tych związanych ze służbą. 



Ewangelizacja 

ukierunkowana na potrzeby 

 “Dla słabych stałem się słabym, aby 
słabych pozyskać; dla wszystkich 
stałem się wszystkim, żeby tak czy 
owak niektórych zbawić.” 

      1 Cor. 9:22 



 ‘Faryzeusze zaś i uczeni  

w Piśmie szemrali i mówili: Ten 

grzeszników przyjmuje  

i jada z nimi’. 
  Luke 15:2 



Ewangelizacja 

  Odnowa zerwanych więzi 

  Proces uzdrawiania 

  Zaspokajanie ludzkich potrzeb 

  Dzielenie się Chrystusem 

  Tworzenie środowiska – warunków do 

podejmowania decyzji przyjęcia Chrystusa 



 “On (Jezus) 

docierał do serc 

ludzkich wchodząc 

w ich środowisko 

jako Ten, który 

pragnie ich dobra.” 
 

 Życie Jezusa, p. 151 



 “Spotykał się  
z nimi podczas 
codziennych 
zajęć  
wykazując 
zainteresowanie 
ich świeckimi 
sprawami.” 

 

 Życie Jezusa, p. 151 



Zwróć się do swojego sąsiada: 

Opisz 

  Osobę ewangelisty 

  Nie proszę o opis osoby archanioła 

Gabriela... 

 



ODWRÓCENIE SYTUACJI  

I  OKOLICZNOSCI 

 Osobiste potrzeby   8% 

 Proste przyjście   12% 

 Pastor     22% 

 Odwiedziny domowe   4% 

 Szkolenie zborowe   4% 

 Wykłady ewangelizacyjne  5% 

 Radio i TV    0.5% 

 Przyjaciele/krewni   76% 

     (odpowiedzi wzajemnie powiązane) 



Obraz - wędkowanie 

 Wydaje się, że dla chrześcijan nieważne jest 

to, że przynęta powinna być dopasowana 

do ryby, a nie do wędkarza.  



„Otwarte drzwi” 

 Dz. Ap. 14, 27. A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, 
opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi  
i jak poganom drzwi wiary otworzył. 

 

 1Kor. 16, 8-9. A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt; 
albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej 
działalności mojej, a przeciwników jest wielu. 

 

 2 Kor. 2, 12. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania 
ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu 

 

 Kol. 4, 3. a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył 
nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, 
z powodu której też jestem więźniem 



Czynnik (otwartych drzwi) który 

determinuje przyjęcie Ewangelii 

 Śmierć współmałżonka  

 Rozwód  

 Seperacja  

 Uwięzienie  

 Śmierć bliskiego krewnego  

 Poważna choroba  

 Ślub  

 Utrata/zmiana pracy  



Czynnik (otwartych drzwi) który 

determinuje przyjęcie Ewangelii (2) 

 Pojednanie w małżeństwie  

 Emerytura  

 Ciąża  

 Narodziny dziecka  

 Podwyżka lub obniżenie zarobku  

 Śmierć bliskiego przyjaciela  

 Ucieczka dziecka z domu  



Czynnik (otwartych drzwi) który 

determinuje przyjęcie Ewangelii (3) 

 Napięcia w miejscu pracy   

 Przeprowadzka  

 Zmiana szkoły   

 Zmiana sposobu snu  

 Wyjście na wolność 

 Drobne przekroczenie prawa  
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Odrzucanie spraw  nadnaturalnych 

Akceptacja  „wyższej mocy” 

Ślady zrozumienia Chrześcijaństwa 

Zainteresowanie chrześcijaństwem 

Zrozumienie prostej  prezentacji  Ewangelii 

Pozytywny stosunek do Ewangelii 

Osobiste doświadczenie - dotyk 

Decyzja poddania się - 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

0 

+ 1 

+ 2 

+3 

+ 4 

Osobisty poddanie - nowonarodzenie 

Zrozumienie konsekwencji wiary 

Członkowstwo w lokalnym zborze 

Rozpoznanie duchowych darów 

Ustawiczny wzrost duchowy: 

• Owoc Ducha 

• Uczenie się miłości 

• Szafarstwo 

• Uczniowstwo 

• Kształtowanie charakteru 

• Modlitwa 

• Świadczenie 

• Posługiwanie w miejscowym zborze 

Skala Engela 



Model ewangelizacji 

Relacje           Oddanie               Zaangażowanie 

       1. Nawiązanie kontaktów  Budowanie więzi 

       Ciekawe wydarzenia 

 

       2. Odwiedzanie/ocena Nabożeństwa  
  

       3. Uczestnictwo/decyzje Wyzwania 

       Praca 

       4. Zespolenie/służba  Grup 

  

       5. Sieć i ewangelizacja Ewangelizacja 



Wprowadź faktyczne liczby 

 1. Nawiązywanie kontaktu– (ilu?) ______ 

 2. Odwiedziny i obserwacja _____ 

 3. Uczestnictwo i rozważanie _______ 

 4. Zespolenie i służba _________ 

 5. Tworzenie sieci i ewangelizacja ______ 



Plan ewangelizacyjny 

Rodzaj 

planowania 

Plan działania  Wyznawcy 

zaangażow

ani 

Zaangażowa
ni spoza 
kościoła 

Termin  Osoba 

odpowiedz. 

1. Kontakty 

2. Odwiedziny 

obserwacja 

3. Uczestnic 

decyzje  

4. Zespolenie 

służba  

5. Sieć 

ewangelizacja 



Ocena  

 1. Jakie programy masz gotowe dla 

każdego poziomu zaangażowania? 

 2. Czego ci brakuje? 

 3. Czy istnieje zależność pomiędzy 

brakami programowymi i zanikiem 

poziomu zaangażowania ze strony ludzi? 

 



Plan ewangelizacyjny 

Rodzaj 

planowania 

Plan działania  Wyznawcy 

zaangażow

ani 

Zaangażowa
ni spoza 
kościoła 

Termin  Osoba 

odpowiedz. 

1. Kontakty 

2. Odwiedziny 

obserwacja 

3. Uczestnic 

decyzje  

4. Zespolenie 

służba  

5. Sieć 

ewangelizacja 



Poszukując potrzeb ludzi  

Analiza SWOT 

Moc (obecnie)                Możliwości (przyszłość) 

 Personel/Ludzie                 Nowe pomysły 

 Finanse/materiały/zasoby                Nowe podejścia 

 Stosowane, skuteczne podejścia   Zapokojenie potrzeb ludzkich 

 Dary duchowe  

Słabości          Zagrożenia 
 Przeszkody     Zawodne sytuacje, ludzie 

        Niebezpieczeństwa  

       


