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          Jezus  powiedział: 
 

                          Mar.16,15 
 

               „Idźcie na cały świat 
              i głoście ewangelię  
            wszelkiemu stworzeniu”. 

 



GŁOSZENIE  EWANGELII 

● Izaj.61,1 -  zwiastowanie 

● Jon.3,2   -  zwiastowanie poselstwa 

● Łuk.9,60 -  głoszenie Królestwa Bożego 

● Dz.4,29  -  głoszenie Słowa 

● Dz.5,20.21 – głoszenie, nauczanie 

● Dz.8,4   -  zwiastowanie dobrej nowiny 

● Dz.4,20 -  mówienie, opowiadanie 

● 1Jana1,2 – świadczenie, zwiastowanie 



KTO? 



Obj.22,17 

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! 
A ten, kto słyszy, niech  powie: Przyjdź! 

A ten, kto pragnie, niech przychodzi, 
a kto chce, niech darmo weźmie 

wodę żywota”. 



   Czy to naprawdę ja  
   mam głosić ewangelię? 

„Każdy prawdziwy uczeń rodzi się dla 

Królestwa Bożego jako misjonarz. 

Ten, kto pije wodę życia,staje się 

sam źródłem życia. Odbiorca  

staje się dawcą”(Życie Jezusa,s.133)  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Kto głosił ewangelię 
w czasach apostolskich? 

Dz.8,4 
 

„Wszakże ci, którzy się rozproszyli 
szli z miejsca na miejsce 

i zwiastowali dobrą nowinę”. 



Dz.8,1 

A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. 

W owym czasie rozpoczęło się wielkie 

prześladowanie zboru w Jerozolimie, 

i wszyscy, z wyjątkiem apostołów 

rozproszyli się po okręgach wiejskich 

Judei i Samarii”. 

 



  
   „Przekonanie, że praca nad zbawieniem dusz  
należy wyłącznie do pracowników Kościoła jest 
fatalnym błędem. Głoszenie ewangelii powierzone 
zostało tym wszystkim, do których dotarło 

natchnienie niebios, a wszyscy czerpiący z życia 
Chrystusa są wyznaczeni do pracy nad zbawieniem 
swych bliźnich. W tym celu był założony Kościół 
i wszyscy, którzy przyjęli jego święte obowiązki, 
zobowiązali się tym samym do współpracy                  

z Chrystusem.(...) 
Niezależnie od tego, jakie jest życiowe powołanie  
człowieka, jego największym zainteresowaniem 
powinno być zdobywanie dusz dla Chrystusa. 
Nie musi umieć przemawiać w zgromadzeniu, może 
pracować z poszczególnymi osobami,przekazując 
im pouczenia otrzymane od Pana” 
(Życie Jezusa,s.589.590).  
 



„Jest wielu takich, którzy potrzebują wsparcia  
kochających chrześcijańskich serc.(...) Wielu 
czeka na to, by zwrócić się do nich osobiście. 
Wśród członków własnej rodziny,w sąsiedztwie 
w obrębie naszego miasta, mamy do wykonania 
pracę jako misjonarze Chrystusa. Ta praca będzie 
źródłem naszej radości, jeśli jesteśmy prawdziwymi 
chrześcijanami. Nikt nie został nawrócony, jeżeli nie 
zrodzi się w nim pragnienie powiedzenia innym,      
jak cennego przyjaciela odnalazł w Jezusie. 
Zbawienna i uświęcająca prawda nie może pozostać 
zamknięta w sercu nawróconej osoby”.  

Życie Jezusa,s.94 



BÓG  OBIECAŁ: 

„Będę ci błogosławił,(...) 
tak, że staniesz się 

błogosławieństwem” 
                      (1Mojż.12,3) 

 
 



Zdążając do 
niebiańskiego 

królestwa 
potrzebujemy 
niebiańskiego 

charakteru 



„Bóg mógłby dotrzeć do 

grzesznika i zbawić go 

bez naszej pomocy,lecz 

z uwagi na potrzebę rozwoju 

w nas charakteru Chrystusa, 

musimy mieć udział w Jego  

pracy. Aby doznać radości 

- radości płynącej z widoku dusz 

odkupionych dzięki Jego ofierze 

- musimy mieć swój udział  

w pracy na rzecz ich 

odkupienia” 

(Posłannictwo Chrześcijan,s.12) 

  



POWODY, DLA KTÓRYCH 
WIERZĄCY NIE GŁOSZĄ 

EWANGELII CHRYSTUSA. 



POWODY 
● Obawy 

● Nie wiem, jak to robić 

● Daję dziesięcinę, to wystarczy 

● To praca pastora 

● Nie mam daru 

● Nie mam czasu 

● Nie wiem co powiedzieć 

● Ludzie mogą mnie odrzucić 

● Inni zrobią to lepiej 



OBAWY? 

1TYM.1,7 (BE) 
 

„NIE DAŁ NAM BOWIEM 
BÓG DUCHA BOJAŹNI, 

ALE MOCY  
I MIŁOŚCI, I ROZSĄDKU”. 

 



NIE POZBAWIAJ SIĘ 
BOŻYCH BŁOGOSŁAWIEŃSTW  

„Ewangelia wymaga  

osobistej odpowiedzialności,  

osobistego wysiłku,  

osobistego poświęcenia” 

(Śladami Wielkiego Lekarza, s.97).  

 

 „Wielu wyznawców umiera 

duchowo z braku 

możliwości działania” 

(Testimonies, t.II,s.340). 



DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 
Rzym.12,  1Kor.12,  Ef.4. 

„GŁOSZENIE EWANGELII NIE JEST 
DUCHOWYM DAREM. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO  

SŁUŻĄ GŁOSZENIU EWANGELII. 



MAT.25,14-30 

                                    1. Prawdziwy obraz  
                                    Boga w twoim sercu 
                                    motywuje do służby. 
 
 
                                 2.Talenty (dary) 
                                     można pomnożyć. 



POSZUKUJĄC ZAINTERESOWANYCH 

● Rodzina, znajomi, sąsiedzi.  

● Działalność publiczna (wykłady na 
temat zdrowia, rodziny, Biblii; KSB;   
praca charytatywna; koncerty). 

● Praca „od domu do domu”.  



„Idź do domu swego, 
do swoich, 

i oznajmij im, 
jak wielkie rzeczy  

Pan ci uczynił 
i jak się nad tobą 

zmiłował” 
(Mar.5,19). 



„Uczniowie mieli rozpocząć pracę od miejsca, 
w którym się znajdowali, ponieważ nie wolno 
im było pominąć nawet najtrudniejszego 

i najmniej obiecującego pola działania. 
Tak więc każdy ze sług Chrystusa powinien 
rozpocząć swą pracę tam, gdzie się znajduje. 
We własnych rodzinach mogą znajdować 
się dusze spragnione współczucia i tęskniące 
za chlebem życia. Mogą być dzieci, które 
należy wychować dla Chrystusa. Prawie   
tuż za naszym progiem życia poganie. 
Wykonajmy sumiennie naszą pracę   
w naszym najbliższym otoczeniu”  
   (Życie Jezusa, s.590). 



„Nasz Zbawiciel szedł od domu do domu, 
uzdrawiając chorych, pocieszając strapionych, 
łagodząc ból udręczonych, mówiąc o pokoju       
z tymi, którzy byli nie pocieszeni”. 

„Starania apostołów nie ograniczały się do 
wystąpień publicznych.(...) Paweł spędzał 
wiele czasu w pracy od domu do domu”. 

„Członkowie naszych zborów powinni 
wykonywać więcej pracy od domu do domu, 
czytając z ludźmi Biblię i rozpowszechniając 
literaturę”. 
„Ci, którzy zaangażowali się w pracę od domu 
do domu, znajdą wiele różnorodnych 
możliwości służby”. 
             „Posłannictwo Chrześcijan”, s.101-103. 



PRACA „OD DOMU DO DOMU” 

● SPRZEDAŻ LITERATURY   

● WYPOŻYCZANIE „ZNAKÓW CZASU” 

● KURS BIBLIJNY „ODKRYCIA” 

● KURS „ STRES” 

● ANKIETY 

● WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 



     „Członkowie zboru! Przebudźcie się do  
    
     ważnej pracy rozpowszechniania  
 
     naszej literatury. Umieśćcie w domach 
 
     ludzi pisma, ulotki i książki, które będą 
 
     głosiły ewangelię w jej różnych aspektach. 
 
     Nie ma czasu do stracenia” 
 
      (Posłannictwo chrześcijan, s.131). 
 
 
 



w.9    Pokrop mnie hizopem,                                                
A będę oczyszczony; obmyj mnie, 
           A ponad śnieg bielszy się stanę. 
 
w.10  Daj, bym usłyszał radość i wesele, 
           Niech się rozradują kości, 
           Które skruszyłeś! 
 
w.11  Zakryj oblicze swoje 
           Przed grzechami moimi 
           I zgładź wszystkie winy moje. 
  



w.12  Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, 
           A ducha prawego odnów we mnie! 
 
w.13  Nie odrzucaj mnie od oblicza swego 
           I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego! 
 
w.14  Przywróć mi radość z wybawienia twego 
           I wesprzyj mnie duchem ochoczym! 
 
w.15  Przestępów będę nauczał dróg twoich, 
           I grzesznicy nawrócą się do ciebie. 
 
                                                          Psalm 51  



● w.9   - „Pokrop, obmyj”. 

● w.10 - „Daj”. 

● w.11 - „Zakryj, zgładź”. 

● w.12 - „Stwórz, odnów”. 

● w.13 - „Nie odrzucaj”. 

● w.14 - „Przywróć, wesprzyj”. 



w.15 - „Przestępców będę nauczał 
dróg twoich, 
i grzesznicy 

nawrócą się do ciebie”. 


