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Ewangelizacja  

w postmodernistycznej  

kulturze 

  



cel 

“…idźcie i czyńcie 

uczniami wszystkie 

narody.”    

 Mateusz 28:18-20 



cel 

“…aby ją zwiastować 

mieszkańcom ziemi – i 

wszystkim narodom, i 

plemionom, i językom, i 

ludom.” Apokalipsa 14:6. 



kościół 

misjonarze 

kultura 

świat 

niekościelni 

kultura 

 



Dlaczego jest tak 
niesłychanie trudno 

„sprzedac”dzisiaj adwentyzm? 



konsumpcjonizm 



sposób myślenia konsumenta 

& 



Sposób myślenia konsumenta 

Wyprzedaż 



sposób myslenia konusmenta 

porównywanie 

zakupy 



sposób myślenia konsumenta 

czy to mi 
pasuje? 



sposób myślenia konsumenta 

polityka zwrotów 



Kto mieszka 

obok? 



Co to jest postmodernizm? 



“Wskaźniki postmodernistycznego 

światopoglądu pokazują, że 

tajemniczość z jej akcentowaniem 

złożoności i wieloznaczności, 

wspólnotowość z jej akcentowaniem 

współzależności wszystkich rzeczy, 

a także symboliczne formy 

komunikacji z ich akcentowaniem 

wizualności wszystko to jest istotne 

dla nowego sposobu myślenia.”  
      Robert Webber, Ancient-Future Faith: Rethinking Evangelicalism for a Postmodern 

World, s. 35. 



  Nie jedna wielka Prawda, ale raczej 
wiele małych prawd  

  Nie pozostawanie przy jednym 
zawodzie, ale raczej realizowanie 
konkretnych zadań  

 Nie tylko jeden sposób, ale 
różnorodność 

  Nie religia, ale duchowość 

  Prawda nie polega na zdefiniowaniu, 
ale na doświadczeniu 

Postmodernistyczne wzorce 
kulturowe  



  Od rodziny tradycyjnej do 

„wielorodzinności” 

  Jeżeli jest to dobre dla ciebie to nie 

znaczy, że jest to dobre dla mnie 

  Nie lubi być zamknięty w schemacie, 

wolność od struktur ...  

  Przekonanie na podstawie wyglądu 

Postmodernistyczne wzorce 
kulturowe 



  Uczestniczenie i interakcja 

  Kwestionowanie wszystkiego  

  Objektywność przeminęła, liczy się 
subjektywność 

  Opowiedz swoja historię 

  Nigdy nie rób końcowej listy, niech 
zakończenie będzie zawsze 
otwarte 

 

 

Postmodernistyczne wzorce 
kulturowe 



Postmodernistyczne  wartości  

 Relatywność: Ja jestem OK, i ty 
jesteś OK 

  Holistyczność: uczciwość w życiu 

  Altruizm: pomaganie innym 
ludziom 

  Wspólnotowość: powrót do 
wspólnoty i rodziny 



Postmodernistyczne  wartości 

 Kreatywność: estetyczna 
wrażliwość 

  Środowiskowość: zainteresowanie 
naszą planetą 

  Globalność: Lojalność w stosunku 
do całego rodzaju ludzkiego   

  Relacyjność: przyjaźnie  
 



Ewangelizacja & postmodernizm 

otwarte umysły 

zainteresowanie 
duchowością 

otwartość na eksperymenty 

pragnienie przynależności 

poszukiwanie spełnienia się  
 

elementy pozytywne: 



Ewangelizacja & postmodernizm 

relatywizm 

 lęk przed metanarracją 

brak troski o duże “P” 

 

elementy negatywne: 



Jeżeli chciałbyś ze mną 

rozmawiać, musisz najpierw 

nauczyć się mojego języka? Voltaire 

   



Jeżeli chciałbyś ze mną 

rozmawiać, musisz najpierw 

nauczyć się mojego języka?   

                 Apple MAC Company 



Jeżeli chciałbyś ze mną 

rozmawiać, musisz najpierw 

nauczyć się mojego języka?   

      



Bóg 

Jeżeli chciałbyś ze mną 

rozmawiać, musisz najpierw 

nauczyć się mojego języka?  

      

 



INKARNACJA = KOMUNIKACJA 

kenosis (wypróżnić)         plerosis (napełnić) 



Marek 5:19  (BE) 

“Jezus powiedział do niego: … 

wracaj do domu, do 

swoich, i opowiedz im co 
Pan uczynił dla ciebie i jak 
okazał ci  miłosierdzie.“ 



Ważne jest, abyśmy jako  

adwentyści zmienili nasze 

zainteresowanie, z ludzi 

zajmujących się status quo na 

takich, którzy są misjonarzami 

w „obcym kraju”, który znajduje 

się dokładnie w naszym 

społeczeństwie. 



LIFEdevelopment.info 

Miroslav Pujic 

Trans-European Division 



Co to jest 

LIFEdevelopment.info ? 



Jest to strategiczna wizja dla 

Adwentystów: 

 polegajaca na zawieraniu autentycznych 
przyjaźni z ludźmi niekościelnymi  

        w naszym społeczeństwie 

  przynależność przed zasadami         
     wiary 



Jest to strategiczna wizja dla 

Adwentystów: 

 polegająca na ustanowieniu procesu 
prowadzenia innych do Jezusa Chrystusa 

 ewangelizacja jako proces 



 Jest to strategiczna wizja dla 

Adwentystów: 

 Polegająca na budowaniu nadziei przez 
udzielanie wsparcia i odżywianie 

 ewangelizacja narracyjna 



Jest to 
ewangelizacja jako proces  
    
Nie jest to 
 ewangelizacja jako wydarzenie 



Od poszukiwacza do ucznia 

Poziom 1 

Poziom3 

Poziom 2 

Poziom 4 

Duch Święty daje poczucie potrzeby 

Przyjaźń tworzy atmosferę otwartości do posłańca 

Poszukujący staje się otwarty dla poselstwa  

Nawiązanie kontaktu 

Poświadczenia 

Uświadomienie 

Poszukujący rozumie 

historię Pana Jezusa 
Start 

Poszukujący 

doświadcza 

Ewangelii 

Doświadczenie radości 



Od poszukiwacza do ucznia 

Poziom 5 

Poziom 6 

Poszukujący podejmuje decyzję przyjęcia chrztu 

Nowy uczeń wzrasta duchowo 

Nowy uczeń staje się 

szkoleniowcem 

Jakość życia 

Nowy 
start 

Kto chce żyć 
na wieki? 

Powtórzenie 

procesu 

Nawiązanie kontaktu 

Poziom 7 

Kontynuowanie wzrostu 



Ludzie posiadaja dwie 
główne potrzeby 

• Potrzeba 

tożsamości 

• Potrzeba 

przynależności 

Posiadamy dwa 
główne zadania 

• Czynienie 

uczniów 

• Budowanie 

wspólnoty 

Jak? 



Więcej niż tylko jeden sposób: 
Nawiązanie kontaktu 
Różni chrześcijanie posiadają różne dary: 

Osoby poszukujące posiadają różne 
zainteresowania 



Zdobyć przyjaciela 

Zmien życie 



przyjaźń 

… jest to: nie krytykancki, wzajemnie 

ubogacający stosunek zbudowany 

zazwyczaj na wspólnych 

doświadczeniach, podobnych 

zainteresowaniach, wspólnych celach, 

oraz podobnych światopoglądach. 



   z ludźmi 
czas 

przeżywaj 

zaplanowany 

poświęcony 

elastyczny 



z ludźmi 

słuchaj 

rozmawiaj 

podejście 

słuchaj 

uczciwość 

dostępny język 



z ludźmi 

ciesz się 

 

 

jedz 

rozrywka 

zabawa 

wspólnota 



naprzeciw  
wyjdź potrzebom ludzi 

potrzeby 
intelektualne 

zdrowie 

potrzeby ekonomiczne 



  ludziom 

bez krytykanctwa 

 

współczuj 

współczucie 

miłość 



zdobądź 

otwartość 

uczciwość 

zaufanie 

zaufanie 

szacunek stać na straży godności 

ludzi 



Nawiązać kontakt:     
     koncepcja 

poszukujący poszukujący poszukujący poszukujący 

Lokalny Zbór 

Różne sposoby budowania stosunków 



Nawiązanie kontaktu:   
       Koncepcja 

Zbór A: wykorzystuje 

jedynie centrum Life 

developement LD 

Grupa 
szukujących 

Centrum 

LIFE 
Development 

Czasopisma na temat 
zdrowia i życia 

Spoleczne 
imprezy 

Zaangażowanie w życie 
lokalnego społeczeństwa 

Lokalny 
Zbór 



Nawiązanie kontaktu:   
       Koncepcja 

Zbór B: 

wykorzystuje 

jedynie 

grupy LD 

Grupa 
szukujących 

Grupy LIFE 
Development 

Czasopisma na temat 
zdrowia i życia 

Spoleczne 
imprezy 

Zaangażowanie w życie 
lokalnego społeczeństwa 

Lokalny 
Zbór  



Nawiązanie kontaktu:   
       Koncepcja 

Zbór C: 

wykorzystuje 

centra LD i 

grupy LD 

Grupa 
szukujących 

Centra LIFE 
Development 

Grupy LIFE 
Development 

Czasopisma na temat 
zdrowia i życia 

Spoleczne 
imprezy 

Zaangażowanie w życie 
lokalnego społeczeństwa 

Lokalny 
Zbór  



Key to New Relationships 
Lokalny 

Zbór  

 Centra LIFE 
Development 

Grupy LIFE 
Development 

Różne sposoby, ale jeden klucz do budowania stosunków 

Poszukujący Poszukujący Poszukujący Poszukujący 

P R Z Y J A Ź Ń 



To wydarzy się jeszcze raz 

“Wielkie dzieło 
Ewangelii nie zakoń - 
czy się mniejszym 
objawieniem mocy 
Bożej niż to, jakie 
miało miejsce na 
początku głoszenia 
dobrej nowiny.”       

         Wielki Bój s. 423 



kluczowe 
skrzyżowanie 

STOP 

jimmy long: generating 

hope 



STOP 

Kluczowe 
skrzyżowanie 

Zbór 
asymilujący 
W świecie, i z 

tego świata 



STOP 

kluczowe 
skrzyżowanie 

Zbór 
ochraniający 

Nie z tego świata 

i nie w tym 

świecie 



STOP 

kluczowe 
skrzyżowanie 

Zbór który się 
nie zmienia 

Nie w tym świecie, 

oraz ignorujący ten 

świat 



STOP 

kluczowe 
skrzyżowanie 

Zbór walczący 
W świecie i 

ponad światem 



STOP 

kluczowe 
skrzyżowanie 

Zbór który 
wywiera wpływ 

W świecie, ale 

nie z tego świata 



Zmieniające się miejsce Kościoła w społeczeństwie 

Stanowisko apostolskie 



Stanowisko tradycyjne 

Zmieniające się miejsce Kościoła w społeczeństwie 



Zmieniające się miejsce Kościoła w społeczeństwie 

Stanowisko modernistyczne 

społeczeństwo 



Zmieniające się miejsce Kościoła w społeczeństwie 

Stanowisko postmodernistyczne 



Zaproszenie do przygody 

Miroslav Pujic 

Trans-European Division 



Wyjdź z łodzi 



   “A On rzekł: ‘Przyjdź.’ I Piotr 
wyszedłszy z łodzi, szedł po 
wodzie i przyszedł do Jezusa.” 

      Mt 14:29 

Chodzenie po wodzie 

Dzięki podjęciu ogromnego ryzyka 
Piotr poznał radość i wolność 
doświadczenia Bożej mocy.  



Strach przerywa wiarę 
i staje się największą 
przeszkodą  w 
zaufaniu i 
posłuszeństwie Bogu. 

Kiedy widzisz wichurę 

“A widząc 

wichurę, 

zląkł się i, 

gdy zaczął 

tonąć 

zawołał 

mówiąc: 

‘Panie, 

ratuj mnie!’”     
                Mt 14:30 



“A Jezus zaraz 

wyciągnął 

rękę, 

uchwycił go i 

rzekł mu: ‘O 

małowierny, 

czemu 

zwątpiłeś?’” 

            Mt 14:31 

Kiedy Pan Jezus wzywa kogoś, aby wyszedł z 
łodzi, to równocześnie udziela mocy 
potrzebnej do chodzenia po wodzie.  

Skupienie uwagi na Jezusie 



Jak wielki jest twój Bóg? 

“A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, 
mówiąc: ‘Zaprawdę, Ty jesteś Synem 
Bożym.’”  Mt 14:33 

Pan Jezus 
nie 
zakończył 
jeszcze 
swojego 
dzieła. 
Wciąż 
szuka 
ludzi,  
którzy 
odważą 
się  jemu 
zaufać.  



Q  A  
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Dziekuję! 


