
FR 1 

WAŻNOŚĆ PRZYJAŹNI 

Materiały szkoleniowe 

Sekretariat ds. Ewangelizacji 

Zarząd Kościoła 



FR 2 

Do kogo się zwracasz gdy 

potrzebujesz pomocy? 



FR 3 

O ważnych sprawach ludzie chcą 

rozmawiać z przyjaciółmi 



FR 4 

 

 

 

 



FR 5 

W sposób naturalny cieszymy 

się z towarzystwa ludzi, których 

kochamy i którym ufamy 



FR 6 

Największe powodzenie będziemy 

mieli wtedy, kiedy o Jezusie jako 

przyjacielu, będziemy opowiadać 

swoim przyjaciołom.  



FR 7 

Jezus powiedział, że mamy być: 



FR 8 

Przyjaźń wymaga czasu 



FR 9 

Przyjaźń jest czasochłonna 



FR 10 

Co myślisz? 

a) Odwaga? 

b) Za szybko? 



FR 11 

Najpierw piknik! 

• Ponieważ… 
 

 

 



FR 12 

Wspólny posiłek wiąże! 



FR 13 

Jezus spędzał czas z grzesznikami 



FR 14 

Tylko metoda Chrystusa  (MH 143) 

• “Jedynie metoda 
Chrystusa przyniesie 
prawdziwy sukces w 
dotarciu do ludzi.   

 Zbawiciel wchodził 

pomiędzy ludzi 

 Jako Ten, który pragnie 

ich dobra.   



FR 15 

Jedynie metoda Chrystusa  cd… 

 Okazywał im swoje 

współczucie,  

   Służył ich potrzebom,  

    Zdobywał ich zaufanie.   

 Potem mówił: ‘chodź za 

mną’”              



FR 16 

Przykład Pawła 

• 1 Koryntian 9, 22.23 



FR 17 

Błędne argumenty przeciwko 

zawieraniu przyjaźni 

• Biblia jest temu przeciwna 

• Jakub 4, 4 

• 2 Koryntian 6, 17 



FR 18 

Błędna argumentacja II 

To nie ludzi w tym świecie mamy się 

wystrzegać, ale  zła jakie tutaj jest. 

Nie ludzi 

Lecz…  złego 



FR 19 

Przykład Jezusa 

 Jan 17, 15. 18 

 “Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz 
abyś ich zachował od złego... Jak mnie 
posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na 
świat” 



FR 20 

Przykład Jesusa II 

 Łuk. 19, 10 

 “Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby 

szukać i zachować to, co zginęło.” 



FR 21 

 Łuk.  7, 34 

 ‘Przyjaciel grzeszników  -  100 razy 

Przykład Jezusa III 



FR 22 

Błędne argumenty III 

• Grozi mi niebezpieczeństwo 

• Nie! 

• Jeśli uważam! 



FR 23 

Błędne argumenty IV 

 Co inni o mnie pomyślą? 

• Odpowiedź Jezusa: 

  - Zgubiona owca 

   -  Zgubiona drachma  

-  Zgubiony syn 



FR 24 

To może być trudne 

• Język 

• Żarty 

• Dobro/zło 





Try 7:52 Ministry 

Służba 1.7.52.  

Módl się przez tydzień za jedną osobę, 

a pod koniec tygodnia daj tej osobie 

książkę.  Pod koniec tego tygodnia 

módl się o inną osobę i wyślij jej 

kolejną książkę. Po roku czasu 

będziesz miał 52 osoby, za które się 

modliłeś i 52 książki, które rozdałeś. 



PAMIETAJ! 

Jedynie metoda Chrystusa zapewni nam 

prawdziwy sukces w docieraniu do ludzi. 

Zbawiciel przebywał wśród ludzi jako ten, 

który pragnął ich dobra. Okazywał im 

sympatię, troszczył się o ich potrzeby i 

zyskał ich zaufanie. Następnie zapraszał ich 

słowami: „Pójdź za Mną.” 



Istnieje potrzeba zbliżania się do ludzi w 
osobistym wysiłku.  ... Ubogim trzeba ulżyć, o 
chorych się troszczyć, smucących się i 
osieroconych pocieszać, nieświadomych 
pouczać, niedoświadczonym doradzać. Mamy 
płakać z tymi, którzy płaczą, a radować się z 
tymi, którzy się radują. Gdy towarzyszy mu 
moc przekonywania, moc modlitwy, moc 
miłości Bożej, to dzieło to nie będzie i nie 
może być pozbawione owocu. {MH,s.143} 



FR 29 

Chciałbym się zaprzyjaźnić… 

1. _____________________ 

 

2. _____________________ 

 

3. _____________________ 



FR 30 


