Ewangelia
Kluczowe wersety
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z
martwych, będziesz zbawiony.
Rzym 10: 9
Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu
dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.
Rzym 1:16
Powinniśmy pamiętać o wiecznej wartości dusz ludzkich i wiernie głosić ewangelię. Gdy
znajdziemy się w niebie, nagrodzi nas Sam Chrystus (1 Piotr 5:4) i będziemy się radować
widząc ludzi, którzy uwierzyli dzięki naszemu świadectwu!
1) Ewangelia „ jest (...) mocą Boga ku zbawieniu dla każdego”. Co oznacza słowo
„zbawienie”?
Zbawienie (soteria): oznacza: wybawić, uzdrowić z choroby, uratować, uczynić,
bezpiecznym, uwolnić.
2) Gdzie jest wiara i co należy z nią zrobić? Co oznacza słowo wzywać imienia
Pana? Ilu ludzi może być zbawionych?
Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
Rzym 10:13
3) Co Paweł miał na myśli w wersach 13, 14?
Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie
słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani?
Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy
opowiadają dobre rzeczy!
Rzym 10:13-14

Ewangelia – Karta dyskusji
Omów następujące punkty:
1) Ewangelia to dobra wiadomość. Jaka jest dobra wiadomość dla:
a) grzesznika
b) chorego
c) cierpiącego
d) zadłużonego
2) Czy głosimy dobrą wiadomość w naszym otoczeniu?

3) Co jest potrzebne do zbawienia? Użyj wersetu z Rzymian 10:9-15, aby odpowiedzieć
na to pytanie.
a …..................
b …..................
c …..................
Czy jest więcej czynników?
Odp. ………………………………………………………………………………………..
4) Jak to wyglądało w praktyce? Omów przykład z Dz Ap 8:5-8, oraz przeanalizuj
następujące stwierdzenia. Jakie nasuwają się wnioski?
a. Gdy Filip głosił, ludzie przyjmowali (czyli uwierzyli), bo mówił i czynił znaki.
b. Gdy Jezus głosił lub ewangelia była głoszona odbywało się to w towarzystwie
uzdrowień i cudów.
5) Jak miało to wpływ na miasta? Czy my wpływamy na nasze miasta?
6) Opowiedz swoje świadectwo (historię) o tym, jak głoszono ci Ewangelię.
7) Zapisz imiona i nazwiska osób jakim chcesz powiedzieć Ewangelię w następnych 2
tygodniach.

