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FOKUS: Evangelizacija ne podrazumijeva samo organizirane aktivnosti kao što su koncerti, propovijedi ili
drugi evangelizacijski projekti na koje pozivamo svoje prijatelje. Cijeli naš kršćanski život trebao bi biti
usmjeren na zadobivanje živih duša i njihovo spasenje od pakla.
UVOD: Statistike pokazuju kako se većina pastora i crkava slaže da je evangelizacija ključna aktivnost
crkve, ali istodobno jako malo vremena ulažu u evangelizacijske aktivnosti na osobnoj ili crkvenoj razini.
ČITANJE:
„Tada im se približi Isus te im reče: 'Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve
narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam
zapovijedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.'“ Evanđelje po Mateju 29,18-20
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Iv 3,1-3; Kol 4,2-6; Lk 20,20-21; Mt 4,17; Mt 4,19-20; Mt 4,24-25; Mt 8,15-16; Mt 10,1; Mt 11,2-5
RAZGOVOR:
1. Koja je uloga evangelizacije u pravom biblijskom smislu?
2. Na koji način naš govor i naš život svjedoče o Bogu, odnosno služe u svrhu evangelizacije?
3. Kako možemo hodati mudro u odnosu na ljude vani?
4. Što znači da je Božje kraljevstvo među nama? Kako to utječe na ljude oko nas?
PRIMJENA:
Promisli je li tvoj život usmjeren samo na tebe i tvoju obitelj, karijeru i život, ili živiš s ciljem dosezanja
drugih ljudi za Kraljevstvo. Nastoj da sve što činiš i govoriš bude svjedočanstvo ljudima o Bogu koji živi u
tebi ne bi li ih zadobio za Krista. Aktivno djeluje kako bi stvorio učenike, počevši od ljudi koji su ti najbliži.
MOLITVA:
Ako si se usredotočio na vlastiti život i zaboravio na ljude koji oko tebe idu u pakao, pokaj se za svoju
ravnodušnost i traži Boga da ti da novo suosjećanje za izgubljene ljude.

