
Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby 

zastosować to w swoim życiu? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 
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Dzielenie się wiarą 

Prowadzenie ludzi do Jezusa 

 

Jezus kocha każdego człowieka i za każdego umarł oraz zmartwychwstał. Odkupienie przez Jezusa 

Chrystusa jest jedyną drogą do życia wiecznego. Jednak Bóg nikogo nie weźmie do nieba na siłę. 

Ponieważ On jest miłością, a miłość może istnieć jedynie w towarzystwie wolności, Bóg daje każdemu 

człowiekowi możliwość zdecydowania o przyjęciu lub odrzuceniu zbawienia. W tym wszystkim walczy 

On jednak o każdego człowieka do końca oraz chce, abyśmy z Nim współpracowali i wskazywali innym 

drogę zbawienia.  

Ewangelia Jana 1,35-51 

W jaki sposób ludzie w tej historii przyszli do Jezusa? 
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Jan Chrzciciel wskazał swoim uczniom Jezusa. Oni poszli za Jezusem, ponieważ ufali Janowi. Jezus 

zaprosił ich do siebie. „Pójdźcie a zobaczycie!” – powiedział im. Jednym z tych uczniów był Andrzej. Ten 

od razu poszedł do swojego brata, Szymona i przyprowadził go do Jezusa. Potem Jezus znalazł Filipa, 

a ten z kolei poszedł do swego przyjaciela Natanaela. Kiedy ten miał wątpliwości, Filip powiedział mu: 

„Pójdź i zobacz!”. Ewangelia rozprzestrzeniała się poprzez sieć społeczną. Tak jest do dziś. Większość 

ludzi poznaje Jezusa dzięki temu, że jakiś członek ich rodziny lub przyjaciel pokazuje im, jak wygląda 

życie wiary i opowiada im o Jezusie. Najpierw muszą oni zobaczyć Jezusa w życiu innych ludzi i w ten 

sposób stają się gotowi do tego, by słuchać ewangelii i ją przyjąć. 
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Kroki z Jezusem #30 

 



Jezus mógłby ogłosić ewangelię bez nas, ale postanowił zlecić to nam, abyśmy mogli wzrastać w wierze. 

Co poniższe słowa Jezusa mówią o tym zleceniu? 

Ewangelia Mateusza 4,19:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ewangelia Mateusza 28,18-20:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ewangelia Marka 16,15:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dzieje Apostolskie 1,8:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2 List do Koryntian 5,19-21:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Każdy naśladowca Jezusa jest powołany do dzielenia się ewangelią. Tak całkiem osobiście: Jezus chce 

użyć właśnie ciebie, aby dotrzeć z ewangelią do ludzi w twoim otoczeniu. Jak to się może stać?  

1. Wypisz na kartce imiona ludzi, których znasz, a którzy są daleko od Jezusa. Módl się za nich 

regularnie. Proś Boga, aby interweniował w ich życiu i otwierał ich serca na ewangelię. Oraz o to, 

by użył ciebie, abyś mógł być dla nich błogosławieństwem i pozyskać ich dla Jezusa.  

2. Wyżywaj otwarcie swoją wiarę. Niech ludzie wokół ciebie zobaczą, że jesteś osobą wierzącą. 

Traktuj ludzi tak, jak Jezus by ich traktował, gdyby był na twoim miejscu: okazuj im miłość, 

szacunek i życzliwość. Sprawiaj im radość i pomagaj im, gdy potrzebują pomocy. Staraj się o to, 

aby ich życie było lepsze i piękniejsze ze względu na ciebie. 

3. Opowiadaj im o tym, jak Jezus zmienił twoje życie, i co daje ci na co dzień relacja z Jezusem. (Więcej 

o tym dowiesz się w następnym temacie). 

4. Jeśli są na to otwarci, wyjaśnij im ewangelię (szczegóły za dwa tematy). 

Na stronie poludnie.adwent.pl w zakładce „materiały“ znajdziesz plik z inspiracjami misyjnymi. Zawiera 

on 35 pomysłów na to, jak zbliżyć się do ludzi, by być dla nich błogosławieństwem. Jest to też praktyczny 

przewodnik do tego, by na co dzień prowadzić misyjny styl życia, czyli wyżywać swoją wiarę w sposób 

naturalny i atrakcyjny.   
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