
 
 

 LB 31: TWOJA HISTORIA Z JEZUSEM 

Cele 

• Pokazać, że każda osoba, która doświadczyła Jezusa, ma do opowiedzenia 
wyjątkową historię. 

• Wyjaśnić, że Jezus chce, aby każdy wierzący opowiadał swoją historię 
innym. 

• Wytłumaczyć, jak najlepiej opowiadać swoją historię z Jezusem. 

• Zachęcić do zapisania swojej historii z Jezusem i do modlenia się o osobę, 
której będzie można to swoje świadectwo przedstawić.  

Wprowadzenie 

Nasze osobiste doświadczenie z Bogiem jest silnym argumentem na rzecz wiary. 
Kiedy opowiadamy innym, w jaki sposób poznaliśmy Jezusa i jak nadal Go 
doświadczamy, to może wzbudzić także w nich pragnienie poznania Boga. 

Ewangelia Jana 4,1-30.39-42 

• Czego dowiadujemy się o Samarytance? 

Miała w przeszłości pięciu mężów, a teraz mieszkała z mężczyzną, za którego 
nie wyszła za mąż. Była pogardzana, marginalizowana i głęboko zraniona. Ale 
Jezus widział w niej umiłowaną córkę Boga, którą chciał zbawić i obdarzyć 
życiem wiecznym.  

• Jak Jezus potraktował tę Samarytankę? W jaki sposób dotarł do niej 
z Ewangelią? (wersety 4-26) 

Jezus zignorował uprzedzenia Żydów wobec Samarytan i poszedł do Samarii, 
aby spotkać się z tą kobietą. Poprosił ją o wodę, okazując jej przez to uznanie 
i szacunek. Skonfrontował ją z jej grzechem, ale jednocześnie zaoferował jej 
przebaczenie winy oraz nowe życie.  

• Jaka była reakcja tej kobiety na spotkanie z Jezusem? (wersety 28-29) 

• Jaki wpływ na innych ludzi wywarło to, co opowiadała? (wersety 30.39-42) 
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Tak jak Samarytanka opowiedziała o swoim doświadczeniu z Jezusem i w ten 
sposób przyprowadziła do Niego wiele osób, tak i my możemy opowiadać innym 
ludziom o tym, jak znaleźliśmy Jezusa. Możemy mówić o tym:  

- jak wyglądało nasze życie przed nawróceniem,  

- jak poznaliśmy Jezusa i dlaczego Go wybraliśmy  

- jak wygląda nasze życie z Jezusem dzisiaj.  

W tym momencie opowiedz swoją własną historię z Jezusem, jeśli jeszcze tego 
nie zrobiłeś. Opowiedz o tym, jak opowiadasz innym swoją historię i jakie 
masz z tym doświadczenia. Zachęć osobę, z którą czytasz Biblię, aby zapisała 
swoją własną historię z Jezusem do następnego spotkania i by modliła się 
o osobę, której będzie mogła to swoje świadectwo przedstawić.  

Wyjaśnij jej, że opowiadając innym swoją historię z Jezusem, należy zwrócić 
uwagę na następujące kwestie: 

• Zapisanie oraz ćwiczenie opowiadania własnego doświadczenia jest bardzo 
pomocne, gdyż dzieląc się nim, chcemy to robić jak najbardziej swobodnie.  

• W centrum opowiadania należy postawić Jezusa, a nie samego siebie.  

• Ważne jest, by mówić konkretnie i nie za długo (2-3 minuty). Należy 
obserwować, na ile słuchacz jest zainteresowany. Jeśli osoba nie słucha 
z uwagą, to należy mówić skrótowo. Jeśli natomiast jest zaciekawiona, to 
można opowiedzieć trochę więcej. Natomiast zawsze lepiej jest powiedzieć 
za mało niż za dużo!  

• Nie należy gloryfikować grzechów przeszłości, opowiadając o nich 
szczegółowo. Wystarczy powiedzieć tylko to, co konieczne, aby osoba mogła 
zrozumieć, w jaki sposób Jezus zmienił nasze życie. Sednem takiego 
osobistego świadectwa powinno być to, co Jezus zrobił dla nas i co nadal 
robi. 

• Trzeba unikać słów i zwrotów, których niechrześcijanie nie potrafią 
zrozumieć. 

• Warto pamiętać o tym, by być uprzejmym i opowiadać swoją historię 
z promiennym uśmiechem. Dzięki temu inni poczują, że nasza wiara 
naprawdę jest dla nas najpiękniejszą rzeczą na świecie. 
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• Bardzo ważne jest, aby modlić się o to, aby Duch Święty działał na serce 
naszego słuchacza, kiedy dzielimy się z nim swoją historią z Jezusem. 

• Jeśli osoba jest otwarta, to można wyjaśnić jej Ewangelię. W następnym 
temacie będzie dokładnie wyjaśnione, jak to zrobić.  

Możecie spróbować razem przygotować taką wstępną wersję tego 
świadectwa, żeby osoba wiedziała, jak to zrobić.  

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć z tej historii do swojego osobistego życia wiary?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Czy masz może już na myśli jakieś osoby, którym mógłbyś opowiedzieć 
swoją historię z Jezusem?  
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