
 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Twoja historia z Jezusem  

Opowiadaj o swoim doświadczeniu z Bogiem 

 

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 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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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Kroki z Jezusem #31 

 



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 oraz jak wygląda nasze życie z Jezusem dzisiaj. Spróbuj przyjrzeć się swojej własnej historii 

i zrób notatki: 

Jak wyglądało twoje życie, zanim osobiście poznałeś Jezusa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Jak to się stało, że Go poznałeś i dlaczego zdecydowałeś się rozwijać tę znajomość?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 

 

Jak teraz wygląda twoje życie jako chrześcijanina? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nawet osoba, która dorastała w wierzącej, chrześcijańskiej rodzinie i nigdy nie myślała o życiu bez Boga 

i Kościoła, może mieć tu coś do powiedzenia. Na przykład: „Dorastałem w chrześcijańskiej rodzinie i od 

dziecka znałem Boga i Biblię. Moi rodzice byli dla mnie przykładem w kwestii wiary. Jednak nadszedł 

czas, kiedy musiałem zdecydować, czy chcę, aby ich wiara stała się moją własną”.  Ważne jest, aby 

podkreślić, jakie znaczenie ma dla nas nasza wiara dzisiaj. 

Opowiadając innym swoją historię z Jezusem, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

• Zapisanie oraz ćwiczenie opowiadania własnego doświadczenia jest bardzo pomoce, 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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