„SIEDEM KROKÓW POSŁUSZEŃSTWA” jest studium biblijnym, przeznaczonym dla
osób, które doświadczyły już usprawiedliwienia, przebaczenia grzechów, przyjęły
zbawienie w Jezusie, uczyniły Go Panem swojego życia i chcą dalej za Nim podążać. Kurs
ten stanowi kontynuację cyklu "SIEDMIU HISTORII ZBAWIENIA".
Celem tego cyklu jest poznanie podstawowych przykazań, oczekiwań Jezusa wobec
każdego ucznia i wprowadzenie ich w życie. Posłuszeństwo tym przykazaniom jest
fundamentem nauki Jezusa. Każda z części nastawiona jest na podjęcie praktycznej
decyzji! Na każdym ze spotkań zachęcajcie się nawzajem do poczynienia bardzo
konkretnych kroków posłuszeństwa poznanym prawdom, które mają stać się podstawą
samodzielności w Waszym duchowym życiu, jako naśladowców Jezusa. Kroki te pozwolą
Wam na samodzielne budowanie mocnego duchowego domostwa i prowadzenie
zwycięskiego, chrześcijańskiego życia (1Kor 3:10-15).
Gdy jesteście razem, po wspólnym, nawet kilkakrotnym przeczytaniu danej historii z
różnych przekładów Pisma Świętego spróbujcie najpierw wspólnie opowiedzieć tę historię.
Zastanówcie się później nad 4 pytaniami, pobudzającymi do wspólnej, interaktywnej
dyskusji na temat przeczytanego fragmentu. Spróbujcie dojść do wspólnych wniosków, co
do zastosowania w praktyce poznanego Słowa.

SIEDEM KROKÓW POSŁUSZEŃSTWA

TEMAT

HISTORIA

PODSUMOWANIE

1
UZNANIE MOCY
I AUTORYTETU
SŁOWA JEZUSA

„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
I NA KOŃCU BĘDZIE SŁOWO”
Jana 1.1-18
Ew. Jana 12:44-48

Kol 2:6-11

2
POSŁUSZEŃSTWO „DWÓCH BUDOWNICZYCH”
SŁOWU
Mat. 7:15-29

1 Jana 2:3-7

3
SPRAWOZDANIE: Uczniostwo polega na posłuszeństwie Słowu! Na początku kolejnego
spotkania, po czasie wspólnej modlitwy dziękczynnej, opowiedzcie sobie nawzajem o tym,
jak byliście posłuszni Słowom Jezusa, które poznaliście na poprzednim spotkaniu i jak Wam
się udało mówić innym o Jezusie lub przekazać którąkolwiek z wcześniej poznanych historii
i być może rozpocząć studium biblijne z innymi.

4

MODLITWA: „Jak zamierzasz wprowadzić poznane prawdy w życie”?
Po zakończeniu rozważania fragmentów Pisma pomódlcie się o siebie nawzajem (również
możecie to zrobić w parach), aby udało się Wam gorliwie wprowadzać w życie to, co Bóg
Wam pokazał podczas studium.

5

ĆWICZENIE: Pod koniec każdego ze spotkań spróbujcie (w parach) opowiedzieć sobie
przeczytaną historię oraz wnioski, do których wspólnie doszliście i uzupełnić nawzajem
Wasze wypowiedzi o pominięte elementy! Jeśli nie jest Was zbyt wielu podczas spotkania to
możecie to zrobić razem lub przypomnieć sobie na danym spotkaniu historię z
poprzedniego spotkania. Powtarzanie historii i wniosków jest bardzo ważne, gdyż pomaga
Wam w nabraniu pewności siebie i kompetencji, które są niezbędne do głoszenia Ewangelii
innym i poprowadzenia takiego samego studium z kolejnymi osobami.
MISJA: „Komu mógłbyś opowiedzieć tę historię?”
Pytaj Boga i zastanów się do kogo chce cię w tym tygodniu posłać?! Ustalcie realny,
aczkolwiek rzucający Wam wyzwanie, cel dzielenia się Ewangelią na następny tydzień.
Módlcie się na każdym spotkaniu o waszych znajomych, do których próbujecie dotrzeć z
Ewangelią. Zachęcajcie się i módlcie się o siebie nawzajem, o odwagę i determinację w
głoszeniu innym Ewangelii i rozpoczęcie studium biblijnego „SIEDEM HISTORII
ZBAWIENIA” z nowymi osobami.

ODWRÓCENIE SIĘ „ZACHEUSZ”
OD GRZECHU
Łuk.19:1-10

Ef 4:20-24

MODLITWA

„OJCZE NASZ”
Łuk 11:1,
Mat 6:5-15

Mat 7:7-11

POŚWIĘCENIE

„WIELKA WIECZERZA”
Łuk 14:15-35

Jana 12:24-25

6
MIŁOŚĆ –
„MIŁOSIERNY SAMARYTANIN”
SŁUŻENIE INNYM
Łuk. 10:23-37

7 GŁOSZENIE
EWANGELII

„WIELKI NAKAZ MISYJNY”
Łuk. 10:1-10
Mat. 28:16-20

Jana 13:33-35

2 Tym 2:1-2

NASZE PYTANIA
„Co? Jak? Komu?”
1. CO TA HISTORIA MÓWI CI O BOGU/JEZUSIE ?

SIEDEM KROKÓW POSŁUSZEŃSTWA
Dyskusyjne Studium Biblijne

Czego Bóg/Jezus od nas oczekuje?
Co Bóg/Jezusa nam nakazuje?
W jakiej dziedzinie życia powinniśmy Mu być posłuszni?
2. CO TA HISTORIA MÓWI CI O LUDZIACH ?
Kto w tej historii był posłuszny Bogu?
Kto w tej historii był nieposłuszny?
Jakie były rezultaty posłuszeństwa i nieposłuszeństwa?
Jaka obietnica jest zawarta w tej historii?
Jakie ostrzeżenie zawiera ta historia?
3. JAK ZAMIERZASZ WPROWADZIĆ POZNANE PRAWDY W ŻYCIE ?
Jak ta historia przemawia do Ciebie osobiście?
Co najbardziej poruszyło Cię podczas rozważania?
Jakie kroki posłuszeństwa zamierzasz poczynić?
Jakie prawdy dotyczące posłuszeństwa były dla Ciebie nowe?
Jaka obietnica zawarta jest w tej historii?
4. KOMU MÓGŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ TĘ HISTORIĘ ?
Do jakiego typu osoby można dotrzeć używając tej historii?
Kto potrzebuje usłyszeć tę historię w najbliższym czasie?
Kto z twoich znajomych mógłby być taką osobą?

„Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeśli przestrzegamy Jego przykazań.
Kto mówi: „Poznałem Go”,
a nie jest posłuszny Jego przykazaniom,
ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje Jego Słowo,
w tym naprawdę miłość Boża
staje się doskonała.
Po tym właśnie poznajemy,
że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że trwa w Nim,
powinien również sam postępować tak,
jak On postępował.”
1 List Jana 2:3-6

