
Ja jestem Jezus – Tydzień 3

Ja jestem światłością świata

Jezus znowu przemówił  do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za
mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jana 8:12

Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, (18) aby otworzyć ich oczy,
odwrócić  od  ciemności  do  światłości  i  od  władzy  szatana  do  Boga,  aby  dostąpili
odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi.  
Dzieje 26:17-18

Prawo, miłość, światłość

• Prawo ujawnia naszą winę.
I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich. (3)
Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie,
postawili  ją  pośrodku (4)  i  rzekli  do niego:  Nauczycielu,  tę  oto  kobietę  przyłapano na
jawnym cudzołóstwie. (5) A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co
mówisz? (6) A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy
się, pisał palcem po ziemi. Jana 8:2-6

• Miłość ukazuje Bożą łaskę.

A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał
palcem po ziemi. Jana 8:6 

A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Jana 8:7

I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. (9) A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło,
wychodzili  jeden za  drugim,  poczynając  od najstarszych,  i  pozostał  Jezus sam i  owa
kobieta pośrodku. (10) A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej:
Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odpowiedziała:
Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.  Jana 8: 8-
11

...Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz. Jana 8:11

• Światłość ukazuje naszą nadzieję.
A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za
mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jana 8:12

Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we
mnie.  Jana 12:46

Nie  ciesz  się  z  mojej  niedoli,  moja  nieprzyjaciółko!  Chociaż  upadłem,  jednak  wstanę,
chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Micheasza 7:8



Pytania do dyskusji

• Jak myślisz, jaką winę pokazuje ci Jezus? Jaki będzie twój kolejny krok do tego,
aby się z tym uporać?

• Jakie znaczenie ma dla ciebie Boża łaska i w jaki sposób oświetla ona twoje życie?

• Opowiedz o czasie, w którym Jezus pomógł Ci przetrwać beznadziejną sytuację. W
jaki sposób objawił ci swoją nadzieję?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


