Tu nie chodzi o mnie – Tydzień 1
Śmiałość w dzieleniu się Ewangelią
Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech
idzie za mną. Mateusza 16:24
A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie
uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: Pokój wam! Jana 20:19
Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi! (9) Jeżeli my
dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi
choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, (10) to niech wam wszystkim i całemu
ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa
Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki
niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Dzieje 4:8-10

•

Ze śmiałością mówimy o tym, w co głęboko wierzymy.

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,
danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (13) A widząc odwagę Piotra i
Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z
Jezusem. Dzieje 4:12-13

Jak bardzo inni ludzie są zdumieni twoją śmiałością dla Chrystusa?
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Jak możemy wzrastać w śmiałości?
1. Spędzając więcej czasu z Jezusem
A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali
ich też, że byli z Jezusem. Dzieje 4:13
2. Prosząc Boga, aby dodawał nam śmiałości.
A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą
Słowo twoje... Dzieje 4:29
Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 1 Koryntian 2:9
I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma. (…) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto
przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam

Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku,
ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł
Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te
są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i
koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7) Zwycięzca odziedziczy to
wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Objawienie 21:1; 3-7
Pytania do dyskusji
1. Oceń siebie na skali od 1 do 10.
2. Jak mógłbyś rozwinąć się w śmiałości w dzieleniu się swoją wiarą? Jak myślisz, co
musisz zrobić?
3. Z kim już w tym tygodniu zamierzasz podzielić się tym, w co wierzysz?
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

