
Aktywni na start 
Podkowa Leśna 

6 - 8 stycznia 2012r. 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 2 

 Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw 
trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A 
gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo 
nadeszło żniwo. Mar. 4:28-29 

 Przypowieść o talentach, 

 Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, 
wzrastali pod każdym względem w niego, który 
jest Głową, w Chrystusa.  Efez. 4:15 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 3 

 Mam nadzieję, że odpowiedzieliście: 

Jezus 
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Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 5 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 6 

 Przyroda, 

 Doświadczenie, 

 Biblia. 

 Czy możemy jej ufać? 

 Proroctwa, 

 Nieskażony przekaz, 

 Historie wielu ludzi. 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 7 

 Przyroda, 

 Doświadczenie, 

 Biblia. 

 Czy możemy jej ufać? 

 Proroctwa, 

 Nieskażony przekaz, 

 Historie wielu ludzi. 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 8 

 …? 
 Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. 

Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś 
mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: 
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we 
mnie? (…) Jan. 14:8-10 

 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę 
musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo 
wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.   

       Jan 16:26-27 (BT) 

 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami 
na wieki, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie 
widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was 
będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.    Jan. 14:16-18 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 9 

 …? 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 10 

 …? 

 Zbawić czyli uratować 
 I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał 

w ich synagogach i zwiastował ewangelię o 
Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką 
niemoc.  (Mat. 9:35) 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 11 

 Trzeba być dobrym człowiekiem. 
 Gal. 3,10; Rz. 3,20 

 Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę.  
 Co to jest? 

 Poddanie się Bogu. 
 Co to jest? 

 Nawrócenie. 
 Co to jest? 

 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 12 

 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a 
żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie 
ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy 
wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 
żywot wieczny   1 Jan. 5:11-13 

 Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, 
a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w 
owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, 
lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. 2 Tym. 4:7-8 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 13 

 Wiara w to, co obiecał Bóg nie jest zarozumiałością. 

 Niewiara w to, co mówi Bóg, to jak powiedzenie Mu:  

Jesteś kłamcą. 

 Bóg chce nam dać coś więcej niż szansę na przyszłość, 
wszystko co obiecuje jest pewne! 

 Chyba, że sami z tego zrezygnujemy. On z nas nigdy 
nie rezygnuje 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 14 

 Czy można nie grzeszyć? 

 Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski 
doskonały jest.   Mat. 5:48 

 To jest kierunkiem naszego życia, nie warunkiem zbawienia 

 Dowodem naszego zbawienia jest wzrost duchowy, a nie 
nasza bezgrzeszność. Jedynie bezgrzeszność Jezusa ma 
znaczenie 

 Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto 
zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który 
jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a 
nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.  1 Jan. 2:1-2 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 15 

 Co robią dzieci, by rosnąć? 

 Co jest naszym duchowym pokarmem? 
 Modlitwa – oddech 

 Słowo Boże – chleb 

 Świadectwo – ćwiczenia, ruch fizyczny 

 Tak jak oddychanie i jedzenie nie dadzą nam zdrowia 
bez aktywności, tak nie da się żyć i być aktywnym bez 
tych pierwszych elementów 

 Patrz na Jego świętość, a nie na swoją grzeszność: 
My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle 
chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w 
chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.     

2 Kor. 3:18 



Aktywni na start, Relacje z Jezusem                Slajd numer 16 

 Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was 
dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia 
Chrystusa Jezusa.          Filip. 1:6 

 Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie 
sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez 
nie wzrastali ku zbawieniu,  1 Piotr. 2:2 


