
  

Jezus Chrystus

człowiek którego mamy naśladować



  



  



  



  

BÓG

JEZUS CHRYSTUS

   CZŁOWIEK



  

I Koryntian 11:1

„ Bądzcie naśladowcami moimi, jak i ja 
jestem naśladowcą Chrystusa”



  

I Piotra 2:21

„ Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając 
wam przykład, abyście wstępowali w 
Jego ślady”



  

I Jana 2:6

„ Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien 
sam postępować, jak On postępował”



  

ZROZUMIENIE, ZNAJOMOŚĆ

NAŚLADOWANIE



  

Jana 5:18

„ Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o 
to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, 
lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i 
siebie czynił równym Bogu”



  

Kolosan 2:9

„ Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia 
boskości”



  

Hebrajczyków 2:17

„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić 
się do braci, aby mógł zostać miłosiernym 
i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla 
przebłagania Go za grzechy nasze”



  

Hebrajczyków 2:14

„ Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i 
ciele, więc i On również miał w nich 
udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, 
który miał władzę nad śmiercią, to jest 
diabła”



  

Mateusza 1:16

„A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z 
której narodził się Jezus, zwany 
Chrystusem”



  

Łukasza 2:52

„Jezusowi zaś przybywało mądrości i 
wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi”



  

Łukasza 19:41

„A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, 
zapłakał nad nim”



  

Mateusza 4:2

„A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy wówczas łaknął”



  

Jana 19:30

„A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał 
ducha”



  

Hebrajczyków 2:14

„ Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i 
ciele, więc i On również miał w nich udział, 
aby przez śmierć zniszczyć tego, który 
miał władzę nad śmiercią, to jest 
diabła”



  

Hebrajczyków 2:17

„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić 
się do braci, aby mógł zostać miłosiernym 
i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla 
przebłagania Go za grzechy nasze”



  

Hebrajczyków 2:18

„A że sam przeszedł przez cierpienie i 
próby, może dopomóc tym którzy przez 
próby przechodzą”



  

Życie Jezusa Chrystusa

posłuszeństwo



  

Jana 5:19

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie 
może Syn sam od siebie nic czynić, tylko 
to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem 
On czyni, to sam i Syn czyni”



  

Jana 7:16

„Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który 
mnie posłał”



  

Jana 8:28

„… Ja jestem i nic nie czynię sam z siebie, 
lecz tak mówię, jak mnie Ojciec nauczył”



  

Łukasza 4:18

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił 
mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę, posłał mnie abym ogłosił jeńcom 
wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym 
uciśnionym wypuścił na wolność”   



  

Łukasza 5:16

„Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił 
się”



  

Duch Święty
Modlitwa

Czytanie Słowa
Społeczność z bliskimi



  

Przysłów 3:5-6

„Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie 
polegaj na własnym rozumie. Poznawaj 
Go na każdej swojej drodze a on wyrówna 
Twoje ścieżki”



  

Jana 14:12-13

„Kto wierzy we mnie ten także dokonywać 
będzie uczynków, które ja czynię i większe 
nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu 
moim, to uczynię, aby Ojciec był 
uwielbiony w Synu”
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