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KROK PO KROKU
JAK STUDIOWAĆ TEN MATERIAŁ?

NIE SPIESZ SIĘ
To studium ma sięgać głęboko do Twojej duszy,
by Boże Słowo mogło Cie uformować i
przemienić. Daj sobie czas. Studiuj ten
materiał przez parę dni lub nawet tygodni.

CZYTAJ NA GŁOS
To ważne, byś czytał fragment powoli, na
głos, najlepiej 2 lub 3 razy. Gdy słyszymy
Słowo często lepiej je rozumiemy niż gdy
tylko je śledzimy wzrokiem.

ZESZYT I PIÓRNIK
Zapisuj swoje odkrycia, myśli, pomysły,
które Bóg będzie Ci dawał. Kup sobie
zeszyt, flamastry i cienkopisy.
Uczyń z tego studium poważną sprawę.

DZIEL SIĘ TYM, CO ODKRYŁEŚ
Gdy opowiesz innym, o tym co przeczytałeś
to znacznie lepiej to zapamiętasz.
Nabierzesz również odwagi w mówieniu
o Bogu, a inni ludzie będą mogli
doświadczyć duchowego poruszenia.

WYDAWAJ OWOCE
W tym studium chodzi o Twoje przemienione życie,
nie o zdobywanie informacji. Duch Święty będzie
do Ciebie mówić wskazując co masz robić. Bądź
posłuszny. Wprowadzaj Jego słowa w czyn.

AgataStrzyzewska.com

PRZECZYTAJ
J 3,1-21
1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik
żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi,
wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie
mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z
Nim». 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć
królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się
człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona
swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,
nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło,
jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw
się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatr
wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd
przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z
Ducha». 9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może
stać?» 10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem
Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to
mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa
naszego nie przyjmujecie. 12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest
ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem
o sprawach niebieskich?6 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz
Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego
Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat,
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były
ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono
jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».
AgataStrzyzewska.com

WŁASNYMI SŁOWAMI
SPRÓBUJ STREŚCIĆ POWYŻSZY FRAGMENT
O czym właśnie przeczytałeś?
Co zapamiętałeś?
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PIERWSZE WRAŻENIA
NA PODSTAWIE PRZECZYTANEGO TEKSTU

DLACZEGO NIKODEM PRZYSZEDŁ DO JEZUSA?
Jakie miał potrzeby? O co chciał Go zapytać?

DLACZEGO NIKODEM PRZYSZEDŁ W NOCY?
Kim był Nikodem, jaką miał pozycję w
społeczeństwie?

JAK JEZUS POTRAKTOWAŁ NIKODEMA?
Czy odniósł się do jego potrzeb? Czy
odpowiedział na jego pytania?
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ZA KULISAMI
SIĘGAMY DO ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH

Kto to napisał?

Do kogo?

Co napisał?
Jednym zdaniem.

Kiedy?

Gdzie?

W jaki sposób?
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NARODZENIE POWTÓRNE

KRÓLESTWO BOŻE

Czym się różni narodzenie
duchowe od naturalnego?

Co to jest? Jak się do niego
wchodzi?

WODA I DUCH

GŁĘBOKIE
ZNACZENIE

Co symbolizują?

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY,
MYŚLI I SKOJARZENIA

WĄŻ NA PUSTYNI

ZBAWIENIE I POTĘPIENIE

Co symbolizuje? Jak on
nawiązuje do misji Jezusa?

Na jakiej podstawie ludzie będą
zbawieni lub potępieni?
Skąd można mieć pewność zbawienia już
teraz?
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KONFRONTACJA

#2

NAJBARDZIEJ KLUCZOWE ZAGADNIENIA
Jak ten fragment Biblii przedstawia
poniższe tematy?

WYWYŻSZENIE POPRZEZ KRZYŻ
I JEGO KONSEKWENCJE

#1
RELIGIA A DUCHOWE
NARODZENIE
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REFLEKSJA
CO NAJBARDZIEJ PORUSZYŁO TWOJE SERCE?
Czego się dowiedziałeś o duchowej
rzeczywistości?
Jak zmieniło się Twoje postrzeganie Bożego
planu względem Ciebie?
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