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Co to jest WIARA 

 1) Poznanie poglądów 

 2) Zaakceptowanie poglądów (są dobre) 

 3) Przyjęcie poglądów (są teraz moje) 

 4) Życie tymi poglądami 



W co wierzymy? 

   CREDO 



Co jest dla mnie najważniejsze? 

  1) Zstąpił z nieba 

  2) Ukrzyżowany również za nas 

  3) Został umęczony i pogrzebany 

  4) Zmartwychwstał 

  5) Siedzi po prawicy Ojca 

  6) Powtórnie przyjdzie w chwale 



Trudności w wytrwaniu w wierze - ZEWNĘTRZNE 

  1) Ataki szatana 

  2) Świeckie otoczenie i zwyczaje 

  3) Błędna nauka 

  4) Ataki innych ludzi 



Trudności w wytrwaniu w wierze –  
WEWNĘTRZNE 

  1) Lenistwo 

  2) Rutyna 

  3) Lekceważenie ważnych spraw 

  4) Poleganie na sobie 

  5) Brak wiedzy o Bogu – co dla nas zrobił/robi 

  6) Grzeszna natura 



Sposoby na rozbudzenie,  
ugruntowanie i ustrzeżenie WIARY 

 1) Próba naśladowania bohaterów wiary 

 2) Przyglądanie się historiom wiary 

 3) Słuchanie i czytanie Słowa 

 4) Spędzanie czasu z Bogiem 





Apokalipsa – dlaczego jest taka ważna? 

1) Uzupełnia informacje na temat dzieła zbawienia 

2) Ukazuje co było, jest i co będzie 

3) Ukazuje rzeczywistość ziemską i niebieską 

4) Jezus żyje i kontroluje sytuację 

5) Daje praktyczne wskazówki jak mamy żyć 

6) Kto słucha i czyta na głos – otrzyma nagrodę 



Apokalipsa – Objawienie - Odkrycie 

(1): Objawienie Jezusa Chrystusa,  
które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom,  
co musi stać się niebawem, i [co] On,  
wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego  
za pomocą znaków słudze swojemu, Janowi.  
[BT, Ap 1] 



Błogosławieni, którzy słuchają Apokalipsy 

(3): Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy  
słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim  
napisane, bo chwila jest bliska. [BT, Ap 1] 



Polecane książki 

1. Objawienie Jezusa Chrystusa – ks. Piotr Ostański 

2. Wyjdź ludu mój z Babilonu. Dobra Nowina  
Apokalipsy: opór i radość – ks. Fabio Bartoli 



List do kościoła w Efezie 







List do kościoła w Filadelfii 





List do kościoła w Laodycei 





Polecenie Miłości 

(34): Przykazanie nowe daję wam, abyście  
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;  
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 
(35): Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami  
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. 
[BT,J13] 


