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Kim był Jezus Chrystus opisany w Ewangeliach i kim On jest (i powinien być) dla nas dzisiaj? Jak stać się Jego
naśladowcą i służyć Mu lepiej? Co zrobić, aby nasze życie było bardziej podobne do sposobu, w jaki On żył?
Na to pytanie autorzy odpowiadają w sposób prosty i przejrzysty, a zarazem intere-sujący i inspirujący.
Posługują się przy tym przede wszystkim treścią Ewangelii, ale także licznymi przykładami z historii i
współczesnego życia. Prawdy biblijne prze-kazane są prostym, potocznym językiem, zilustrowanym
aktualnymi przykładami.Mała książeczka, którą udostępniamy naszym Czytelnikom, jest podręcznikiem do
indywidualnego, a zwłaszcza grupowego studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie
przedstawione w czterech Ewangeliach. Stanowi też trzecią część czteroczęściowej serii zaplanowanej tak,
aby, studiując jeden rozdział tygo-dniowo, zapełnić cały kwartał jedną częścią, a cały rok czterema. Pierwszą
część umownie nazywamy „zimą”, a kolejne „wiosną”, „latem” i „jesienią” – ponieważ w takiej kolejności
studiowanie byłoby najbardziej owocne. Nie znaczy to jednak, że całego cyklu nie można rozpocząć o innej,
dowolnej porze roku. Najważniejsze, by te „spotkania z Jezusem” odbywały się systematycznie i
konsekwentnie.Pierwsza i druga część spotkań z Jezusem („Osoba Jezusa” i „Moc Jezusa”) ukazały się w roku
2018, a trzecia i czwarta („Nauczanie Jezusa” i „Pasja Jezusa”) w 2019.Spotkaj się z Jezusem każdego
tygodnia, a Twoje życie zmieni się – stanie się bardziej podobne do Niego. Poświęć swój czas Jezusowi.
Nawet jedna godzina w tygodniu, poświęcona studiowaniu życia Jezusa w oparciu o historie z Ewangelii i z
pomocą tego przewodnika, będzie miała znaczący wpływ. Jezus jest tego wart. Twoje życie stanie się inne,
gdy będziesz spędzać czas z Jezusem.
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