
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„A On rzekł do mnie: 
«Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą.  
Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!»  

 Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do 
mnie: «Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności 
swoje tym zwojem, który ci podałem». Zjadłem go, a w ustach 

moich był słodki jak miód.” 
 

Ez 3, 1-3 
 
 
 

 

Ewangelizacja polega na tym, 

że jeden żebrak mówi drugiemu 

żebrakowi, gdzie można znaleźć 

chleb. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej:  zapraszamy na www.ez3.pl  



KROK 1 
 

 – PRZYJMIJ –
 

„Otworzyłem więc usta” 

 
Może czasem nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, ale wszyscy 
cierpimy ogromny głód! Głód 
miłości... I na tej naszej drodze 
niezaspokojonego niczym 
łaknienia pojawia się...  
Chleb! - Słowo Boże. 
 

 

KROK 2 
 

 – JEDZ –
 

„nasyć żołądek i napełnij 
wnętrzności” 

Ale niemądry byłby żebrak,  
który znalazłszy chleb  
nie spróbowałby go...  
Ten Chleb jest dobry.  
Nadaje się do jedzenia…  
Co więcej, im więcej jem, tym 
bardziej smakuje.  
Rozsmakowuje się w żywym 
Słowie, jeśli tylko sięgam do 
Niego, stale mi towarzyszy 
i pozwalam mu siebie nasycić. 

  



 KROK 3

 – ODKRYJ SKARB –
 

„Zjadłem go, a w ustach 
moich był słodki jak miód” 

 
Chleb nie tylko się nadaje do 
jedzenia, ale staje się dla mnie Siłą 
i Radością. Im więcej jem, tym 
bardziej smakuje… ale też Go 
nie ubywa. Słowo to Skarb, 
niezwykle cenny i przemieniający 
z każdym dniem moje życie. 
Zaspokajający głód miłości.  
Skarb niewyczerpany, do którego 
mogę wracać. 

 

 KROK 4

 – PODZIEL SIĘ –
 

„Zjedz ten zwój i idź 
przemawiać do Izraelitów!” 

 
Czerpiąc radość z życia Słowem 
odkrywam, że „Pokłady Chleba” 
są niewyczerpane. Co więcej - 
chcę innych przyprowadzić do 
Góry Chleba.  
 
Dzielę się więc Dobrą Nowiną - 
Bożym Słowem z tymi, których 
spotykam, a którzy również 
cierpią ten sam głód… 

 

  



– INSPIRACJE –  

Niech Biblia nadal będzie skarbem dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina; w uważnym 

zgłębianiu Słowa znajdziemy pokarm i moc, by wypełniać codziennie swą misję. 

Weźmy do rąk tę Księgę! Przyjmijmy ją od Pana, który stałe nam ją przekazuje 

za pośrednictwem swojego Kościoła (por. Ap 10, 8). Połykajmy ją (por. Ap 10, 9), 

aby stała się życiem naszego życia. Zasmakujmy w niej aż do końca; nie będzie nam 

szczędzić trudu, ale da nam radość, bo jest słodka jak miód (por. Ap 10, 9-10). Będziemy 

pełni nadziei i zdolni przekazywać ją każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, których 

spotkamy na naszej drodze. 

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa 

Dzisiaj chcę podarować wam, obecnym na placu kieszonkową Ewangelię. Zostanie 

rozdana za darmo. Weźcie ją, noście ze sobą, i czytajcie codziennie: to Jezus, który 

do was mówi! Tak jak On i ja wam mówię: «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!», 

dzielcie się przesłaniem Ewangelii. Ważne jest czytanie Słowa Bożego za pomocą 

wszelkich środków, ale czytanie Słowa, bo to Jezus do nas mówi. I przyjmowanie go 

otwartym sercem. Wtedy dobre ziarno przyniesie owoc! 

Franciszek, w słowie do Odnowy w Duchu Świętym 

 

– ŚWIADECTWA DZIAŁANIA SŁOWA W ŻYCIU – 

Zawsze miałam trudności w dzieleniu się z innym moją wiarą. Bałam się, że zabraknie mi 

odpowiednich słów, mądrości, ktoś łatwo mnie zagnie i podważy użytą argumentację. 

Jednocześnie kocham Słowo Boże.  

Odkrywam każdego dnia bardzo mocno jak jest Ono żywe i skuteczne w moim osobistym życiu. 

Metoda „Podziel się kromką Słowa” obudziła we mnie ogromne pokłady zapału i pragnienia 

dawania innym żywego Boga. Bo kiedy dzielę się z drugim człowiekiem Słowem Bożym nie 

muszę się już martwić o moją erudycję i zdolności konwersacyjne. Idę do drugiego człowieka 

z nikim innym jak samym Bogiem.  

Czemu wcześniej nie wpadłam, że mam taki Skarb w zasięgu ręki?  

Kinga 
 

Wielokrotnie podczas rozmów z ludźmi na temat wiary odkrywałem, że jest w nich „głód”, 
a ja nie mam czym go zaspokoić. Zacząłem więc nosić przy sobie kieszonkowy egzemplarz 
Ewangelii, by podarować go potrzebującej osobie.  
Odkąd noszę ze sobą kieszonkowy egzemplarz Słowa Bożego czuję się bezpiecznie.  
To jest moja „broń”, którą w każdej sytuacji mogę użyć.  

Janusz  
 

Zaczęłam ze sobą nosić egzemplarz NT i dzięki niemu… częściej sięgam po „normalne” wydanie! 

Odkryłam, że nawet jeśli nie zajrzę do mini wersji w mojej torebce, ale mam ją zawsze przy sobie 

to wracając do domu tak nie mogę przeżyć, że do niej nie zajrzałam, że zabieram się do Namiotu 

Spotkania :) Obudziło to we mnie prawdziwy głód! Trochę jakbym miała świadomość, 

że nie skorzystałam dziś z okazji więc muszę nadrobić. To jest naprawdę bajer!!! Jest to dla mnie 

fajna zachęta do przeczytania NT od deski do deski a nie wybierania sobie jakiś ulubionych, 

osłuchanych fragmentów”. 

Justyna 


