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Zrozumienie zbawienia. 
 
 Zaufanie do Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela jest 
najważniejszą decyzją w życiu. Jednak niezrozumienie, co się stało, gdy 
zaufałeś Chrystusowi, może utrudnić ci rozwój duchowy. Spójrzmy na 
słowo Boże, aby upewnić się, że wiemy, dlaczego potrzebujemy 
zbawienia i jak Bóg zapewnił nam zbawienie za pośrednictwem swego 
syna Jezusa Chrystusa. 
 

 
I. Dlaczego potrzebujemy zbawienia?  

 
1. Ponieważ jesteśmy winni grzechu. Rzymian 3:23 Rzymian 5:12 

 
 „Jeden człowiek”, o którym mowa w tym wersecie, to Adam. Z powodu 
grzechu Adama zostaliśmy oddzieleni od Boga. W rezultacie 
odziedziczyliśmy naturę grzechu. Grzeszymy z natury iz wyboru i 
mamy kłopoty ze świętym Bogiem. 
 

2. Z powodu kary za grzech Adama. 1 Koryntian 15:22 Rzymian 
6:23  
 

Śmierć jest karą za grzech. Śmierć nie jest anihilacją, lecz separacją. 
Fizyczna śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała.  
Hebrajczyków 9:27  
 
Druga śmierć to wieczne oddzielenie od Boga w Jeziorze Ognia.  
Objawienie 20:14, 15 Objawienie 21: 8  



 
 

II. Jak Bóg zapewnił zbawienie? 
  

1. Wysłał swego syna Jezusa Chrystusa. 
 Jana 3:16 Rzymian 5: 8  
   A. to Jezus niewinny umarł za nas, winnych. 2 Koryntian 5:21  
   B. Jezus był oddzielony od Boga Ojca, abyśmy nie byli wiecznie 
oddzieleni od Boga Ojca. Psalm 22: 1 Matthews 27:46  
 
2. Bóg ofiarował grzesznikowi dar życia wiecznego. Rzymian 6:23  
    A. Prezent musi być bezpłatny. Efezjan 2: 8,9 Tytusa 3: 5  
    B. Podarunek musi zostać odebrany osobiście. Jana 1:12  
 
Zbawienie nie jest nagrodą dla sprawiedliwych, ale darem dla 
winnych.  
 
 
 
III. Jakie są wyniki Zbawienia?  
 
1. Kara za nasz grzech została usunięta. Rzymian 8: 1 Rzymian 5: 

1  
 
Wszystkie zarzuty przeciwko nam są odrzucane. Jesteśmy postrzegani 
jako usprawiedliwieni, co oznacza, że zostaliśmy ogłoszeni prawymi lub 
niewinnymi w oczach Boga Ojca.  
 
 
 
 

2. Wybaczono nam.  



Przebaczenie oznacza, że dług naszego grzechu jest anulowany. Bóg 
postanawia nie pamiętać więcej o naszych grzechach. Jeremiasza 31:34 
1 Jana 1: 9  
 
 
 
 

3. Rodzimy się w rodzinie Bożej. Jana 3: 7  
 
Ufanie Chrystusowi uczyniło nas dzieckiem Bożym. Mamy teraz 
wieczny związek z Bogiem Ojcem. Jana 1:12 Po urodzeniu się w 
rodzinie Bożej nie możesz się z niej nienarodzić. Musimy doświadczyć 
dwóch narodzin (fizycznego i duchowego), aby doświadczyć tylko 
jednej śmierci (śmierci fizycznej).  
 
 

 
 

IV. Co dzieje się po zbawieniu?  
 

1. Podążamy za Jezusem. Jana 10:27 Pozwalamy mu kierować 
naszymi postawami, działaniami i skojarzeniami.  
 

2. Jesteśmy posłuszni Jezusowi. 1 Jana 2: 3  
Dowiadujemy się, co On chce, abyśmy zrobili i to robią. 
 

 
Egzamin 
1. Potrzebuję zbawienia, ponieważ jestem___________ z grzechu. 
2. To był Jezus__________, który umarł za mnie,____________ . 
3. Opisać różnicę między śmiercią fizyczną a śmiercią duchową (drugą 
śmiercią)? dołącz wiersz dla każdego. 



śmierć fizyczna jest_______________________________________. 
Druga śmierć jest_________________________________________. 
4. Zbawienie jest nagrodą za nasze sprawiedliwe życie.  
(prawda czy fałsz). 
Wypisz wiersz, który dowodzi twojej odpowiedzi. 
______________________________________________________. 
5. Zbawienie nie jest___________ dla sprawiedliwych, ale__________ 
dla winnych. 
6. Wymień trzy wyniki naszego zbawienia 
a.________________________. 
b._________________________. 
c._________________________. 
7. Jaka jest nasza odpowiedzialność po zbawieniu? Dołącz wiersze dla 
każdego. 
___________________________. 
___________________________. 
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Zycie wieczny  
Wielu chrześcijan nie może wzrastać duchowo, ponieważ wątpią w ich 
zbawienie. Kiedy wątpliwości zostaną usunięte, zaufanie do Bożej 
obietnicy wiecznego zbawienia pozwoli nam zaufać Bogu w innych 
dziedzinach życia. Ufanie Bożej obietnicy życia wiecznego jest 
solidnym fundamentem, na którym można wzrastać jako chrześcijanin. 
Spójrzmy na związek między wiecznym zbawieniem a zapewnieniem 
naszego zbawienia. 



 
 
 
 
 
 

 

I. Co to jest wieczne zbawienie? 
 

Wieczne zbawienie jest świadomością Bożej gwarancji, że jesteśmy 
zbawieni na zawsze od kary naszego grzechu. 

 

Jana 10: 27-28 

I Piotr 1:5    zachowani 

Rzy. 10:13 

Bóg zbawi i zachowa każdego, kto pokłada wiarę w ukończonym dziele 
Jezusa Chrystusa. 

 

 

II. Jak mogę być pewny że moje zbawienie jest na 
zawsze? 
 

1.  Zbawienie jest wieczny 

Heb. 5:9; 9:12 

 

2. Musziemy wybierać by wierzyć Boski obietnicy. 
Jana 14:1 
I Jana 2:25 



Heb. 10: 22-23 
 

3. Boskie obietnice większe niz nasze wątpliwość. 
I Jana 3:20 
2 Tym 2:13 

Wątpienie jest normalne. Nawet Jan Chrzciciel wątpił w Jezusa. 
Mateusza 11: 3. Diabeł prowokuje nas do zwątpienia, tak jak w 
Ogrodzie Eden (1 Moj 3: 1). Kiedy wierzymy w Bożą obietnicę, mamy 
pewność, że jesteśmy zbawieni. Jeśli się wahamy i wątpimy, jesteśmy 
nadal zbawieni, ponieważ Boża obietnica jest większa niż nasze 
wątpliwości. 

 
Mateusza 11: 3. Diabeł prowokuje nas do zwątpienia, tak jak w 
Ogrodzie Eden (1 Moj 3: 1Rzy 10:17). 

Jezus Chrystus przyszedł, aby dać nam lepsze zrozumienie siebie jako 
prawdziwego Syna Bożego, który gwarantuje nam życie wieczne. Moja 
wiara w Chrystusa rośnie tym bardziej, bo słyszę i wierzę w Bożą 
obietnicę życia wiecznego.   

 
4. Zbawienie nie jest zarobione przez uczynki, utrzymywane przez 

uczynki, ani utracone przez uczynki. 
Efe 2:8-9 
Tytus 3:5 
Iz 64:6 

Dzieło dla naszego Zbawienia zostało zakończone przez Jezusa 
Chrystusa. Bóg nie przyjmuje mojej zapłaty ani nie potrzebuje mojej 
pomocy, aby spłacić dług grzechu. 

 
5. Ufamy w co wierzymy. 
6. Efe 2:8-9 
7. Tytus 3:5 
8. Iz 64:6 



  

Jezus wziął na niego cały gniew, na jaki zasłużyliśmy. Jezus zbawił nas 
od drugiej śmierci, która jest wiecznym oddzieleniem od Boga w 
Jeziorze Ognia. On został oddzielony od ojca, abyśmy mogli być 
wiecznie zjednoczeni z ojcem 

 

III. Czy mogę utracić moje zbawienia? 
 

1. Nie mozemy nic zrobić, aby utracić nasze zbawienie. 
Jan 6:26 
Jan 10:29 
Heb 7:25 

2. Nie, ponieważ Bóg nie moze kłamać. 
Tytus 1:2 

3. Słowo Boze mówi wyrażnie że możemy wiedzieć, że mamy 
wiedznie. 
1Jan 5:12-13 
Jan 5:24 

4. Bóg pieczętuje nasze zbawienie swym świętym duchem. 
Efe 1:13 

5. Nasze zbawienie nie zależy od naszych uczuć zależy od boskich 
obietnic. 
Rzy 8:1 
Rzy 8:35-39; Jan 10:27-29 
Wiara w obietnice Boże uspokaja nasze uczucia. 

 

IV. Dlaczego ludzie wątpią w ich zbawienie? 
 

1. Wina z nawykowego grzechu. 
1 Jan 1:7 



Rzy 8:1 
2. Nie pamietamy szczegółów kiedy zostaliśmy zbawieni. 

1 Jan 3:24 
Rzy 8:16 

3. Diabeł probue nas oszukać. 
1Jan 4:3-6 

4. Z powodu falszywych nauczycieli. 
1 Jan 2:26  (Uwodzenie oznacza „sprowadzać na manowce i 
zwodzić”).  

 

 

Egzamin 
1. Wieczne bezpieczeństwo jest świadomością Bożej _____, że jesteśmy 
zbawieni na zawsze od____________. 
2. Wypisz werset z Biblii, który dowodzi, że nasze Zbawienie jest 
wieczne. 
 
3. Według 1 Jana 3:20, kto jest większy niż nasze wątpliwości? 
 
4. Jezus Chrystus został _______od ojca, abyśmy mogli być 
wiecznie____ _______ z ojcem. 
 
5. Skąd wiemy, że nie możemy stracić naszego zbawienia? (Dołącz 
wiersz do każdej odpowiedzi.) 
A.Ponieważ Bóg nie może_______. 
B.Słowo Boże mówi_________ że możemy wiedzieć, że mamy życie 
wieczne. 
C. Bóg________ nasze zbawienie swoim świętym duchem. 
 
6. Nasze zbawienie nie jest zdeterminowane przez________; określają 
to obietnice Boże. 
 



7.Dlaczego ludzie wątpią w ich zbawienie? (Dołącz wiersz do każdej 
odpowiedzi.) 
A._________ z nawykowego grzechu. 
B.Nie__________szczegółów, kiedy zostaliśmy zbawieni. 
C. Diabeł próbuje nas____________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


