
Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby 

zastosować to w swoim życiu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Dlaczego krzyż 

Wykonało się 

 

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg dał im nowe ubrania (Księga Rodzaju 3,21). W tym celu niewinne 

zwierzęta musiały zginąć. Od tego czasu ofiary stały się wyrazem wiary w nadchodzącego Mesjasza, 

który odda swoje życie za ludzkość. Kiedy Jan Chrzciciel ujrzał Jezusa, zawołał: „Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata" (Ewangelia Jana 1,29). Jezus miał stać się ofiarą, która weźmie na siebie grzech 

świata. 

Ewangelia Jana 3,14-17 

Dlaczego Bóg posłał Jezusa na śmierć? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Co Jezus zyskał dla nas przez swoją śmierć? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Śmierć Jezusa na krzyżu nie była przypadkiem. On po to przyszedł na ziemię, aby umrzeć za grzechy 

świata. Zanim mógł rozpocząć panowanie jako król na tronie, musiał umrzeć jako Baranek na krzyżu. 

Ewangelia Jana 12,31-33 

Co Jezus osiągnął poprzez swoją śmierć? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Ewangelia Mateusza 27,31-56 

Co Jezus musiał znieść, kiedy prowadzono go na Golgotę a następnie ukrzyżowano? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Co odczuwał Jezus, kiedy wisiał na krzyżu? (werset 46.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, czuł, że jest oddzielony od Boga. Na Niego jako przedstawiciela całej 

ludzkości spadło przekleństwo prawa, tj. sąd Boży nad grzechem (Ewangelia Jana 12,31-33; List do 

Galacjan 3,13). Wcześniej mógł powiedzieć do Ojca: „Wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz” 

(Ewangelia Jana 11,42), ale na krzyżu czuł się zupełnie opuszczony przez Niego. Został uczyniony 

grzechem za nas (2 List do Koryntian 5,21). Ciężar grzechu całego świata  

i straszne uczucie oddzielenia od Boga spowodowały, że zmarł w przeciągu kilku godzin z powodu 

złamanego serca.   

Jak wydarzenia ukrzyżowania świadczą o charakterze Jezusa? (por. Ewangelia Łukasza 23,34) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Do samego końca Jezus okazywał wyłącznie bezinteresowną miłość. Nie zareagował żadnym przykrym 

słowem na złe traktowanie i wyśmiewanie. Modlił się nawet za tych, którzy przybijali Go do krzyża.  
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Jakie szczególne wydarzenia towarzyszyły ukrzyżowaniu Jezusa? (wersety 45.51-53) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kiedy Jezus zmarł, słońce się zaćmiło i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Dokładnie tak jak stanie się 

również przy jego powtórnym przyjściu (por. Ewangelia Mateusza 24,29; Apokalipsa Jana 16,18).  

Do jakiego przekonania doszedł setnik i jego żołnierze? (werset 54.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ostatnie słowa Jezusa przed jego śmiercią brzmiały: „Wykonało się”. Czego Jezus dokonał? 

• Poniósł karę za grzech i spłacił dług (Księga Izajasza 53,4-6; List do Kolosan 2,14). 

• Zakosztował śmierci za każdego (List do Hebrajczyków 2,9). 

• Objawił miłość Bożą (List do Rzymian 5,8). 

• Pojednał świat z Bogiem (2 List do Koryntian 5,19-21; List do Kolosan 1,19-20). 

• Pokonał szatana (List do Hebrajczyków 2,14-15). 

• Udowodnił, że Bóg jest sprawiedliwy (List do Rzymian 3,25). 

• Udowodnił, że prawo Boże jest sprawiedliwe i niezmienne (List do Rzymian 8,3-4). 

Bóg pokonał szatana nie dzięki swojej wszechmocy, lecz przez objawienie swojej miłości. Nigdzie nie 

jest jaśniej ukazana absolutna i bezinteresowna miłość Boża. Także nigdzie indziej nie został bardziej 

obnażony bezkres zła grzechu. Tam, na krzyżu została ostatecznie rozstrzygnięta walka między dobrem 

a złem. Uświadom sobie, że Jezus zrobił to za ciebie! 

3 


