
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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Przebaczenie 

Uwolnienie od winy 

 

Nieprzebaczona wina jest jak mur oddzielający człowieka od Boga. Jest to ciężar, który uniemożliwia 

ludziom prowadzenie życia w wolności, do której Bóg ich powołał. Jezus przyszedł, aby wziąć na siebie 

naszą winę i aby darować nam przebaczenie. Podczas tego studium biblijnego dowiemy się jak to przyjąć 

i jak tego doświadczyć w osobistym życiu! 

Ewangelia Marka 2,1-12 

Czego możemy się nauczyć o przebaczeniu z tej historii? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Księga Micheasza 7,18-19 

Co ten tekst mówi nam o gotowości Boga do przebaczania grzechów? Co Bóg chce zrobić z naszą winą? 

Co to oznacza? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Kroki z Jezusem #15 

 



Księga Izajasza 43,24-25 

Co nasz grzech i nasza wina robi Bogu? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Bóg mówi nam tutaj, że naszymi grzechami obciążyliśmy Go i zadaliśmy Mu pracę. Nie jest tak, że 

naszymi grzechami obciążamy jedynie siebie i innych ludzi. Nasz grzech obciąża Boga! Nasze wyznanie 

grzechu ściąga ciężar nie tylko z nas, lecz także z Boga. Dlatego Bóg mówi: „Ja, jedynie Ja, mogę przez 

wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa”.  

Księga Izajasza 44,22 

Do czego Izajasz porównuje nasz grzech? Co wyraża to porównanie? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Co musimy zrobić, aby doświadczyć przebaczenia? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Niewyznany grzech jest jak mgła, która oddziela nas od Boga i od bliźnich. Nie widzimy wtedy wyraźnie 

rzeczywistości, nie potrafimy właściwie ocenić sytuacji, podejmujemy złe decyzje  

i zdezorientowani poruszamy się w niewłaściwym kierunku. Niewyznany grzech nadwyręża naszą relację 

z Bogiem i bliźnimi. Jak mgła może zostać rozproszona jedynie przez słońce, tak nasze przebaczenie 

grzechów może się dokonać tylko przez Jezusa Chrystusa.  

1 List Jana 1,8-2,1 

Co się dzieje, kiedy nie wyznajemy naszych grzechów, lecz im zaprzeczamy?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2 

Co Bóg nam obiecuje, kiedy wyznamy naszą winę? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Dlaczego możemy mieć pewność, że otrzymamy przebaczenie, kiedy wyznamy nasze grzechy? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ważne jest, abyśmy rozumieli, że wyznanie grzechów powinno mieć miejsce nie tylko raz, kiedy 

przychodzimy do Jezusa. Także w naszym życiu chrześcijańskim doświadczamy porażek i obciążamy się 

poczuciem winy. Wyznanie grzechów chroni nas od sytuacji, w której poczucie winy tłumi nasz duchowy 

wzrost. Najlepszym momentem na wyznanie naszej winy jest, kiedy Duch Święty uświadamia nam, że 

zgrzeszyliśmy. Im dłużej ciąży na nas niewyznana wina, tym większe szkody odnosimy w naszej relacji z 

Bogiem oraz z naszymi bliźnimi. 

Księga Przysłów 28,13 

Co Salomon mówi o znaczeniu wyznania grzechów? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Co powinno towarzyszyć wyznaniu grzechów?   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Salomon mówi o wyznaniu ORAZ porzuceniu grzechu. Bóg nie tylko chce nam przebaczyć naszą winę, 

lecz także uwolnić nas od mocy grzechu. O tym będzie mowa w kolejnych lekcjach.  
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