
Mój krok z Jezusem 

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

w swoim życiu to, czego się nauczyłeś? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Łaska 

Każdy człowiek jej potrzebuje 

 

Każdy człowiek potrzebuje łaski, ponieważ każdy co rusz zawinia wobec swojego bliźniego i wobec Boga. 

Nikt nie jest wystarczająco dobry, aby zostać zbawionym przez własne uczynki. Zbawienie można uzyskać 

jedynie dzięki łasce, którą daje nam Bóg. Doświadczyła tego kobieta, która została przyłapana na 

cudzołóstwie i przywleczona przed Jezusa. 

Ewangelia Jana 8,1-11 

Czego możemy się nauczyć z tej historii o Jezusie?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Czego możemy się nauczyć z tej historii o łasce? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Niewątpliwie ta kobieta była winna. Jednak Jezus jej wybaczył i darował nowy początek. Ona 

doświadczyła łaski i ta łaska ją zmieniła. Tej samej łaski doświadczyła również każda osoba, która została 

przemieniona przez Jezusa. Łaska jest głównym tematem Biblii. Szczególnie Paweł pisał dużo o łasce, 

ponieważ osobiście bardzo wyraźnie jej doświadczył.  
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Kroki z Jezusem #16 

 



List do Rzymian 3,23-24.28-31 

Przez co jedynie człowiek może zostać zbawiony?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

W jaki sposób łaska zmienia ludzi? (werset 31.) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

List do Rzymian 5,1-2 

Co otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa?   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

List do Efezjan 2,8-10 

W jaki sposób Paweł opisuje to, jak zostajemy zbawieni?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Jak zmienia nas ta łaska? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Paweł daje jasno do zrozumienia, że każdy człowiek jest zbawiony jedynie z łaski przez wiarę. Czym różni 

się łaska od wiary? Łaska to dar zbawienia, który Bóg oferuje każdemu człowiekowi. Wiara to sposób 

przyjęcia tego daru. Dopiero wtedy, gdy łaska i wiara się połączą, człowiek doświadcza zbawienia. Można 

to porównać do obwodu składającego się z dwóch przełączników i lampy. 

 

 

Lampa zapala się tylko wtedy, gdy oba przełączniki są włączone. Pierwszym przełącznikiem jest łaska, 

którą Jezus „zakupił” na krzyżu dla każdego człowieka. Tak więc ten pierwszy przełącznik włączył Bóg 

przez Jezusa Chrystusa. Drugim przełącznikiem jest nasza wiara, czyli osobista decyzja o przyjęciu tego 

daru. Tę decyzję każdy musi podjąć sam dla siebie, ale to Bóg zrobił wszystko, co było trzeba, abyśmy 

mieli możliwość ją podjąć.  

2 List do Koryntian 5,19-21 

Spróbujcie znaleźć tę myśl o łasce (o tym, co zrobił Bóg) i wierze (naszym przyjęciu tego, co Bóg zrobił) 

w tych wersetach.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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łaska 

wiara 


