
1 List Jana 5,13-15 

Co się zmienia, kiedy przyjmujemy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Możemy być pewni, że Bóg przebaczył naszą winę i dał nam życie wieczne. 

Dlaczego możemy być tego pewni? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Piątym krokiem do życia wiecznego jest wyznanie: Boże, dziękuję, że dałeś mi życie wieczne. 

 

 

 

 

 

 

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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Zbawienie 

Kroki do życia wiecznego  

 

Biblia opisuje Boga, który pragnie żyć z nami w bliskiej społeczności już teraz oraz chce spędzić z nami 

wieczność. Właśnie dlatego Jezus przyszedł na ten świat. Odkrycie tej dobrej nowiny i przyjęcie życia 

wiecznego jest sensem i celem naszego życia na tej ziemi.  

Ewangelia Jana 3,1-18 

Czego dowiadujemy się z tej historii o Jezusie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Co mówi ona o Nikodemie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Czego możemy się z tej historii nauczyć o zbawieniu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Jezus wyraźnie powiedział, że musimy się narodzić na nowo. Oznacza to, że Bóg daje nam nowy 

początek. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa każdy człowiek może tego doświadczyć! Ale jak? Biblia 

wskazuje pięć kroków do życia wiecznego. 

1 List Jana 4,8-10 

Co Jan mówi o naturze Boga? 

__________________________________________________________________________________ 

W jaki sposób Bóg udowodnił swoją miłość? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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Kroki z Jezusem #17 

 



Bóg jest miłością! To jego miłość pchnęła Go do działania. Dał swojego Syna, abyśmy mogli być 

zbawieni. Miłość Boga jest bezwarunkowa. Nie jest reakcją na nasze dobre zachowanie. Ona istniała, 

zanim mogliśmy zrobić jakikolwiek dobry uczynek. Zatem pierwszym krokiem do życia wiecznego jest 

wyznanie: Wierzę, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo. 

1 List Jana 1,8-10 

Co te wersety mówią o stanie, w jakim się znajdujemy? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nie da się uniknąć uświadomienia sobie faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami (List do Rzymian 3,23). 

Naszym problemem są nie jedynie grzeszne czyny, ale przede wszystkim grzeszne serce. Musimy 

przyznać się sami przed sobą, że jesteśmy winni przed Bogiem! Nasz grzech oddziela nas od Boga! 

(Księga Izajasza 59,1-2). Zdani jedynie na samych siebie stoimy przed Bogiem jako skazani na śmierć 

(List do Rzymian 6,23). Własnymi wysiłkami nie możemy zniwelować przepaści stworzonej przez grzech. 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób możemy uwolnić się od winy? (werset 9.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Drugim krokiem do życia wiecznego jest wyznanie: Przyznaję, że jestem grzesznikiem. 

Nasz grzech nie zmienił Bożej miłości. Bóg posłał Jezusa, aby nas zbawił (1 List Jana 4,9-10). Jezus 

poniósł naszą winę na krzyż i pokonał śmierć przez swoje zmartwychwstanie. Dzięki Jego śmierci 

i zmartwychwstaniu odzyskaliśmy możliwość wejścia w bliską relację z Bogiem. Jezus zniwelował 

przepaść, którą wykopał grzech. Trzecim krokiem do życia wiecznego jest wyznanie: Przyjmuję, że 

Jezus umarł na krzyżu za mnie i spłacił mój osobisty dług.   
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1 List Jana 5,11-12 

W jaki sposób możemy otrzymać życie wieczne? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Mieć Syna to znaczy przyjąć Go jako Zbawiciela i Pana oraz przekazać Mu kierownictwo w życiu. Każdy 

człowiek wybiera jeden z trzech możliwych sposobów prowadzenia swojego życia. Te sposoby są 

przedstawione za pomocą trzech poniższych kręgów. Na tronie naszego serca może zasiadać albo nasze 

„JA” albo Jezus. Wielu ludzi w ogóle nie chce wpuścić Jezusa do swojego życia. Inni chcą z Nim żyć, ale 

pod warunkiem, że nadal to oni będą decydować. Istnieje jeszcze trzecia grupa osób, które decydują się 

przekazać Jezusowi kierownictwo w swoim życiu. 

 

Czwartym krokiem do życia wiecznego jest wyznanie: Powierzam Jezusowi kierownictwa w moim 

życiu. 

Jeśli lewy lub środkowy krąg przedstawiają twoje życie, to możesz przekazać Jezusowi ster swojego 

życia za pomocą prostej modlitwy: Panie Jezu, stało się dla mnie jasne, że to z miłości do mnie umarłeś 

i zmartwychwstałeś. Dziękuję, że zrobiłeś to dla mnie osobiście. Wiem, że nie mogę się sam uratować. 

Nie mogę zapracować na życie wieczne. Jednak chcę powierzyć Ci moje życie. Proszę, przejmij 

kierownictwo nad nim. Uwolnij mnie od mocy zła. Daj mi siłę, abym mógł żyć z Tobą dzień po dniu. 
Dziękuję, że teraz dałeś mi życie wieczne i że już całkowicie należę do Ciebie. Amen. 
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