
Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co zabierasz do swojego osobistego życia wiary? Jakie znaczenie ma to 
zagadnienie dla Ciebie?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować w swoim życiu to, czego się 
nauczyłeś? 
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LB 18: PEWNOŚĆ ZBAWIENIA 

Cele 

• Wyjaśnić czym jest prawdziwa biblijna pewność zbawienia oraz w jaki 
sposób odróżnia się ona od fałszywej pewności zbawienia.  

• Pomóc w doświadczeniu prawdziwej biblijnej pewności zbawienia. 

Wprowadzenie 

Wierzyć w Jezusa Chrystusa oznacza mieć z Nim żywą, osobistą relację. Jezus 

pragnie, abyśmy mieli z Nim taką głęboką, opartą na zaufaniu relację, która 

będzie dla nas źródłem bezpieczeństwa i pewności. Pragnie On, abyśmy 

całkowicie powierzyli Mu swoje życie, w pełni zaufali Jego obietnicom i przez to 

mieli pewność, że jesteśmy zbawieni przez Niego. Tylko w oparciu o tę pewność 

nasza wiara będzie dawać nam pokój, poczucie bezpieczeństwa, radość i siłę.  

Ewangelia Łukasza 19,1-10 

• Czego możemy się nauczyć z tej historii o Jezusie? 

• Czego dowiadujemy się o Zacheuszu? 

• Co doprowadziło do zmiany u Zacheusza? 

• Jakie zapewnienie dał Jezus Zacheuszowi? 

Jezus powiedział: "Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on 
jest synem Abrahamowym”. Zacheusz dowiedział się, że jego grzechy zostały 
przebaczone.  

Ewangelia Jana 6,37-40.47 

• Jaką obietnicę złożył Jezus odnośnie naszego przyjścia do Niego? 

• Jaka jest wola Boża odnośnie nas? 

• Czego możemy być pewni, kiedy wierzymy w Jezusa? 

• Jakie znaczenie ma to zapewnienie dla ciebie osobiście? 
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1 List Jana 5,11-15 

• Kiedy możemy być pewni, że mamy życie wieczne? 

• Czego możemy być pewni, kiedy modlimy się zgodnie z wolą Bożą? 

Biblia wyraźnie naucza, że możemy nie tylko mieć nadzieję, ale, że możemy 
wiedzieć, że nasza wina jest odpuszczona i że mamy życie wieczne. Bóg to 
obiecał, a Jego obietnice są pewne. Zatem nasza pewność zbawienia jest zależna 
od naszej decyzji przekazania Jezusowi Chrystusowi kierownictwa w naszym 
życiu. Bez tego całkowitego oddania Chrystusowi pozostaje tylko niepewność 
lub fałszywa pewność zbawienia.  

 

 

 

 
Biblijna pewność zbawienia nie oznacza: „Raz zbawiony, na zawsze zbawiony”. 
Ten, kto wybrał Jezusa, ma ciągle możliwość odejścia od Niego. Taka osoba traci 
wtedy swoje zbawienie. Jednak, jeśli trzymamy się Jezusa, to możemy być pewni, 
że On nas nie opuści. Biblia opisuje dwa rodzaje fałszywej pewności zbawienia, 
mianowicie, gdy ludzie polegają na własnych uczynkach w kwestii zbawienia 
i kiedy świadomie i z własnej woli łamią Boże przykazania (zob. Ewangelia 
Mateusza 7,21-23; Ewangelia Łukasza 18,9-14; 1 List Jana 2,4). Natomiast ci, 
którzy szczerze powierzają swoje życie Jezusowi, mogą być pewni tego, że Jezus 
będzie ich trzymał, nawet jeśli od czasu do czasu zdarzy im się upaść w ich 
słabościach. 
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W jaki sposób poniższe wersety biblijne wyrażają pewność, jaką możemy mieć 

poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa? 

• 1 List Jana 1,9 

• 1 List Jana 2,1-2  

• 1 List Jana 2,12  

• 1 List Jana 3,1 

• 1 List Jana 3,14 

• 1 List Jana 3,19-20 

• 1 List Jana 4,17-18  

 

Co jednak w sytuacji, kiedy oddaliśmy nasze życie Jezusowi, ale nadal nie 
czujemy, że jesteśmy zbawieni? Apostoł Jan pisze, że nie powinniśmy polegać na 
naszych chwiejnych uczuciach, lecz na Bożych obietnicach. „Po tym poznamy, 
żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że, jeśliby oskarżało nas 
serce nasze (nasze myśli i uczucia), Bóg jest większy niż serce nasze (nasze myśli 
i uczucia) i wie wszystko” (1 List Jana 3,19-20). Nasza wiara ma się opierać na 
Słowie Bożym, a nie na naszych uczuciach.  

 

 

 
Lokomotywa przedstawia to, co Bóg nam obiecuje w swoim Słowie. Jego Słowo 
ciągnie naszą wiarę, a nasza wiara pociąga za sobą nasze uczucia. Uczucia nie 
mogą być naszą lokomotywą. Jeśli one będą kierować, to nasze życie wiary 
będzie jak jazda kolejką górską (góra-dół-góra-dół...). Bóg jest wierny 
niezależnie od tego, jak się akurat czujemy. 
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wiara uczucia 

  
Słowo Boże 


