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W odnośnikach do tekstów biblijnych
zawsze podawany jest najpierw skrót
nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza.
Przykłady:
Obj. 3,20 = Objawienie Jana 		
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Nie ma nic wspanialszego niż życie z Jezusem. Pełną
radość i wolność płynącą z wiary zyskamy jednak dopiero wtedy, gdy upewnimy się, że zajmujemy właściwą postawę względem Boga. Dopóki opieramy się tylko na przypuszczeniach, dopóty nie pozbędziemy się
lęku, trosk i niepewności.
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
I Jan 5,13
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I

Co to jest „pewność zbawienia”?

A. Definicja
Co to jest „pewność zbawienia”?
Słowo „zbawienie” oznacza uwolnienie od kary za
grzechy, które Jezus umożliwił przez Swoją śmierć i
zmartwychwstanie. Ten, kto przyjmuje to uwolnienie, jest zbawiony.
„Pewność zbawienia” to mocne wewnętrzne przekonanie o tym, że jest się dzieckiem Bożym, że dostąpiło się przebaczenia wszystkich grzechów oraz
że będzie się spędzać wieczność z Jezusem.
Mimo że Biblia nie zawiera określenia „pewność
zbawienia”, to jednak mówi o pewności, którą powinien posiadać chrześcijanin.

B. Ważne fragmenty Biblii
Biblia w wielu miejscach wyraźnie stwierdza, iż
można mieć pewność tego, że jest się Bożym dzieckiem.

teraźniejsze znaczenie:

zbawienie, które już mam

I Jan 3,14:
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci.
I Jan 5,13:
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Jan 3,36
Jesteśmy całkowicie pewni swego zbawienia i tego, że już
teraz mamy życie wieczne.

Jan 3,36
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto
zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz
gniew Boży ciąży na nim.
Rzym. 8,16, Rzym. 8,38-39, I Tes. 1,4-5, 		
II Tym. 1,12, Hebr. 10,22-23, Hebr. 11,1, 		
I Jan 3,14, I Jan 5,11-13
• Co odpowiedziałbyś osobie, która mówi:
„Sądzę, że zarozumiałością jest twierdzić,
że możemy mieć pewność zbawienia”?

C. Przyszłe znaczenie pewności zbawienia
Zbawienie darowanie nam przez Jezusa ma nie tylko znaczenie teraźniejsze, ale i przyszłe.

przyszłe znaczenie:

zbawienie, które bedę mieć

I Jan 3,2-3:
Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się
nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim
jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się,
tak jak On jest czysty.
Rzym. 8,23-25
Nie doświadczyliśmy jeszcze zbawienia w całej jego pełni.
Wciąż jeszcze doznajemy pokus i słabości naszego ciała.
Jednak w przyszłości, gdy będziemy razem z Panem, zostaniemy od nich uwolnieni.

• Jakich zmian możemy spodziewać się w
przyszłości, gdy będziemy z Panem i gdy
doświadczymy zbawienia w całej jego pełni (Obj. 21,3-4)?
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II

Kto może mieć pewność zbawienia?

Jeśli w życiu człowieka nie nastąpiło nawrócenie
i nowe narodzenie, to nic innego nie da mu pewności zbawienia. Jeśli jednak człowiek narodził się
na nowo, to w naturalny sposób uzyskuje on także
pewność zbawienia.

Dwa okręgi przedstawiają królestwo ciemności i
Królestwo światłości. Każdy chrześcijanin, przez
łaskę Pana Jezusa, przeniesiony został z królestwa
ciemności do Królestwa światłości.

Biblia dzieli całą ludzkość na dwie grupy.

Postaw sobie pytania:
„Do której grupy należę?”,
„Który okrąg przedstawia moje życie?”.

W jaki sposób zostały one określone w poniższych
fragmentach Pisma Świętego?
Kol. 1,13
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna Swego umiłowanego.
Dz.Ap. 26,18
Aby posiadać pewność zbawienia, musimy wiedzieć,
do której grupy należymy.

Dwie różne
grupy ludzi

III

• Jesteś zbawiony czy zgubiony?
Jan 3,16
• Znajdujesz się na drodze wąskiej czy szerokiej?
Mat. 7,13-14
• Żyjesz w Królestwie światłości czy ciemności?
Dz.Ap. 26,18
Jeśli prawy okręg przedstawia Twoje życie, możesz
być pewien, że jesteś dzieckiem Bożym i masz życie
wieczne!

W jaki sposób można osiągnąć pewność zbawienia?

Gdy ktoś nawraca się i przyjmuje Jezusa Chrystusa
jako swego osobistego Zbawiciela, to zostaje zbawiony i otrzymuje nowe życie. Sam Bóg pragnie dać
takiej osobie głęboką pewność zbawienia. Wypływa
ona z trzech źródeł:

A. Wiara
Hebr. 11,6
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu;
kto bowiem przystępuje do Boga, musi
uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych,
którzy Go szukają.
Hebr. 11,1

pewność zbawienia

Wiara jest niezbędna do tego, aby uzyskać pewność
zbawienia.
• Jak długo Bóg oczekuje od nas wiary?
II Kor. 5,6-7

C. Duch Święty
Rzym. 8,16
Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
Efez. 1,13

B. Słowo Boże
Słowo Boże jest całkowicie prawdziwe. Gdy opieramy na nim pewność swego zbawienia, to stoimy na
solidnym fundamencie.
II Piotr 1,21
Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy
z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie
Boży, natchnieni Duchem Świętym.

Duch Święty daje nam wewnętrzną pewność tego,
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Obdarza nas również
głębokim, wewnętrznym pokojem i radością ze zbawienia.
• Jakim narzędziem posługuje się Duch
Święty doprowadzając człowieka do pewności zbawienia?
Efez. 6,17

I Piotr 1,23
• Na jakim fragmencie Pisma Świętego opierasz swoją osobistą pewność zbawienia?

IV

Co jest podstawą pewności naszego zbawienia?

Skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni i
mamy życie wieczne? Podstawą pewności naszego
zbawienia jest Słowo Boże.
- Słowo Boże ma moc wyrwać człowieka z grzechu. Dz. Ap. 2,37
- Słowo Boże ma moc doprowadzić człowieka do
nowych narodzin. I Piotr 1,23
- Słowo Boże ma moc wzbudzić wiarę.
Rzym. 10,17
- Słowo Boże obdarza nas radością. Ps. 119,162
- Słowo Boże zmienia nasze życie. Jan 17,17

Ponieważ Biblia jest w pełni godna zaufania, możemy oprzeć na niej pewność swego zbawienia.
Mat. 24,35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą.
Nie powinniśmy opierać pewności naszego zbawienia na fałszywym fundamencie szczególnych przeżyć i doznań. Zwróć uwagę na wspaniałe obietnice
Słowa Bożego, mówiące o życiu wiecznym, przebaczeniu grzechów i o synostwie Bożym.
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A. Życie wieczne
Jan 3,16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto
weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3,36

B. Przebaczenie grzechów
Mat. 26,28
Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

C. Synostwo Boże
Jan 1,12
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać
się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię Jego.
Gal. 4,4-7
• Jakie inne obietnice, dotyczące zbawienia i
życia wiecznego, znajdują się w Biblii?
• Dlaczego nie powinniśmy opierać naszej
pewności zbawienia na uczuciach?

Kol. 2,13-14

V

Jakie są skutki posiadania pewności zbawienia?

Pewność zbawienia sprawia, że nasze życie wiary może być przepełnione radością i wolnością.
Zmienia się także nasz stosunek do Boga, Kościoła
i świata.

A. Nowy stosunek do Boga
Hebr. 10,19-20
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew
Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą
nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez
zasłonę, to jest przez ciało swoje.
Jako niechrześcijanie nie mieliśmy społeczności z
Bogiem. Jezus otworzył nam jednak drogę do Ojca,
dlatego teraz możemy się do Niego modlić.

• Co zmieniło się w naszym stosunku do
Boga?
Hebr. 10,22, I Jan 2,3

B. Nowy stosunek do Kościoła
I Jan 3,14
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci.
Miłość względem braci i sióstr w wierze jest możliwa, ponieważ wcześniej sami doświadczyliśmy miłości Bożej. Wszyscy jesteśmy związani duchowo.
• Co zmieniło się w naszym stosunku do
Kościoła?
Jan 13,34-35, I Kor. 12,12, Efez. 4,11-13

pewność zbawienia

C. Nowy stosunek do świata
Rzym. 5,5
A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który nam jest dany.
Miłość, którą Bóg włożył w nasze serca, dotyczy
każdego człowieka. Nie powinniśmy jednak kochać
„świata”, czyli systemu wartości, który jest przeciwny Bogu.
• Co jeszcze zmieniło się w naszym stosunku do świata?
Dz.Ap. 1,8, Dz.Ap. 4,20, I Jan 2,15
Człowiek żyjący w Jezusie Chrystusie nie jest marionetką poruszaną przez pożądliwości. Nie możemy więc pozwalać, aby panował nad nami grzech.
Powinniśmy żyć w zwycięstwie (Rzym. 6,12). Nie
oznacza to jednak, iż chrześcijanin nigdy nie zgrzeszy.
• Co dzieje się, gdy ktoś, kto stał się chrześcijaninem, zgrzeszy?
W jaki sposób może on znów uzyskać
przebaczenie grzechu? I Jan 1,9
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