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Pewność zbawienia



W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.

skróty nazw ksiąg  biblijnych zastosowane w kursie

-  Księga Abdiasza
-  Księga Aggeusza
-  Księga Amosa
-  Księga Daniela
-  Dzieje Apostolskie
-  List do Efezjan
-  Księga Estery
-  Księga Ezdrasza
-  Księga Ezechiela
-  List do Filemona
-  List do Filipian
-  List do Galacjan
  (List do Galatów)
-  Księga Habakuka
-  List do Hebrajczyków
-  Księga Izajasza
-  Ewangelia Jana
-  I List Jana
-  II List Jana
-  III List Jana
-  List Jakuba
-  Księga Jeremiasza
-  Księga Joba  (Księga Hioba)
-  Księga Joela
-  Księga Jonasza
-  Księga Jozuego
-  List Judy
-  Księga Kaznodziei Salomona  
 (Księga Koheleta)

-  II List Piotra
-  Przypowieści Salomona   
 (Księga Przysłów)

-  Księga Psalmów
-  Księga Rut
-  List do Rzymian
-  I Księga Samuela
-  II Księga Samuela
-  Księga Sędziów
-  Księga Sofoniasza
-  I List do Tesaloniczan
-  II List do Tesaloniczan
-  Treny  (Lamentacje)
-  I List do Tymoteusza
-  II List do Tymoteusza
-  List do Tytusa
-  Księga Zachariasza
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-  List do Kolosan
-  I List do Koryntian
-  II List do Koryntian
-  I Księga Kronik
-  II Księga Kronik
-  I Księga Królewska
-  II Księga Królewska
-  Ewangelia Łukasza
-  Księga Malachiasza
-  Ewangelia Marka
-  Ewangelia Mateusza.
-  Księga Micheasza
-  I Księga Mojżeszowa   
 (Księga Rodzaju)

-  II Księga Mojżeszowa   
 (Księga Wyjścia)

-  III Księga Mojżeszowa   
 (Księga Kapłańska)

-  IV Księga Mojżeszowa   
 (Księga Liczb)

-  V Księga Mojżeszowa  
 (Księga Powtórzonego Prawa)

-  Księga Nahuma
-  Księga Nehemiasza
-  Objawienie Jana   
 (Apokalipsa Jana)

-  Księga Ozeasza
-  Pieśń nad Pieśniami
-  I List Piotra

W odnośnikach do tekstów biblijnych 
zawsze podawany jest najpierw skrót 
nazwy księgi, następnie numer roz-
działu, 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

Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego:
- Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994,

- Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980.

Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem “BT”.
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Nie ma nic wspanialszego niż życie z Jezusem. Pełną 
radość i wolność płynącą z wiary zyskamy jednak do-
piero wtedy, gdy upewnimy się, że zajmujemy właści-
wą postawę względem Boga. Dopóki opieramy się tyl-
ko 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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Jan 3,36
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto 
zaś nie słucha Syna,  nie ujrzy żywota, lecz 
gniew Boży ciąży na nim.

Co to jest „pewność zbawienia”?

•  Co odpowiedziałbyś osobie, która mówi: 
„Sądzę, że zarozumiałością jest twierdzić, 
że możemy mieć pewność zbawienia”?

 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

teraźniejsze znaczenie: zbawienie, które już mam przyszłe znaczenie: zbawienie, które bedę mieć

I Jan 3,14:
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłuje-
my 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.

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, zo-
staniemy od nich uwolnieni.

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 uwolnie-
nie, jest zbawiony.
„Pewność zbawienia”  to mocne wewnętrzne prze-
konanie o tym, że jest się dzieckiem Bożym, że do-
stąpiło 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 po-
winien posiadać chrześcijanin.

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

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

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

I

pewność zbawienia



Kto może mieć pewność zbawienia?

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

Biblia dzieli całą ludzkość na dwie grupy.

W jaki sposób zostały one określone w poniższych 
fragmentach Pisma Świętego?

 Dz.Ap. 26,18

Aby posiadać pewność zbawienia, musimy wiedzieć, 
do której grupy należymy.

Kol. 1,13
Który nas wyrwał z mocy ciemności i prze-
niósł do Królestwa  Syna Swego umiłowa-
nego.

Dwie różne 
 grupy ludzi

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

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

•  Jesteś zbawiony czy zgubiony?
    Jan 3,16
•  Znajdujesz się na drodze wąskiej czy sze-

rokiej?
    Mat. 7,13-14
•  Żyjesz w Królestwie światłości czy ciem-

ności?
    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 zba-
wiony 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

II

III

pewność zbawienia



Wiara jest niezbędna do tego, aby uzyskać pewność 
zbawienia.

•  Jak długo Bóg oczekuje od nas wiary?
    II Kor. 5,6-7

B. Słowo Boże
Słowo Boże jest całkowicie prawdziwe. Gdy opiera-
my 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.

•  Na jakim fragmencie Pisma Świętego opie-
rasz swoją osobistą pewność zbawienia?

 I Piotr 1,23

C. Duch Święty

Rzym. 8,16
Ten to Duch świadczy wespół z duchem na-
szym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

 Efez. 1,13

Duch Święty daje nam wewnętrzną pewność tego, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Obdarza nas również 
głębokim, wewnętrznym pokojem i radością ze zba-
wienia.

•  Jakim narzędziem posługuje się Duch 
Święty doprowadzając człowieka do pew-
ności zbawienia?    

 Efez. 6,17

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 grze- 
 chu.     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, może-
my oprzeć na niej pewność swego zbawienia.

Mat. 24,35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą.

Nie powinniśmy opierać pewności naszego zbawie-
nia na fałszywym fundamencie szczególnych prze-
żyć i doznań. Zwróć uwagę na wspaniałe obietnice 
Słowa Bożego, mówiące o życiu wiecznym, przeba-
czeniu grzechów i o synostwie Bożym.

IV
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Jan 3,16 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna 
Swego  jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wiecz-
ny.

A. Życie wieczne

Mat. 26,28
Albowiem to jest krew moja nowego przy-
mierza, która się za wielu wylewa na od-
puszczenie grzechów.

 Jan 3,36

Jan 1,12
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać 
się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego.

B. Przebaczenie grzechów •  Jakie inne obietnice, dotyczące zbawienia i 
życia wiecznego, znajdują się w Biblii?

•  Dlaczego nie powinniśmy opierać naszej 
pewności zbawienia na uczuciach?

Jakie są skutki posiadania pewności zbawienia?

Pewność zbawienia sprawia, że nasze życie wia-
ry 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 ży-
wota, bo miłujemy braci.

Miłość względem braci i sióstr w wierze jest możli-
wa, ponieważ wcześniej sami doświadczyliśmy mi-
łości 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

 Kol. 2,13-14

C. Synostwo Boże

 Gal. 4,4-7

V
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Miłość, którą Bóg włożył w nasze serca, dotyczy 
każdego człowieka. Nie powinniśmy jednak kochać 
„świata”, czyli systemu wartości, który jest przeciw-
ny Bogu.

•  Co jeszcze zmieniło się w naszym stosun-
ku do świata?

    Dz.Ap. 1,8, Dz.Ap. 4,20, I Jan 2,15

Człowiek żyjący w Jezusie Chrystusie nie jest ma-
rionetką poruszaną przez pożądliwości. Nie może-
my więc pozwalać, aby panował nad nami grzech.
Powinniśmy żyć w zwycięstwie (Rzym. 6,12). Nie 
oznacza to jednak, iż chrześcijanin nigdy nie zgrze-
szy.

•  Co dzieje się, gdy ktoś, kto stał się chrze-
ścijaninem, zgrzeszy?

   W jaki sposób może on znów uzyskać 
przebaczenie grzechu?     I Jan 1,9

C. Nowy stosunek do świata

Rzym. 5,5
A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża roz-
lana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który nam jest dany.

pewność zbawienia
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Co to jest „pewność zbawienia”?
Kto może mieć pewność zbawienia?

„Pewność zbawienia” to mocne wewnętrz-

ne przekoanie o tym, że jest się dzieckiem 

Bożym, że posiada się przebaczenie grze-

chów oraz że będzie się spędzać wieczność 

razem z Jezusem. I Jan 5,11-13•  Co odpowiedziałbyś osobie, która mówi: 

„Sądzę, iż zarozumiałością jest twierdzenie, 

że możemy mieć pewność zbawienia”?

Biblia dzieli ludzi na dwie grupy.
Dz.Ap. 26,18Postaw sobie pytanie:„Do której grupy należę?”

Trzy źródła:
Słowo Boże ma moc: Zwróć uwagę na wspaniałe  

obietnice Słowa Bożego:

A. Wiara
     Hebr. 11,6 - wyrwać z grzechu,      Dz.Ap. 2,37 - życie wieczne,     Jan 3,16

B. Słowo Boże     I Piotr 1,23
- doprowadzić do nowych narodzin,

I Piotr 1,23
- przebaczenie grzechów,     Kol. 2,13-14

C. Duch Święty    Rzym, 8,16, Efez. 1,13 -wzbudzić wiarę,     Rzym, 10,17 - synostwo Boże.     Jan 1,12

W jaki sposób można osiągnąć pewność zbawienia? Co jest podstawą pewności naszego zbawienia?

•  Jakim narzędziem posługuje się Duch Święty doprowadzając człowieka do pewności 

zbawienia (Efez. 6,17)?

Jakie są skutki posiadania pewności zbawienia?Nowy stosunek do Boga
Hebr. 10,19-20

Nowy stosunek do Kościoła
I Jan 3,14

Nowy stosunek  do świata
Rzym. 5,5
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