
Celem studium jest  poznanie i  zastosowanie w praktyce Bożych prawd dotyczących
zbawienia, usprawiedliwienia, przebaczenia grzechów, jednym słowem pojednania się z
Bogiem i przyjęcia życia wiecznego, zawartych w tych siedmiu historiach biblijnych. 

Gdy jesteście razem, po wspólnym, nawet kilkakrotnym przeczytaniu danej historii z
różnych  przekładów  Pisma  Świętego  spróbujcie  swoimi  słowami  opowiedzieć  tę
historię. Po tym zastanówcie się nad 4 prostymi pytaniami, pobudzającymi do wspólnej,
interaktywnej dyskusji na temat przeczytanego fragmentu. Ważne jest, aby to nie był
monolog jednej osoby, ale żywa dyskusja, w która są zaangażowani wszyscy obecni!
Studium można przeprowadzić również twarzą w twarz z jedną tylko osobą!

Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania pomogą Wam zrozumieć samą historię i ukazują
naturę Boga/Jezusa i człowieka. Trzecie pytanie ma pobudzić Was do podjęcia jakiejś
decyzji posłuszeństwa wobec Boga, tak abyście doświadczyli cudów, przemiany życia.
Spróbujcie  w  najbliższym  tygodniu  zastosować  w  praktyce  poznane  prawdy  Słowa
Bożego,  gdyż  posłuszeństwo  Słowu,  jest  sednem  chrześcijaństwa.  Czwarte  pytanie
zachęca do ewangelizacji i dzielenia się z innymi daną historią tak, aby każdy z Was
mógł poprowadzić takie samo studium ze swoimi znajomymi! 

Możecie  na  kolejnym  spotkaniu  opowiedzieć  sobie  o  tym,  jak  staraliście  się  być
posłusznymi Słowom Jezusa.  Na każdym spotkaniu możecie również po kolei  lub w
parach podziękować Bogu za to, za co jesteście Mu wdzięczni i modlić się o swoje
potrzeby.

Podsumowaniem każdego spotkania może być dodatkowy,  kluczowy fragment  Pisma
Świętego, korespondujący z główną historią i podkreślający prawdy w niej zawarte.
Rozważamy go krótko na końcu spotkania i w następnych dniach staramy się czytać
często i zapamiętać,  tak abyśmy ostatecznie byli w stanie zacytować ten fragment z
pamięci!

1. HISTORIA O FARYZEUSZU I CELNIKU: Ew. Łukasza 18:9-14  
Podsumowanie: Efezjan 2:8-10

2. HISTORIA DWÓCH ŁOTRÓW: Ew. Łukasza 23:32-43 
Podsumowanie: Rzymian 10:8-11

3. HISTORIA O DWÓCH DŁUŻNIKACH: Ew. Mateusza 18:21-35
Podsumowanie: Rzymian 6:23

4. HISTORIA BARABASZA: Ew. Mateusza 27:11-26
Podsumowanie: Dzieje Apostolskie 4:11-12

5. HISTORIA CUDZOŁOŻNICY: Ew. Jana 8:1-12
Podsumowanie: Rzymian 3:20-27

6. HISTORIA NIKODEMA: Ew. Jana 2:23-3:21 
Podsumowanie: 2 Koryntian 5:17-21

7. HISTORIA O BOGACZU i ŁAZARZU: Ew. Łukasza 16:19-31, 24:44-49
Podsumowanie: 1 Jana 5:11-13

NASZE PYTANIA

„Co?  Jak?  Komu?”

1.  CO TA HISTORIA MÓWI CI O JEZUSIE / BOGU ? 

Jakie prawdy dotyczące zbawienia, przebaczenia ukazuje ta historia?

Jaka obietnica zawarta jest w tej historii?

Czy Jezus (Bóg) chętnie przebaczał? Na czym Mu zależało?

Dlaczego Bóg (Jezus) akurat w tej sytuacji przebaczył?

Jakie są warunki usprawiedliwienia?

2.  CO TA HISTORIA MÓWI CI O LUDZIACH ? 

Kto w tej historii został usprawiedliwiony i dlaczego?

Co uczynił i jaką miał postawę, że otrzymał przebaczenie?

Czy ktoś nie został usprawiedliwiony i dlaczego?

3.  JAK ZAMIERZASZ WPROWADZIĆ POZNANE PRAWDY W ŻYCIE ?

Z kim w tej historii Ty się utożsamiasz?

Jak  ta historia przemawia do Ciebie osobiście?

Co najbardziej poruszyło Cię podczas rozważania?

Jakie prawdy dotyczące usprawiedliwienia były dla Ciebie nowe?

Co chciałbyś Bogu obiecać?

Czy Ty przyjąłeś już zbawienie?

 
4.  KOMU MÓGŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ TĘ HISTORIĘ ?

Kto potrzebuje usłyszeć tę historię w najbliższym czasie?

Z kim mógłbyś poprowadzić takie samo studium biblijne?
 

 



CZTERY PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

PRAWO 1:

Bóg jest dobry i nas kocha. Ma 
dla nas dobry plan doczesnego 
życia i zbawienia wiecznego, 
wypływający z Jego miłości. 

List do Rzymian 5:8

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość 
właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, 
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.”

PRAWO 2:

Bez Jezusa jesteśmy potępieni. 
Nasz grzech oddziela nas od 
Boga, od Jego miłości i planu 
zbawienia. Dlatego nie możemy
doświadczać bożej dobroci, 
ochrony, błogosławieństwa, 
interwencji i obecności.

List do Rzymian 3:23

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni 
są chwały Bożej”

PRAWO 3:

Jezus został ukarany i 
potępiony zamiast nas, 
abyśmy mogli pojednać się z 
Bogiem i przyjąć przebaczenie 
grzechów, abyśmy my nie 
musieli zostać ukarani i 
potępieni na wieki.

List do Rzymian 6:23

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a 
łaska przez Boga dana to życie wieczne w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym”

PRAWO 4:

Aby doświadczyć Bożej dobroci
i przebaczenia musimy 
osobiście przyjąć - 
uwierzyć w ofiarę Jezusa
i uznać Go Zbawicielem
i Panem naszego życia. Musimy
osobiście poddać się Jego 
panowaniu i prawu – 
Słowu Bożemu.
Czy chciałbyś teraz podjąć taką
decyzję?

List do Rzymian 10:9-10 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że Jezus jest Panem, 
i w sercu swoim uwierzysz, 
że Bóg Go wskrzesił z martwych - 
osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej 
ustami - do zbawienia.”

Panie Jezu! Wierzę,  że zostałeś ukarany zamiast  mnie,  że umarłeś na krzyżu w moje
miejsce, że zostałeś odłączony od Ojca z powodu moich grzechów, po to, abym ja mógł
być przez Boga Ojca zaakceptowany! Wierzę w Twoje zmartwychwstanie! Uznaję swój
grzech i proszę Ciebie o całkowite przebaczenie. Zawładnij moim życiem i przekształć je.
Zapraszam Cię do mojego serca! Od tego dnia Ty jesteś moim Panem i Władcą. Poddaję
się Tobie i Twemu Słowu. Każdego dnia będę będę czytał Pismo Święte, będę posłuszny
Twemu Słowu i będę je opowiadał innym. Chcę być Twoim naśladowcą! Dziękuję, że
mnie wysłuchałeś i że mi wszystko przebaczyłeś. Prowadź mnie każdego dnia!

SIEDEM  HISTORII  ZBAWIENIA 
 

Dyskusyjne Studium Biblijne

Wiemy zaś, że Syn Boży powraca
i dał nam zdolność myślenia, 
abyśmy poznawali tego, 
który jest Prawdziwy. 
My jesteśmy w tym Prawdziwym, 
w Synu jego, Jezusie Chrystusie. 
On jest tym Prawdziwym Bogiem
i życiem wiecznym.
Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

(1 List Jana 5:20-21)


