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 WYMAGANIA NA SPRAWNOŚĆ ZALICZENIE 
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Poznaj kroki do zbawienia: 
- Bóg jest miłością (1J 4,8). Bóg bardzo mnie kocha (Jr 31,3). Bóg kocha wszystkich (J 
3,16). 
- Jestem grzesznikiem. Każdy postępuje źle i jest grzesznikiem, dlatego każdy potrzebuje 
zbawienia, bo grzesznicy zginą na wieki (Rz 3,23). 
- Bóg wysłał Jezusa na śmierć po to, abym ja nie musiał zginąć na zawsze (J 3,16). Jezus 
zmartwychwstał jako mój Zbawca (1 Kor 5,3-4). Kiedy przyjmę Jezusa, wszystkie moje 
grzechy będą przebaczone (Iz 1,18; Ps 51,7-11; 1J 2,1-2). 
- Zbawienie jest darem, jaki otrzymałem od Boga. Muszę osobiście poprosić Jezusa, by był 
moim Zbawicielem (J1,12). 
- Bóg słyszy mnie, gdy się modlę (1J 5,14). 
- Jeśli przyjąłem Jezusa, jestem nowym czowiekiem, który nie chce źle czynić, bo kocham 
Jezusa, a Jezus kocha mnie (J 3,3-7; 2 Kor 5,17). 
- Mogę być pewny, że będę zbawiony, jeśli poprosiłem Jezusa aby był moim Zbawicielem 
(J3,26; Hb 13,5). Ponieważ jestem grzeszny, wciąż będę popełniać błędy. Lecz jeśli 
wyznam moje grzechy Jezusowi, On mi wybaczy i całkowicie zmaże moją winę (Jr 31,34). 
Bóg chce, abym przyznał się wobec tych, których skrzywdziłem (1J 1,9) i zadośćuczynił im 
(Łk 19,8), a potem całkowicie odwrócił się od grzechu (J 8,11). 
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Przeczytaj i omów z opiekunem cztery z poniższych historii dotyczących nawrócenia i 
zbawienia: 
- nawrócenie Etiopczyka (Dz 8,26-40); 
- oczyszczenie Naamana (2 Krl 5); 
- miłość Jezusa do dzieci (Mt 19,13-15); 
- zgubiona moneta, owca i syn (Łk 15); 
- Zacheusz (Łk 19, 1-10); 
- nawrócenie strażnika więziennego (Dz 16,19-34). 

 

3 Zapamiętaj teksty: J 3,16; Dz 16,31; 1J 1,9.  

4 Regularnie spędzaj czas z Jezusem.  
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Dokonaj osobistego wyboru Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Omów swoją decyzję z 
opiekunem lub rodzicem. 
- obrysują swoją stopę na kartce, ozdób ją jak chcesz, umieszczając również słowa: „Ja, 
[twoje imię], uczyniłem dziś [data] pierwszy krok  
do Jezusa wraz z [imię dorosłego świadka].” 
- pokaż swoje zobowiązanie zastępowemu, by uzyskać sprawność. 

 

 

KROKI DO JEZUSA 

Podpis intstruktora 

__________________ 

Podpis zastępowego lub drużynowego 

__________________ 


