
Co kaŜdy chrześcijanin 

powinien wiedzieć 

o Zbawieniu?



czyli

jak dostać się do Nieba



Najważniejsze pytanie życia 

Dz.16:30.



Potrzeby według Maslow

1. Fizjologiczne (głód, pragnienie, zmęczenie)

2. Bezpieczeństwa (strach, obawy, zagrożenie)

3. Miłość/Uczucie

(samotność, odrzucenie, separacja)

4. Poczucie wartości

(wina, niepowodzenie, brak uznania)

5. Samookreślenie

(pustka, nuda, brak spełnienia)



Piramida potrzeb

według

Maslow



7 głównych potrzeb Amerykanina 

według Instytutu Galupa

1. Potrzeba dachu nad głową i jedzenia.

2. Potrzeba wiary że życia ma sens i znaczenie.

3. Potrzeba przynależności i relacji z ludźmi.

4. Potrzeba szacunku i respektu.

5. Potrzeba bycia usłyszanym.

6. Potrzeba czucia że człowiek wzrasta w wierze.

7. Potrzeba praktycznej pomocy w rozwoju 
dojrzałej wiary. 



Potrzeba człowieka

1. Potrzebujesz być zbawiony 
Rz.3:23

2. Nie moŜesz się sam zbawić 
Przp.14:12; 20:9



Dzieło Chrystusa

1. Pan Jezus przygotował zbawienie 

1Pt.3:18 

2. Tylko On zbawia Dz.4:12 



Reakcja (odpowiedź) 

człowieka Mk.1:15

1. Upamiętanie to szczery żal za grzechy, 
skrucha i chęć poprawy Łk.13.35.

Obejmuje:

(a) Rozum - jestem winowajcą wobec Boga.

(b) Uczucie - lęku przed Sądem Bożym
i  potępieniem. 

(c) Wolę - podejmuje decyzję zerwania 
z każdym znanym grzechem.



Reakcja (odpowiedź) 

człowieka Mk.1:15

2. Wiara jest osobistym zaufaniem w to co Bóg 
mówi i robi; jest zaufaniem Bożym obietnicą i 
kierowanie się nimi. Dz.16:30. Jest kilka typów 
wiary:

(a) Wiara martwa, 

(b) Wiara zbawcza - pokłada ufność w Chrystusa, 
w którym widzi własnego Zbawiciela i Pana. 



Reakcja (odpowiedź) Boga

Nowo-narodzenie Jn.1:12-13; 3:1-7.



Wieczne konsekwencje 

Niebo dla zbawionych Obj.21:15,

Piekło dla nie zbawionych  Mt.25:41



Zastosowanie: 

Co JA mam zrobić?

Są ludzie, którzy słyszeli o dziele 

Pana Jezusa, a mimo to nie zostali 

zbawieni Mt.7:19-23. 



Nikolaus Ludwig hrabia 
von Zinzendorf 

1700-1760
Twórca tzw. "teologii serca", był 
przywódcą wspólnoty religijnej

Herrnhut (Straż Pańska)

To wszystko uczyniłem dla ciebie, 
a co ty uczynisz dla mnie?Domenico Feti:

Ecce Homo



Rozpowszechnianie

dozwolone

Aby uzyskać wersję w PowerPoint 

pisz na adres: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


