Poziom 1 Lekcja 1
ŻYCIE WIECZNE
Opracował Andrew Wommack
Jednym z najbardziej znanych tekstów biblijnych jest fragment z Ewangelii Jana 3:16. Wydawać
by się mogło, że zna go każdy i to od najmłodszych lat. Wierzę jednak, że został on niezrozumiany i źle
zastosowany. Wers 16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Ew. Jana 3:16).
Tradycyjnie fragment ten bywa przywoływany, aby nauczać, że Jezus przyszedł i umarł za nasze
grzechy, abyśmy nie zginęli. Chociaż to jest prawda, w istocie jednak wers ten mówi o tym,
że prawdziwym powodem przyjścia Jezusa na ziemię i jego śmierci za nas było to, abyśmy mieli życie
wieczne. Po prostu było tak, że nasze grzechy były barierą oddzielającą nas od życia wiecznego.
Prawdą jest, że Jezus umarł za nasze grzechy i prawdą jest, że jeśli uwierzymy w Jezusa, nie
zginiemy, ale Ewangelia jest czymś więcej. Prawdziwym przesłaniem Ewangelii jest to, że Bóg chce
ci dać życie wieczne. Pozwól, że wszystko wytłumaczę.
W noc przed ukrzyżowaniem, Jezus modlił się tak: A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie,
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś (Ew. Jana 17:3).
Jest tu powiedziane, że wieczne życie to poznanie Ojca, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa
Chrystusa, którego On posłał. Tym właśnie jest życie wieczne. Wielu uważa, że życie wieczne to bycie
wiecznie żywym. Chcę powiedzieć, że każda osoba żyje wiecznie. Nieporozumieniem jest pogląd,
że gdy osoba umrze, to przestaje istnieć. Duch człowieka i dusza wracają do Boga. Ciało rozkłada się
w grobie. Prawda jest taka, że każda osoba, która kiedykolwiek żyła na ziemi, będzie nadal żyła
w duchowej formie. Mówienie, że wieczne życie jest życiem na zawsze, nie jest pełną prawdą - każdy
żyje wiecznie. Ten wers jednak mówi bardzo wyraźnie, że życie wieczne nie zostało dane każdemu.
Ktoś może powiedzieć: „Życie wieczne jest życiem na wieki w niebie, czymś przeciwnym do życia
wiecznego w piekle. Życie wieczne jest tym, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana 17:3 - poznaniem
Boga i Jezusa Chrystusa. Jest ono czymś więcej, niż intelektualną wiedzą. Słowo poznawać jest
używane w Piśmie Świętym, by określić najbardziej intymną, najbardziej osobistą relację, jaką można
mieć.
Prawdziwym celem zbawienia nie jest samo życie wieczne w niebie, jakkolwiek jest to coś
wspaniałego. Prawdziwym celem zbawienia jest osiągnięcie intymnej, osobistej relacji z Panem
Bogiem. Są tłumy ludzi, które kiedyś zawołały do Boga o przebaczenie grzechów, których głównym
celem nie było nawiązanie intymnej relacji z Bogiem.
Nie wyjaśniając prawdziwego celu zbawienia, szkodzimy Ewangelii. Gdy przedstawiamy zbawienie
jako coś, co rozprawia się jedynie z duchowymi rzeczami, które dopiero przyniosą korzyść
w przyszłości, w wieczności, nie pomagamy ludziom. Są ludzie, którzy już w tym życiu przechodzą
dosłowne piekło. Wielu jest przygnębionych, żyje w ubóstwie, w niezgodzie, w odrzuceniu,
w krzywdzie i w rozbitych małżeństwach. Ludzie, którzy starają się przeżyć do następnego dnia,
utrzymując głowę nad powierzchnią wody. Zrobienie ze zbawienia czegoś, co tyczy się jedynie
przyszłości powoduje, że wielu ludzi odkłada decyzję, ponieważ są zbyt zajęci próbą przetrwania
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zwykłego dnia.
Prawdą jest, że Jezus nie przyszedł jedynie po to, by mieć wpływ na wieczne przeznaczenie, abyśmy
żyli wiecznie w niebie, w szczęściu, zamiast w przekleństwie i karze piekła; ale On przyszedł także
po to, aby nas wyzwolić od teraźniejszego złego świata (Gal. 1:4). Jezus przyszedł, by podarować
ci intymną, osobistą relację z Bogiem Ojcem już dziś. Jezus przyszedł, aby przywrócić cię do osobistej
relacji z Nim. On cię kocha. Jezus chce cię poznać osobiście. On chce ci podarować jakość życia, która
jest wspanialsza od czegokolwiek, co mógłbyś otrzymać z innego źródła.
Spójrz na werset 10, z rozdziału 10 Ewangelii Jana: Złodziej [czyli Szatan] przychodzi tylko
po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały [owce] życie i obfitowały (nawias
autora). Bóg chce ci dać życie wieczne. Bóg chce dać ci życie obfite i wierzę, że tego dzisiaj
potrzebujesz i tego pragniesz. Chrystus umarł nie tylko po to, żeby przebaczyć twoje grzechy, ale także
po to, by przyprowadzić cię blisko do siebie. Jeśli nie znasz Pana, musisz Go poznać, by to osiągnąć.
Jeśli jednak jesteś już narodzony na nowo, musisz przejść dalej, poza uzyskanie przebaczenia grzechów
i wejść w życie wieczne z Ojcem.
Fakty dotyczące Życia Wiecznego
A. Celem Ewangelii jest życie wieczne (Ew. Jana 3:16).
B. Życie wieczne to poznawanie Boga. (Ew. Jana 17:3).
C. Poznawanie Boga to intymna, osobista relacja (1 List do Koryntian 6:16-17).
D. Życie wieczne jest dostępne już teraz (1 List Jana 5:12).
E. Bóg chce mieć z tobą osobistą relację (Objawienie 3:20).

Pytania
1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. W jakim celu Bóg posłał Jezusa na świat?
_________________________________________________________________________________
2. Biblijne znaczenie słowa poznawać oznacza mieć intymną, osobistą relację z drugą osobą
(1 Ks. Mojżeszowa 4:1). Przeczytaj Ew. Jana 17:3. Czym jest wieczne życie, według tego wersetu?
_________________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:11-12. Według tych wersetów, kiedy naprawdę zaczyna się życie wieczne?
_________________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jakiego rodzaju życie przyszedł dać nam Jezus?
_________________________________________________________________________________
5. Opisz swoimi słowami, czym się charakteryzuje jakość obfitego życia.
_________________________________________________________________________________
6. Czy wierzysz, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby Ten umarł za grzechy świata, by dać życie
wieczne tym, którzy uwierzą?
_________________________________________________________________________________
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7. Czy jest to dla ciebie jasne, że życie wieczne, to nie wymiar czasowy (wieczność), ale jakość
i miara życia?
_____________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Jana 3:16 - Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
1 Ks. Mojżeszowa 4:1 - Potem Adam poznał (cieleśnie) Ewę, żonę swoją, która poczęła i porodziła
Kaina, i rzekła: Otrzymałam męża (urodziłam mężczyznę) od Pana (Biblia Gdańska).
Ew. Jana 17:3 - A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa
Chrystusa, którego posłałeś.
1 List Jana 5:11-12 - A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest
w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
Ewangelia Jana 10:10 - Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.
Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. W jakim celu Bóg posłał Jezusa na świat? By zbawić świat, dając
każdemu, kto uwierzy w Jezusa życie wieczne, usuwając karę za grzechy.
2. Biblijne znaczenie słowa poznawać oznacza mieć intymną, osobistą relację z drugą osobą
(1 Ks. Mojżeszowa 4:1). Przeczytaj Ew. Jana 17:3. Czym jest wieczne życie, według tego wersetu?
Życie wieczne to poznanie Boga i Jezusa Chrystusa (nie fizycznie, ale intymnie).
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:11-12. Według tych wersetów, kiedy naprawdę zaczyna się życie wieczne?
Kiedy przyjmujemy Syna (Jezusa Chrystusa) do naszego życia.
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jakiego rodzaju życie przyszedł dać nam Jezus? Życie w obfitości!
5. Opisz swoimi słowami, czym się charakteryzuje jakość obfitego życia. Wymień jego atrybuty.
Obfite życie jest przeciwieństwem tego, co Jezus powiedział o celach złodzieja.
6. Czy wierzysz, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby Ten umarł za grzechy świata, by dać życie
wieczne tym, którzy uwierzą? Tak.
7. Czy jest to dla ciebie jasne, że życie wieczne, to nie wymiar czasowy (wieczność), ale jakość i miara
życia? Tak.
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