Poziom 3 Lekcja 12
OWOC ZBAWIENIA (Część 1)
Opracował Don Krow
Czy jednorazowy akt wiary może zbawić, jeśli dalej się w wierze nie trwa? Jeśli wiara ustanie, czy
nadal jest możliwe otrzymanie obietnicy zbawienia? Abraham uwierzył Bogu i zostało
mu to policzone jako sprawiedliwość (1 Ks. Mojżeszowa 15:6). Gdyby jednak jego wiara ustała, czy
przypisana mu sprawiedliwość także ustałaby?
Z Pisma Świętego wiemy, że wiara zaczyna się jako dokonany jednorazowy czyn (czas przeszły
dokonany), który jest kontynuowany w życiu chrześcijanina w czasie teraźniejszym (z greckiego czas
teraźniejszy). Od przykazań nadanych w czasie teraźniejszym oczekuje się trwania w nich i ciągłego
ich stosowania. Używając czasu teraźniejszego, gdybyśmy użyli następujących wyrazów lub form
do czytania Biblii, znacząco wzmocnilibyśmy rozumienie przesłania Pisma Świętego. Tymi wyrazami
są: ciągłe; to znaczy od nowa, nieustannie, wciąż, zwykle, jako nawyk lub styl życia, coś
nieprzerwanego.
Rozważ podane fragmenty w kontekście użytego w nich czasu teraźniejszego. Ew. Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy
(czas teraźniejszy; wierzy i kontynuuje w wierze), nie zginął, ale miał żywot wieczny.
List do Hebrajczyków 10:14 - Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych,
którzy są uświęceni. (czas teraźniejszy; tych, którzy zostali oddzieleni i nadal są oddzieleni, ta jedna
ofiara uczyniła doskonałymi na zawsze.
1 List Jana 3:9 - Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, (czas teraźniejszy; to znaczy nie
kontynuuje grzesznego stylu życia, wykazując się nienawróconym sercem) gdyż posiew Boży jest
w nim (czas teraźniejszy; Boży posiew jest w nim, nieustannie) i nie może grzeszyć (czas
teraźniejszy; nie grzeszy stylem życia czy też nieustannie), gdyż z Boga się narodził.
Ew. Marka 1:15 - Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się (czas
teraźniejszy; to znaczy opamiętajcie się i opamiętujcie się tak często, jak tego będzie wymagała
sytuacja lub potrzeba) i wierzcie (czas teraźniejszy; wierzycie i wierzcie dalej) ewangelii.
Ew. Jana 5:24 - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu (czas
teraźniejszy; czyli wierzy i kontynuuje swoją wiarę), który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie
przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
Ew. Łukasza 15:7 - Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca (czas teraźniejszy; i kontynuuje swoje nawracanie), niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia
(Biblia Tysiąclecia).
Dzieje Apostolskie 17:30 - Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa
(czas teraźniejszy; wzywał wtedy i nadal wzywa) wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali (czas
teraźniejszy; aby trwali w opamiętaniu).
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Ew. Jana 6:47 - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu (czas
teraźniejszy; wierzy przez cały czas) ma życie wieczne.
List do Rzymian 4:5 - gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy (czas teraźniejszy; wierzy
i kontynuuje w wierze) w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się
za sprawiedliwość
Dzieje Apostolskie 26:20 - Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem
w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali (czas teraźniejszy; aby
kontynuowali swoje nawrócenie) i nawrócili (czas teraźniejszy; by kontynuowali nawrócenie)
do Boga i spełniali uczynki (czas teraźniejszy; aby nieustannie spełniali uczynki, świadczące
o nawróceniu) godne upamiętania.
Wnioski: Czas teraźniejszy jest używany w Piśmie Świętym setki razy. Nie jest moją intencją, aby
pokazywać wersety odnoszące się do tego zagadnienia. Prawda dotycząca zbawiającej wiary jest taka,
że jest ona ciągła. Nauczają jej nawet arminiańscy i kalwińscy teologowie, jednakże z zupełnie innej
perspektywy.
Kalwinizm, który wyznaje wieczne zabezpieczenie naucza, że przeciętny wierzący może się
potknąć lub upaść, ale mimo to pozostanie zachowany w chrześcijańskiej wierze (1 List do Koryntian
1:8). Ci, którzy wierzą w wieczne bezpieczeństwo, wierzą także, że prawdziwy chrześcijanin
doświadczył śmierci dla grzechu i nie będzie go już popełniał; (List do Rzymian 6:1-3). Ci, którzy
później zupełnie odchodzą od Chrystusa wykazują, że nigdy nie byli naprawdę narodzeni na nowo
(1 List Jana 2:19).
Teologia arminiańska naucza, że przeciętny chrześcijanin może odpaść od chrześcijańskiej wiary.
Generalnie arminianie wierzą i nauczają, że ci, którzy odpadną od wiary, tracą swoje zbawienie. Ich
system wierzeń nie przewiduje miejsca na tak zwanych nominalnych chrześcijan - tylko z nazwy,
żyjących świadomie w grzechu i buncie, bez jakiegokolwiek owocu, który udowadniałby ich
nawrócenie.
Jan Apostoł powiedział w 1 Liście 2:3: Jeżeli zachowujemy Jego przykazania, to możemy być pewni,
że Go znamy. Mamy tu paradoks, ale nie niezgodny z Pismem Świętym. Wszyscy chrześcijanie grzeszą
(1 List Jana 1:8), ale wszyscy chrześcijanie są także posłuszni (1 List Jana 2:3). Grzech i cielesność
są nadal obecne u chrześcijan, ale grzech nie może być ich panem, czy też wyróżniającą cechą
(1 List Jana 3:9). Prawdziwa wiara i nawrócenie wymagają zmiany umysłu, przemiany serca, zmiany
kierunku pomimo tego, że nie jest to doskonałość (Dzieje Apostolskie 26:18 i 1 List Jana 1:8). Owoc
jest testem szczerości i rzeczywistości wiary. Wiara to pewność; to ponadnaturalne przekonanie, które
kieruje zachowaniem prawdziwego wierzącego, w rezultacie czego pojawiają się uczynki. Jest
to pokazane na przykładach w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdzie uczynki korespondują
z wiarą. Innymi słowy, to, co robimy jest rezultatem tego, w co wierzymy. List Jakuba 2:18 mówi:
pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.
Kiedy apostołowie mówią negatywnie odnośnie uczynków, odnoszą się do uczynków wynikających
z Prawa, czyli do wszystkiego, czym chce się zasłużyć czy zapracować na zbawienie.
Pismo Święte mówi także o owocu zbawienia, którym są dobre uczynki, uczynki wiary. Wynikają
one z nawrócenia i wiary (Dzieje Apostolskie 26:30, Ew. Mateusza 3:7-10, 1 List do Tesaloniczan 1:3,
List Jakuba 2:14-26) i są one dowodem zbawienia. Jedność wyrażona pomiędzy nawróceniem i wiarą
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wynika z tego, że ich owocem jest to samo - dobre uczynki. Nie zostaliśmy zbawieni przez dobre
uczynki, ale zostaliśmy zbawieni do dobrych uczynków (List do Efezjan 2:8-10, różnica pomiędzy
zbawieniem przez, a zbawieniem do). Uczynki są testem na prawdziwość wiary, więc nie można
nazwać prawdziwą Bożą łaską tego, jeśli nie ma ona wpływu na życie i uczynki danej osoby
(List do Tytusa 2:11-12). Jezus powiedział, że po owocach prawdziwi wierzący będą rozpoznawani
(Ew. Mateusza 3:8, 7:16-20, 25:34-40; Ew. Jana 13:35, 14:23; Dzieje Apostolskie 26:20;
List do Rzymian 2:6-11; List Jakuba 2:14-18 i 1 List Jana 3:10).

Pytania
Od przykazań nadanych w czasie teraźniejszym oczekuje się trwania w nich i ciągłego ich
stosowania.
1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Odnośnie czasu teraźniejszego użytego w grece, co ten werset
mówi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 1 List Jana 3:9. Ten, kto się z Boga narodził nie popełnia grzechu.
Co to znaczy?________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. W niebie panuje wielka radość, kiedy jeden grzesznik
___________________________________________________________________________

4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:30. Bóg nakazał wszystkim ludziom __________________
5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:30. Jakie stanowisko jest zawarte w tym
wersecie?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 List Jana 2:3. Co jest wynikiem posiadania osobistej relacji z Bogiem, czyli
znania Go? __________________________________________________________________

7. Przeczytaj List Jakuba 2:18. Jakub mówi: Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków (co jest
niewykonalne), a ja ci pokażę moja wiarę przez ____________________________________

8. Przeczytaj 1 List do Tesaloniczan 1:3. Uczynki albo działania, wynikające z wiary
są nazywane _________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Galacjan 2:16,21. Uczynki Prawa to inaczej uczynki wynikające z próby
uzyskania zbawienia lub też mocy zbawienia. (werset 21). One nie mogą zbawić, ponieważ
nie mają____________________________________________________________________
10. Przeczytaj List do Rzymian 2:7-10. Wersety te opisują owoc jakichś dwóch grup ludzi. Kim
oni są?_____________________________________________________________________
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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 List Jana 3:9 - Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie
może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził
Ew. Łukasza 15:7 - Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się
upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.
Dzieje Apostolskie 17:30 - Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa
wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali.
Dzieje Apostolskie 26:20 - lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie
i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne
upamiętania.
1 List Jana 2:3 - A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
List Jakuba 2:18 - Mówi: pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków
moich.
1 List do Tesaloniczan 1:3 - Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość
w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym.
List do Galacjan 2:16,21 - Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków
zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali
usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie
będzie usprawiedliwiony żaden człowiek .Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest
sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.
List do Rzymian 2:7-10 - Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci,
i nieśmiertelności, da żywot wieczny; tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się
prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę
każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka ,a chwała i cześć, i pokój
każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi.

Odpowiedzi
Od przykazań nadanych w czasie teraźniejszym oczekuje się trwania w nich i ciągłego ich
stosowania.
1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Odnośnie czasu teraźniejszego użytego w grece, co ten werset
mówi? Ew. Jana 3:16 - Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy (czas teraźniejszy wierzy i kontynuuje w wierze), nie zginął,
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ale miał żywot wieczny.
2. Przeczytaj 1 List Jana 3:9. Ten kto się z Boga narodził nie popełnia grzechu. Co to znaczy?
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, (czas teraźniejszy; to znaczy nie kontynuuje
grzesznego stylu życia, wykazując się nienawróconym sercem).
3. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. W niebie panuje wielka radość, kiedy jeden grzesznik się
nawraca i trwa w nawróceniu.
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:30. Bóg nakazał wszystkim ludziom, by się nawrócili
i trwali w nawróceniu.
5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:30. Jakie stanowisko jest zawarte w tym wersecie? Lecz
głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie
judzkiej, i poganom, aby się upamiętali (czas teraźniejszy; aby trwali w opamiętaniu)
i nawrócili (czas teraźniejszy; by kontynuowali nawrócenie) do Boga i spełniali (czas
teraźniejszy; aby nieustannie spełniali uczynki, świadczące o nawróceniu) godne
upamiętania.
6. Przeczytaj 1 List Jana 2:3. Co jest wynikiem posiadania osobistej relacji z Bogiem, czyli
znania Go? Wynikiem relacji z Bogiem jest robienie tego, co On nakazuje;
przestrzeganie jego przykazań.
7. Przeczytaj List Jakuba 2:18. Jakub mówi: Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków (co jest
niewykonalne), a ja ci pokażę moja wiarę przez to, co robię (przez uczynki).
8. Przeczytaj 1 List do Tesaloniczan 1:3. Uczynki albo działania, wynikające z wiary
są nazywane uczynkami wiary.
9. Przeczytaj List do Galacjan 2:16,21.Uczynki Prawa to inaczej uczynki wynikające z próby
uzyskania zbawienia lub usprawiedliwienia (werset 21). One nie mogą zbawić, ponieważ nie
mają mocy, by zbawić.
10. Przeczytaj List do Rzymian 2:7-10. Wersety te opisują owoc jakichś dwóch grup ludzi. Kim
oni są? Są to wierzący i niewierzący.
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