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Poziom 3 Lekcja 13 

 

OWOC ZBAWIENIA (Część 2) 

Opracował Don Krow 

 

 Zauważ, co jest napisane w tym fragmencie: Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto 

nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (1 List Jana 3:10). 

Nie powiedziano tutaj: „W taki sposób zbawimy samych siebie”. Powiedziano: Po tym poznaje się 

dzieci Boże... 

 

Jezus powiedział w ten sposób: Po owocach ich poznacie (Ew. Mateusza 7:20).  

 

 W Piśmie Świętym Bóg mówi o zbawieniu w dwojaki sposób.  

1. Zbawienie jest z łaski przez wiarę (List do Efezjan 2:8-9). 

2. Każda zbawiona osoba będzie wykonywała dobre uczynki (List do Efezjan 2:10).  

Dlaczego boimy się mówić o owocu wierzącego? Biblia nie unika ze wstydem tego tematu. Przecież 

w ten sposób poznamy, że jesteśmy w Bożym Królestwie pod rządami Boga. 

 

 1 List Jana 2:3-5 - A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: 

Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje 

Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. 

 

 Jeśli wiesz, że On jest sprawiedliwy, wiesz także, że każdy kto robi to, co prawe, z Niego się 

narodził (1 List Jana 2:29). (Czy to nie ma sensu? Naturą Boga i Chrystusa jest sprawiedliwość i każdy 

praktykujący sprawiedliwość daje dowód, że dzieli z Nim Jego naturę lub też, jak to Jan opisał, 

z Niego się narodził). 

 

 1 List Jana 3:5-10 - A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. 

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; (w grece, jak i w języku polskim, jest tutaj użyty czas 

teraźniejszy, oznaczający czynność ciągłą - rozwiniętą w czasie, nawyk. Czytelnik Biblii może 

znacząco poprawić swoje zrozumienie tego fragmentu używając słów: ciągle, nieustannie, wciąż na 

nowo, nieprzerwanie, wytrwale, trwając nieustannie, nawykowo, prowadząc grzeszny styl życia.) 

każdy, kto grzeszy (czas teraźniejszy), nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie 

zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie (czas teraźniejszy: ciągle i od nowa),sprawiedliwy jest, jak 

On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech (czas teraźniejszy: nawykowo, jako styl życia, z powodu 

swojej grzesznej natury), z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, 

aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia (czas teraźniejszy: 

grzech nie jest stylem życia, nie wykazuje się nienawróconym sercem), gdyż posiew Boży jest w nim, 

i nie może grzeszyć (czas teraźniejszy: nieprzerwanie), gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się 

dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje (czas teraźniejszy) sprawiedliwie, nie jest z Boga, 

jak też ten, kto nie miłuje (czas teraźniejszy) brata swego. (Jan mówi: Po tym poznaje się dzieci Boże 

i dzieci diabelskie. Ci, którzy nie praktykują sprawiedliwości i nie okazują miłości, nie mają w sobie 

natury Ojca. Czy więc dowód narodzenia się na nowo nie jest ważny?). 

 

 1 List Jana 3:14 - My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie 

miłuje, pozostaje w śmierci. 

 

 1 List Jana 4:6 - My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas (apostołów), kto nie jest z Boga, 
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nie słucha nas (apostołów). Po tym poznajemy ducha (lub Ducha) prawdy i ducha fałszu. 

 

 1 List Jana 4:8 - Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (Miłość jest znakiem 

wierzącego, ponieważ miłość jest naturą Boga.). 

 

 1 List Jana 5:2 - Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy (czas teraźniejszy; miłujemy cały 

czas), jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy (czas teraźniejszy; cały czas je spełniamy). 

 

 List Jana 5:18-19 - Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy (czas 

teraźniejszy; nie prowadzi grzesznego stylu życia, nie okazuje nienawróconego serca), ale że Ten, 

który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały 

świat tkwi w złem. 
 

 DLACZEGO APOSTOŁ JAN PODZIELIŁ SIĘ Z NAMI TYM WSZYSTKIM? To napisałem 

wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny 

(1 List Jana 5:13). 

 

 Wnioski: Sprawiedliwość, świętość, miłość, owoc Ducha Bożego, wszystko to jest dowodem 

nowego narodzenia. Sam nie masz przekonania, że należysz do Niego (do Boga), kiedy praktykujesz 

bezbożne życie. Sumienie cię potępia, a w Bogu nie posiadasz żadnej pewności. Apostoł Piotr 

w swoim 2 Liście Piotra 1:10, napomina i zachęca, abyś upewnił się w swoim wyborze; upewnij swoje 

serce, że naprawdę należysz do Niego poprzez swój styl życia, współgrający z chwałą Ewangelii. Nie 

jest tu powiedziane: „Tak oto zostaniesz zbawiony”, ale: „W taki sposób wiesz, że należysz do Niego”. 

 

 

Pytania 

 

1. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:13; 18-22. 1 List Jana mówi o owocu, o dowodzie prawdziwej 

wiary. Wszystkie te kwestie pochodzą z serca. Kiedy serce wierzącego (tak jak w przypadku 

Szymona) nie jest właściwe, co należy zrobić? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Przeczytaj 2 List Piotra 1:5-11. Co jest dowodem tego, że ktoś został wybrany przez Boga? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:34-40. Jakiego rodzaju jakością wiary wykazują się tutaj 

wierzący?____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Przeczytaj Ew. Jana 13:35. Po czym można poznać uczniów Jezusa? 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Dlaczego ci ludzie odwrócili się od Królestwa Bożego? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Przeczytaj Ew. Jana 14:23. Co będzie robił ktoś, kto kocha Jezusa? 
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____________________________________________________________________________ 

 

7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:30. Co ten werset mówi? 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Przeczytaj List Jakuba 2:17. Jeśli za wiarą nie podążają dobre uczynki, to jakiego rodzaju jest 

to wiara? ____________________________________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 
 

 Dzieje Apostolskie 8:13; 18-22 - Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał 

się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy Szymon spostrzegł, 

że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie 

i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech 

zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej 

sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto 

odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca 

twego. 

 

 2 List Piotra 1:5-11 - I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, 

cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, 

pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie 

dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych 

swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie 

umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte 

wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

 

 Ew. Mateusza 25:34-40 - Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca 

mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, 

a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, 

a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście 

do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, 

a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem 

i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, 

i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. 

 

 Ew. Jana 13:35 - Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć 

będziecie. 

 

 Ew. Mateusza 7:21-23 - Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; 

lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, 

Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, 

i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie 

precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. 

 

 Ew. Jana 14:23 - Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać 

będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. 
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 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. 

List Jakuba 2:17 - Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 

Odpowiedzi 

1. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:13; 18-22. 1 List Jana mówi o owocu, o dowodzie prawdziwej

wiary. Wszystkie te kwestie pochodzą z serca. Kiedy serce wierzącego (tak jak w przypadku

Szymona) nie jest właściwe, co należy zrobić? Odwrócić się od swojego grzechu i prosić

Boga, by zamysły serca zostały przebaczone.

2. Przeczytaj 2 List Piotra 1:5-11. Co jest dowodem tego, że ktoś został wybrany przez Boga?

Taka osoba do swojej wiary dodaje całą jakość Ducha; jakość nowej natury.

3. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:34-40. Jakiego rodzaju jakością wiary wykazują się tutaj

wierzący? Wierzący wykazują się tutaj praktycznymi uczynkami wiary – dają jeść

głodnym, są gościnni względem innych, ubierają ubogich, opiekują się chorymi, docierają

do więźniów itd.

4. Przeczytaj Ew. Jana 13:35. Po czym można poznać uczniów Jezusa? Uczniów Jezusa poznaje

się po ich wzajemnej miłości do siebie.

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Dlaczego ci ludzie odwrócili się od Królestwa Bożego?

Ponieważ czynili bezprawie. W grece jest tutaj użyty czas teraźniejszy, który wskazuje,

że bezprawie to ich styl życia. Jezus powiedział, że nigdy ich nie znał. To zgubieni religijni

ludzie, których serce nigdy nie zostało przemienione; nie doświadczyli przemiany umysłu

i swoich myśli, nigdy nie zwrócili w stronę Boga.

6. Przeczytaj Ew. Jana 14:23. Jeśli ktoś kocha Jezusa, to co będzie robił? Będzie przestrzegał

Jego przykazań i będzie robił to, co On powie.

7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:30. Co ten werset mówi? Udowodnij swoje nawrócenie

czynami.

8. Przeczytaj List Jakuba 2:17. Jeśli za wiarą nie podążają dobre uczynki, to jakiego rodzaju jest

to wiara? Jest to martwa wiara, a nie niezbawiająca wiara (List Jakuba 2:14).
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