
Zbawienie

Siedzieliśmy razem z 95-lelni~ Amelią w jej małym domku.
Opowiadała mi, jak przyjęła jezusa jako Zbawiciela.

Kiedyś, wicie lat temu, stala przed bramą jakiegoś kościoła
w Ameryce Łacińskie]. Obawiała się wejść, ale uważnie
słuchała, gdy kaznodzieja mówił: "jezus jest twym Zbawcą.
On wybawi cię z twych grzechów. Gdy jesteś w potrzebie,
wezwij jezusa."

Tamtego dnia, wróciwszy do domu, weszła do pokoju
na górze i usłyszała szmer. Nagle, zanim zdolała uciec, duży
wąż boa dusiciel owinął ją. Patrzyla na wielką głowę przed
swą twarzą, gdy zaczął j~ oplatać. \XI rozpaczy przypomniała
sobie słowa kaznodziei i zawołała: "jezu, ratuj mnie' jezu,
ratuj mnie!" W~Żrozluźnił swe sploty, opadl z niej i wyślizgnął
się z pokoju.

Nie muszę dodawać, że Amelia nie tylko podziękowała
za fizyczny ratunek Panu jezusowi, ale poprosiła Go też
o zbawienie duchowe.

Ten sam Pan jezus, który zbawił Amelię, może zbawić
ciebie. Zapoznajmy się zatem z tym wspaniałym zbawieniem
i dowiedzmy się, co trzeba zrobić, aby je uzyskać.



W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Definicja zbawienia.
Początek zbawienia.
Skutki zbawienia.

Ta lekcja pomoże ci...

.. Zrozumieć, co to znaczy: zbawienie.

• Zastosować prawdy zbawienia w twoim życiu .
• Ocenić twoje życie w świetle oczekiwanych skutków

zbawienia.

DEFINICJA ZBAWIENIA

Cel I. Poznaj biblijnq definicje zbawienia.

Pewnego dnia młody student powiedział mi: "Jest wiele
dróg do zbawienia i nieba. Szczerość jest kluczem do
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osiągnięcia nieba. Można wierzyć w co się chce, byle być
przy tym szczerym."

Czy miał rację? Czy szczerość jest wystarczająca? Czy też
można być szczerym i być w błędzie?

Biblia bardzo wyra żnie stwierdza, że wolność od grzechu
przychodzi tylko przez jezusa Chrystusa. Obj. 1:5 powiada
"[emu (jezusoun Cbrystusouii), który miłuje lias i który
wyzwolil nas z grzecbów naszych przez krew swoją ".

Dzieje 4:12 stwierdzają: "I nie Tlta ui nilsitn innym
zbaunenia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod
niebem, dallego ludziom, przez które moglibyśmy być
zbauneni ".

l tak, definiując zbauienie, możemy powiedzieć, że jest
to przebaczenie grzechu, ale musimy dodać "przez śmierć
Jezusa Chrystusa".

Kto potrzebuje zbawienia? Tak, jak uczyliśmy się wcześ-
niej, każdy kto zgrzeszyi i został skazany na wieczną śmierć
czyli odłączenie od Boga. Ezechiel 18:4 mówi: "Każdy, kto
grzeszy, umrze". A w Rzymian 3:23 czytamy: "Gdyż WSZ}scy
zgrzeszyli i brak im cbuały Bożej". Każdy człowiek potrzebu-
je przebaczenia i odpuszczenia grzechu przez jezusa
Chrystusa.

~--
~ - ZADANIE DlA CIEBIE

1Zakreśl literę przed wersetami, które mówią, że zbawienie
przychodzi przez jezusa Chrystusa.
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a) Łukasza 19:10
b) Rzymia fi 5:8
c) Rzymian 1:16
d) Galacjan 1:4

2 Wybierz odpowiedź, która najlepiej uzupełnia to zdanie:
Zbawienie oznacza ...

a) źe jesteś szczery w tym, w co wierzysz;
b) uwolnienie od grzechu przez Jezusa Chrystusa.

3 Zakreśl literę przed zdaniami, które są PRAWDZIWE:
a) Tylko ci, którzy są źli dla innych, potrzebują zbawienia.
b) Jest wiele dróg do Boga i do nieba.
c) Dobrzy ludzie będą zbawieni.

POCZĄTEK ZBAWIENIA

Ceł 2. Ustal,jak opisać podstane zbawienia.

Kilka lat po zmartwychwstaniu Jezusa, autor Dziejów
Apostolskich opisuje historię strażnika więziennego. Doszlo
do trzęsienia ziemi i czlowiek ten myślal, że jego więźniowie
uciekli. Wśród nich byli Pawel i Sylas, naśladowcy Chrystusa.

Paweł i Sylas szybko zapewnili strażnika, że żaden
z więźniów nie uciekł. Strażnik widząc, że to Bóg uczynił
cud, spytal, jak może być zbawiony. Wierzący dali mu bardzo
prostą odpowiedź. Znajdujemy ją w Dziejach 16:31: "Uwierz
IV Pana fezusa. a będziesz zbawiony". Tak więc pierwszym
krokiem do zbawienia jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa.
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w co musimy uwierzyć? Znów znajdujemy odpowiedź
w Biblii.Mówi ona, że musimy zaakceptować Go jako naszego
Pana i Zbawiciela, i jako tego, który zabierze nas do nieba.

"Te zaś sq spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrys-
tusem, Synem Boga, i abyście roierzac mieli żywot
w imieniu jego" (jan 20:31).

Gdy przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, musimy
także odwrócić się od grzechu. Musimy pokutować i prosić
Boga, aby ze względu na Jezusa przebaczył nam i oczyścił
nas. Gdy prosimy, żeby to zrobił, musimy też wierzyć, że On
naprawdę to robi i oczyszcza nas.

Parnięta] słowa z 1 Jana 1:9 ''jeśli wyznajemy grzechy
SIWje, wiemy jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,
i oczyści nas od uszellsie] nieprawości".

Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela polega po prostu
na tym, że mówimy do Niego jak do przyjaciela. Jeśli nigdy
nie zrobiłeś tego kroku, powiedz Bogu, że chcesz przyjąć
przebaczenie, które oferuje. Możesz powiedzieć swoimi
słowami coś takiego:

"Drogi Ojcze,wiem, że jestem grzesznikiem. Przepraszam
Cię za moje grzechy i proszę, żebyś ml wybaczył. Oczyść
mnie, proszę i zachowaj od robienia czegokolwiek zlego.
Przyjmuję ofiarę Twojego Syna, Jezusa, który umarł za mnie.
Uznaję Ciebie za mojego Pana i Zbawiciela.
Dziękuję Ci. Amen."

Jeśli szczerze modliłeś się w ten sposób, możesz być
pewien, że twoje grzechy zostały przebaczone! Możesz
uwielbiać Boga i dziękować Mu za to, że należysz do Niego,
że jesteś Jego dzieckiem.
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t~---------ZADANIE DlA CIEBIE

'XI poniższvch ćwiczeniach wybierz odpowiedź, która
najlepiej kończy poszczególne zdania. Zakreśl literę przed
wybraną przez ciebie odpowiedzią.

4 Przeczytaj Rzymian 1:16.Jesl tam napisane, że zbawienie
jest dla każdego, który ...
a) żyje zgodnie z zasadami.
b) wierzy.
c) jest bogaty.

5 Zgodnie z Dziejami 16:31 i Jana 20:31, aby być zba-
wionym, musisz wierzyć w:

a) Pana Jezusa;
b) uczniów, którzy byli świętymi.
c) tradycję swojego kościoła.

SKutKI ZBAWIENIA

Cel 3. IVymierl pięć skutków zbawienia.

Co dzieje się, kiedy przyjmujesz zbawienie? Następuje
przeobrażenie, zasadnicza duchowa zmiana. Czasem jest to
nazywane zmianq serca. II Kocyntian 7:10 mówi: "Albowiem
smutek, który jest uedtug [Joga, sprawia upamiętanie Im
zbawieniu ... ". A II Korynttan 5;17: "Tak /lięe, jeśli ktoś jest
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w C/nys/lisie, 11010''''' jest stuorzeniem; stare przemineło, oto
uszystk» stało się 11011"'''. Możemy zauważyć tę zmianę
w różnych sferach. Na przykład zmienia się postawa człowieka
wobec życia ze smutnej na szczęśliwą, albo teraz jest
w stanie kochać kogoś, co bylo niemożliwe wcześniej.

Może także nastąpić fizyczne przeobrażenia. Ci, którzy
byli związani przez nałogi takie jak alkoholizm, mogą zostać
uwolnieni. Pan ma moc dokonać każdej zmiany, jaka jest
potrzebna komuś, kto wierzy w Niego.

Przyjęciejezusa Chrystusa jako Pana iZbawiciela oznacza
także narodzenie w Bożej rodzinie. jezus wspomina o tym
\V Jana 3:3, gdy mówi, że musimy "narodzić się na nowo".

Jana 1:12-13 mówi:
"Tym zas, lućrzy go przyjęli, dał pran-o stać się dziećmi

Bożymi, 1}711, którzy wierzą w imię jego, klórzy narodzili się
nie z lmri ani z cielesnej ttoli, ani z 1l'01i "'ężCZJ"ZT1}7U lecz
z Boga".

Biblia mówi także o adopcji, która tworzy takie same
więzi. Przez adopcję jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny. Bóg
czyni nas Swoimi dziećmi dając nam wszelkie prawa do
dziedziczenia tego, co należy do synów Boga.

"Tell lo Ducb świadczy wespół z duchem llaSZ)lII, że
dziećmi Bożymi jestesmy. ił je.\l/i dziećmi, to i dziedzicami,
dziedzicami BOŻ)?lIi,a współdziedzicami Cbr}"tllsa, }1'.<1i tylko
razem z nim cierpimy; abyśmy także razem z nim unnelbieni
11)1i" (Rzymian 8:16-17).

Należeć do Bożej rodziny to coś wyjątkowego. Dlatego
moze usłyszysz, że chrześcijanie zwracają się do siebie "bracie"
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czy "siostro". To jeden ze sposobów okazania, że "należymy
do jednej rodziny".

Czy możemy być pewni swojego zbawienia? Pewnego
dnia młoda kobieta prosiła o modlitwę. Powiedziała mi, że
gdy przyjęła Chrystusa jako swojego Zbawiciela czuła się tak
cudownie, była tak pełna radości. Teraz nie czuje się w ten
sposób i chciała dowiedzieć się czy "straciła zbawienie".
Jednak wiemy, że nie jesteśmy zbawieni przez odczucia, ale
przez to, że wierzymy obietnicy, Słowu, które dał nam Bóg.

[cśl: spełniliśmy warunki otrzymania zbawienia, które
podaje Biblia, musimy wierzyć, ze jesteśmy zbawieni bez
względu na to, co czujemy. Także Duch Święty potwierdza
to w naszych sercach. Możemy upewniać się przez rozmowę
z braćnu i siostrami \V Chrystusie, tak jak zroblła to kobieta,
która przyszła do mnie.

"A~yuiemy, że przeszlistny ze śmierci do żytoota, bo
mi/ujemy braci" (I jana 3:14)

Prawdopodobnie słyszałeś chrześcijan używających słów
usprau-iedliu-ienie i usu-iecenie. Co znaczą te słowa?

Usprawiedliwienie lo uwolnienie od grzechu, stanie się
sprawiedliwym. Jest to wynik zbawienia. Bóg przebaczył
nasze grzechy, usunął winę i powiedział, żc teraz jestcśmy
sprawiedliwi - tak pkbyśmy nigdy nie zrobiłi nic złego.
Rzymian 5: 1 mówi nam: "Usprausedliuieni tedy z wiary, pokój
mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa ... ".
Usprawiedliwienie zmczy, że jestem w porządku wabce Boga,
że nie zawiniłem wobec Niego.

Uświęcenie oznacza, że staliśmy się świętymi, to znaczy
czystymi od grzechu i poświęconymi, oddzielonymi dla Boga.
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"A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełnoset poświęci,
a cały ducb IIV/SZ i dusza, i ciało niecb bedq zacbotoane bez
lIagally IW przyjście Pana naszego, fezusa Chrystusa"
(I Tesaloniczan 5:23).

Bóg pragnie, aby wszyscy chrześcijanie byli uświęceni,
święci. "Takajest bowiem wola Boża; usunecenie wasze,
żebyście się powstrzymywali od tnsźeteczettsttoa"
CI Tesaloniczan 4:3). "Dqźcie do poleoju ze wszystkimi
i do u stuiecen ia, bez którego n ilet nie ujrzy Parw"
(Hebrajczyków 12:14).

Jest jeszcze jedno, co należy uwzględnić omawiając
następstwa śmierci Jezusa na krzyżu. Jest to uzdrowienie.
Wśród dobrodziejstw, które jezus nabyl dla nas na Golgocie,
znajduje się też Boże uzdrowienie. W Biblii czytamy:

"A gdy nastał wieczór, jJrzywiedli do niego uiielu
opetanycb, a 011 wypędzał duchy słotrem i uz drauiiał
tuszystkicb, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co
przepounedziano przez Izajasza proroka, mówiqcego; 011
niemoce nasze uiziq! lIa siebie i eboroby nasze ponićsł"
(Mateusz 8:16-17).
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"Ulearany zosia Idla naszego zbauienia, a jego ranami
jestesmy uleczeni" (Izajasz 53:5). Boże uzdrowienie to
nadnaturalna moc Boga, która daje zdrowie ciału człowieka.
Jakub 5:14-15 mówi nam jak możemy prosić o uzdrowienie:

"Cboruje lsto miedzy uami? Niech przyuoła starszych
zboru i niech sil' modlq nad nim, namaściwszy go oliuq
w imieniu Pansein), A modlitu-a plplqca z triary itzdroun
eborego i Pan go podźll'ignie;jeżeli zaś dopuscit sil'grzecbou;
brdq 11111 odpuszczone ".

ZADANIE DlA CIEBIE

6 Zakreśl litery przed prawidłowymi dokończeniami zdania:
Skutkiem zbawienia jest...
a) przeobrażenie
b) adopcja i "narodzenie na nowo"
c) usprawiedliwienie

d) uświęcenie
e) możliwość skorzystania z Bożego uzdrowienia

7 Przeczytaj słowa w lewej kolumnie. Przed każdym słowem
napisz numer definicji z prawej kolumny, która go określa .
.... a) przeobrażenie 1) uczynienie świętym
.... b) uświęcenie 2) zdrowie osiągnięte w nadna-

turalny sposób
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.... c) usprawiedliwienie 3) zupełna zmiana

.... d) Boże uzdrowienie 4) stanie się częścią Bożej rodziny

.... e) adopcja 5) uczynienie prawym

~j~ ----- SPRAwoi SWOJE ODPOWIEDZI

1. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ każde
miejsce mówi o tym, że zbawienie otrzymujemy przez
Jezusa.

5. a) Pana Jezusa

2. b) uwolnienie od grzechu przez Jezusa Chrystusa.

6. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ
wszystkie podane przykłady to skutki zbawienia.

3. Nie powinieneś zakreślić ani jednego przykładu. ŻADEN
nie jest prawdziwy.

7. a)

b)
c)

d)
e)

4. b)

3) zupełna zmiana
I) uczynienie świętym
5) uczynienie prawym
2) zdrowie osiągnięte w nadnaturalny sposób
4) stanie się częścią Bożej rodziny

wierzy.
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NOTATKI




