ZBAWIENIE, ŻYCIE WIECZNE I BYCIE W KRÓLESTWIE BOŻYM
W RÓŻNYCH ASPEKTACH
Kto z nas lubi zbierać grzyby? A kto nie umie zbierać grzybów, a chciałby potrafić?
Wyobraź sobie, że idziesz do lasu i nie musisz się zastanawiać, które grzyby są jadalne, a
które nie - bo okazuje się, że nie ma już trujących grzybów!
A kogo nigdy nic nie bolało lub nie boli?
Ja w kwietniu skończyłem 45 lat.
Podobno, kiedy budzisz się rano po 40-tce i nic Cię nie boli tzn. że nie żyjesz.
Ktoś powie, ale co to za życie - przecież nie musi tak być!
Przecież Chrystus rzekł:
"Ja przyszedłem, aby (owce) miały życie i obfitowały." (Ewangelia św. Jana 10:10)
Ktoś inny przypomni, że przecież napisano o Jezusie: ... nasze cierpienia wziął na siebie...
(Księga Izajasza 53:4)
Przez nieposłuszeństwo człowieka ta ziemia została przeklęta, a Ty urodziłeś się w grzechu i
podlegasz skażeniu ciała i śmierci.
Ale przecież cytowaliśmy, że Chrystus przyszedł, abyśmy mieli życie i obfitowali!
No właśnie jak to jest - przeprowadzimy teraz taki tekst i każda dobra odpowiedź będzie
nagrodzona:
... masz wieczne życie czy zdążasz do wiecznego życia?
A kto ma inne zdanie?
... osiągnąłeś już Królestwo Boże czy zdążasz do Królestwa Bożego?
A kto ma inne zdanie?
...jesteś zbawiony/odkupiony czy też oczekujesz zbawienia/odkupienia?
A kto ma inne zdanie?
W tym teście warto było zabierać głos, bo każda odpowiedź jest właściwa!
Popatrzmy na teksty biblijne:
- Odpowiedź biblijna na pierwsze pytanie:
Jana 3:36
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Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew
Boży ciąży na nim.
Jeżeli masz Syna Bożego w sercu to masz wieczne życie!
Ale teraz drugi tekst:
Ew.Łukasza 18:29 On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który
by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego,
30 A nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota
wiecznego.
Kiedy otrzymamy życie wieczne? W przyszłym świecie! W jakim sensie?
Teraz po nowonarodzeniu już duchowo żyjesz, ale Twoje ciało choruje i umiera. W
przyszłym świecie będziesz miał życie wieczne we wszystkich aspektach i duchowo i
cieleśnie!
Dlatego, ap.Paweł pisze, że taki we wszystkich wymiarach żywot wieczny jest dopiero
naszym celem!
Rzymian 6:22 Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w
poświęceniu, a za cel żywot wieczny.
MOŻEMY DZIĘKOWAĆ BOGU, ŻE W ASPEKCIE DUCHOWYM JUŻ MAMY ŻYCIE
WIECZNE Z NIM I ŻE CIELEŚNIE RÓWNIEŻ OTRZYMAMY W PRZYSZŁOŚCI
CIAŁA NIEŚMIERTELNE WIECZNE!
I kolejne pytanie testowe:
Czy jesteśmy w Królestwie czy też wejdziemy do Królestwa?
Ewangelia św. Łukasza 17:21 Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem
Królestwo Boże jest pośród was.
Kolosan 1:13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego
umiłowanego,
Jesteśmy więc w Królestwie czy zdążamy do Królestwa?
Dlaczego Jezus mógł powiedzieć, że Królestwo Boże jest pośród uczniów? Bo On był
pośród nich - Król królów. Kiedy oddajesz Chrystusowi swoje życie, aby w Nim panował
to fizycznie jesteś na tym świecie, gdzie rządzi diabeł, ale duchowo nie należysz już do
tego świata ciemności. Twoim Królem jest Chrystus, Twoje serce jest Jego Królestwem!
Czy jesteś w Królestwie czy zdążasz do Królestwa?
Dzieje Apostolskie 14:22 : Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i
mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.
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Dzisiaj na ziemi, chwilowo możesz mieć udział w cierpieniach Chrystusa, aby w przyszłości
na wieki mieć udział w Jego chwale w Królestwie Niebios!
MOŻEMY DZIĘKOWAĆ BOGU, ŻE W ASPEKCIE DUCHOWYM JUŻ ŻYJEMY W
JEGO KRÓLESTWIE ORAZ CIELEŚNIE WEJDZIEMY DO PEŁNI
BŁOGOSŁAWIEŃSTW I PRZYWILEJÓW W NIEBIE!
I kolejne pytanie testowe:
Mamy zbawienie/odkupienie czy też oczekujemy zbawienia/odkupienia?
Efezjan 1:7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według
bogactwa łaski jego,
List do Tytusa 3:5 Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla
miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
Drodzy wiemy, że jesteśmy odkupieni duchowo już teraz.
Wiemy, że dzieje się to przez narodzenie z Ducha Świętego, tzw.drugie narodzenie
Wiemy, że jednym ze skutków odkupienia jest odpuszczenie grzechów.
Ale czy naprawdę żyjemy bogactwem łaski Chrystusa?
Jeżeli żyjesz bogactwem łaski Chrystusa to pragniesz okazywać tę łaskę swojemu
winowajcy!
Należąc do Chrystusa jesteś zbawiony. Ale czy jesteś zbawiony/odkupiony w każdym
aspekcie i duchowym i cielesnym od razu po nowonarodzeniu?
Może wystarczy tylko wiara, a całe stworzenie, zwierzęta, przyroda przestałaby chorować?
Może wystarczy tylko wiara, a będziesz już zawsze odkupiony/uzdrowiony na swoim
ciele?
Często tutaj mamy trudność wynikającą z braku zagłębienia się w zakres i czas odkupienia.
Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu. On darował im już wtedy ziemię obiecaną. Jednak
najpierw musieli przejść przez pustynię, aż w pełni doświadczyli wypełnienia tej obietnicy
na swoim ciele.
Chrystus przez śmierć na krzyżu umożliwił człowiekowi przywrócenie wszystkiego, co
człowiek utracił w raju, ale wszystkiego w swoim czasie.
Dlatego Twoje i moje zbawienie/odkupienie ma potrójny zakres i czas: (1) przeszły, (2)
teraźniejszy i (3) przyszły.
ODKUPIENIE JAKO ASPEKT PRZESZŁY
Kiedy doświadczamy skutków odkupienia od kary za grzechy, usprawiedliwienia?
I Jana 1:
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7 Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i
krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Czy naprawdę ufasz Bogu, że zradzając Ciebie na nowo, oczyścił Ciebie od wszelkiej
nieprawości? Czyli dał Ci czyste serce i swojego Ducha dał do Twojego serca?
Wiecie niektórzy myślą, że zaraz po nowonarodzeniu są odkupieni/wyzwoleni na ciele ze
skutków grzechu w raju. Inni ich tego nauczają.
Jakie jest jednak niebezpieczeństwo takiego nauczania?
Złożę pewne świadectwo, które opowiadała mi moja babcia, która wychowała się na
Białorusi. Otóż na Białorusi, w pewnej Społeczności nauczano, że przy nowonarodzeniu
doświadczamy odkupienia ze wszystkich skutków grzechu. Jednym ze skutków grzechu było
postrzeganie pewnych miejsc swojego ciała jako wstydliwe.
A więc ta Społeczność zaczęła nauczać, że Chrystus odkupił nasze ciała na krzyżu ze
skutków grzechu i może być to skuteczne całkowicie na tej ziemi, wystarczy tylko wierzyć
w to.
A więc członkowie tej Społeczności wykazali się niesamowitą wiarą i stwierdzili, że skoro
skutkiem grzechu w raju było przykrycie ciała człowieka, to teraz jak zbawienie stało się
skutecznie również na ciele to nie ma potrzeby więcej przykrywać swojego ciała. I kilka
kobiet z tej Społeczności zaczęła biegać po wsi nago!
Jesteśmy odkupieni i jest to skuteczne duchowo już z chwilą nawrócenia.
MOŻESZ UFAĆ BOGU, ŻE W ASPEKCIE DUCHOWYM JUŻ JESTEŚ ODKUPIONY I
NIE MUSISZ BAĆ SIĘ CZY ZASŁUŻYSZ NA ZBAWIENIE!
Czy wiesz jednak, że jesteśmy odkupiani w teraźniejszości przez całe swoje życie!
ODKUPIENIE/ODKUPIANIE CIEBIE JAKO ASPEKT TERAŹNIEJSZY
Kiedy jesteśmy zbawiani/wyzwalani od panowania grzechu, od panowania ciała w naszym
życiu?
List do Rzymian 7:
22 Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.
23 A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi,
uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach
moich.
24 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
Kolosan 3:5 Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: ...
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Efezjan 4:
20 Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
22 Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego
gubią zwodnicze żądze,
24 A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości
i świętości prawdy.
Galacjan 5:17 Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie
przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
Rz 6,16,19: Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo stajecie się
sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku
sprawiedliwości?...Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem
oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości,
tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
Czy widzisz, odczuwasz tę duchową walkę w swoim sercu?
Może było z Tobą tak po nawróceniu, że jeszcze latami walczyłeś ze starym nałogiem
papierosów?
A może nawróciłeś się 20 lat temu, a nadal widać panowanie w Twoim życiu "własnego ja',
własnych racji?
Gdybyś został przy nawróceniu na zawsze odkupiony od swoich starych przyzwyczajeń, od
kierowania się własnymi pragnieniami, wygodami, ja, to pozbawiony zostałbyś prawa
wyboru grzechu!
Bóg jednak cały czas mówi do Ciebie: wybierz komu chcesz służyć?
Nie chcemy duchowej walki z naszym własnym ciałem. Ale duchowa walka ma cel.
Zadaj sobie pytanie: Czy naprawdę chcesz naśladować Chrystusa? On musiał też walczyć z
pragnieniami ciała - kiedy pościł na pustyni. On skutecznie oparł się szukaniu własnej
chwały, kiedy diabeł zaoferował mu oddanie wszystkich królestw świata.
Czy wiesz jaki miało cel opieranie się pokusom ciała przez Jezusa?
On powiedział: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział,
widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (Jana 14:9)
Celem tego, że nie zostałeś odkupiony z własnego ja jest, aby ludzie mogli patrząc na Twoje
zachowanie w domu, w Zborze mogli powiedzieć - widzę w Tobie charakter Chrystusa!
Celem tego, że nie zostałeś odkupiony od możliwości kierowania się własnym ja jest, aby
Bóg miał podstawę powiedzieć Tobie:
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Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do
radości pana swego. Ewangelia św. Mateusza 25:23
MOŻESZ DZIĘKOWAĆ BOGU, ZA ODKUPIANIE/PRZEMIENIANIE TWOJEGO
WNĘTRZA NA CHARAKTER CHRYSTUSOWY.
On obiecał uzdrowić utraconą relację z Nim! On obiecał też, że w swoim czasie
doświadczysz również skutków odkupienia Twojego chorującego/umierającego ciała!
ODKUPIENIE JAKO ASPEKT PRZYSZŁY
Kiedy zostaniemy wybawiani/odkupieni od obecności i cielesnych konsekwencji grzechu?
Czy prawdą jest, że Chrystus zagwarantował każdemu wierzącemu zdrowie ciała, a my
mamy je jedynie tu na ziemi wziąć wiarą od Niego?
Rzymian 8:
20 Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je
poddał, w nadziei,
21 Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci
Bożych.
22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
23b wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.
24 W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją,
bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?
25 A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.
I List św. Piotra 1:9 Osiągając cel wiary, zbawienie dusz.
Czy wierzysz Bogu, że jeżeli całe stworzenie wespół wzdycha i boleje to Ty również tu na
ziemi możesz wzdychać i boleć?
Czy możesz twierdzić, że Twoje ciało zostało całkowicie odkupione tu na ziemi, jeśli
wzdychamy i oczekujemy odkupienia ciała naszego?
Czy wierzysz Słowu, które mówi, że nie widzisz jeszcze w pełni odkupienia ciała, tylko na
to odkupienie oczekujesz?
1 Kor 15,26 i 51-58
26 A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.,
m.in. „Albowiem to, co skażone (gr.: skazitelne), musi się przyoblec w to, co nieskażone (gr.:
nieskazitelne), a to co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność"
Czy wierzysz, że choć Chrystus dokonał zwycięstwa nad śmiercią na krzyżu, to będzie ona
ostatecznie zniszczona w świecie i w naszych ciałach przy Jego powrocie?
II Koryntian 5:
1 Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie,
mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.
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2 Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które
jest z nieba,
II Koryntian 4:16 Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek
niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.
Czy wierzysz, że choć Twoje ciało teraz się rozpada, niszczeje, to jednak czeka na Ciebie
nowe niechorujące ciało w niebie?
Drodzy, ale dlaczego Bóg nie zabrał mnie, wierzącemu człowiekowi każdego mojego
cierpienia duchowego, psychicznego czy cielesnego po nawróceniu?
List do Hebrajczyków 5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał,
I List św. Piotra 4:1 Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą,
gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu,
Czy chcesz podobnie jak Chrystus nauczyć się posłuszeństwa? Czy chcesz zaniechać
grzechu?
Jeśli tak, to bądź gotów na dopuszczanie cierpienia cielesnego w Twoim życiu!
MOŻESZ Z TĘSKNOTĄ, ALE I RADOŚCIĄ WYCZEKIWAĆ PRZYSZŁEGO
ODKUPIENIA TWOJEGO CIAŁA ZE SKAŻENIA WSZELKIM CIERPIENIEM,
ŚMIERCIĄ, WIEDZĄC, ŻE DOŚWIADCZENIA UCZĄ POSŁUSZEŃSTWA BOGU.
Bóg obiecał Tobie:
I Koryntian 10:13:
... lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z
pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.
I List św. Piotra 1:5 Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie,
przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
Czy wierzysz Bogu, że On będzie Ciebie strzegł, abyś doświadczył w wieczności
ostatecznego odkupienia w każdym aspekcie, które jest dla Ciebie przygotowane?
Bądź wdzięczny Bogu, że zostałeś odkupiony, że jesteś odkupiany i zostaniesz ostatecznie
odkupiony!
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