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WIECZNE BEZPIECZEŃSTWO

ZBAWIENIE – WIECZNE BEZPIECZEŃSTWO
Wieczne bezpieczeństwo – dzieło Boże, które gwarantuje to, że dar zbawienia raz przyjęty jest
przyjęty na zawsze i nie może być utracony. Bóg jest gwarantem naszego zbawienia.
Pewność zbawienia – zrozumienie, że posiada się życie wieczne. Dlaczego ludziom brak tej
pewności:
•

Poddawanie w wątpliwość swego oddania Chrystusowi (czy na pewno jestem zbawiony, czy
oddałem swe życie Bogu, czy moja modlitwa była wystarczająca, czy zrobiłem to we
właściwy sposób?). Nie ma ludzi prawie zbawionych; są albo zbawieni albo zgubieni.

•

Gdy wierzący popełnia grzech, pojawia się zwątpienie. Wieczne bezpieczeństwo nie jest
przepustką do grzechu, ale musimy zdać sobie sprawę, że chrześcijanin będzie grzeszył.
Bycie chrześcijaninem nie zakłada bezgrzeszności Jak. 3:2 Dopuszczamy się bowiem wszyscy
wielu uchybień. Prawdziwy chrześcijanin będzie wzrastał w uświęceniu, jego grzech nie
zniweczy zbawienia.

•

Odrzucając wieczne bezpieczeństwo nie możemy mieć pewności zbawienia.

Fałszywy pogląd na wieczne bezpieczeństwo: Arminianizm (Jakub Arminiusz – 1560
1609)
•

Boże wyroki są oparte na Jego przedwiedzy (rozumianej jako zdolność przewidywania).

•

Człowiek odziedziczył skażenie od Adama, ale nie przypisaną winę. Deprawacja nie jest
całkowita, ponieważ człowiek może skłonić swą wolę do wykonywania dobrych uczynków.

•

Jest możliwe, by wierzący był doskonały w swym doświadczeniu.

•

Utrata zbawienia jest wyraźną nauką Armianizmu. Praktycznie sprowadza się to do
tworzenia kategorii grzechów: do jednej należą grzechy, które powodują utratę zbawienia,
do innej te, które tego jeszcze nie powodują. Jeżeli jakiś grzech miałby spowodować utratę
zbawienia, to byłby to każdy grzech.

Powody dla których wierzymy w wieczne bezpieczeństwo:
1. W odniesieniu do Ojca
•

Jego cel
Rzym. 8:30
30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których
usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Bóg zamierzył by wywyższyć wszystkich tych, których usprawiedliwił, nikt nie będzie
zgubiony. Gdyby ktoś z tej grupy mógłby stracić zbawienie, wówczas liczba tych, których
usprawiedliwił byłaby inna niż tych, których uwielbił.

•

Jego moc
Judy 24
24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem
swojej chwały,
Bóg w swej mocy może podtrzymać wierzącego.
Jan. 10:2829
28. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
29. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki
Ojca
Jesteśmy bezpieczni w Jego rękach, nikt nie może nas wyrwać z tej bezpiecznej siedziby –
nawet sam wierzący. Nikt to nikt.
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2. W odniesieniu do Syna
•

Jego śmierć
Wieczne bezpieczeństwo i brak potępienia dla wierzących ma podstawę w śmierci,
zmartwychwstaniu, wstawiennictwie i obronie Jezusa.
Rzym. 8:3334
33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po
prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.
Jeśli jakiś grzech miałby unieważnić zbawienie wierzącego, a w rezultacie tego miałby on
utracić dar zbawienia, wówczas oznaczałoby to, że śmierć Jezusa nie rozprawiła się z tym
grzechem.
Jan. 6:3940
39. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił,
lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym.
40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a
Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
Jezus mówi, że nie utraci nikogo; każdy, kto wierzy, zostanie wskrzeszony w dniu
ostatecznym, a nie tylko ci, co wierzą i wytrwają.

•

Jego modlitwy
Obecna posługa Jezusa w niebie polegająca na modlitwie ma dwa aspekty:
•

Zapobiegające
Jan. 17:15,17,21,24
W modlitwie arcykapłańskiej Jezus wstawia się za nami, abyśmy byli:
•

Zachowani od złego
15. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.

•

Poświęceni w prawdzie
17. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

•

Zjednoczeni
21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno
byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

•

Razem z Nim w niebie i mogli oglądać Jego chwałę
24. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali
chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

Łuk. 22:3132
31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę.
32. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz,
utwierdzaj braci swoich.(BW)
Ze względu na swe nieustanne wstawiennictwo za nami, Jezus może nas zbawić
całkowicie i wiecznie
Hebr. 7:25
25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo
żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.
•

Lecznicze
Jezus staje się naszym orędownikiem, kiedy zgrzeszymy.
1 Jan. 2:1
1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy
orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
Jeśli jakiś grzech miałby unieważnić zbawienie, szatan wykorzystałby to, aby oskarżać
wierzącego i zabiegać o jego wieczne potępienie; gdybyśmy nie mieli orędownika,
zostalibyśmy potępieni.
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3. W odniesieniu do Ducha
•

Odradza – zostaliśmy zrodzeni z Ducha; aby stracić zbawienie musielibyśmy odwrócić fakt
narodzenia na nowo.

•

Zamieszkuje – aby utracić zbawienie, musielibyśmy wyrzucić zamieszkującego w nas Ducha
Świętego.

•

Chrzci – w momencie nawrócenia zostaliśmy włączeni do Ciała Chrystusa; aby utracić
zbawienie, musielibyśmy być odłączeni od Ciała Chrystusa.
1 Kor. 12:13
13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało  czy to Żydzi, czy
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.(BW)

•

Pieczętuje – zostaliśmy zapieczętowani na dzień odkupienia; utracalność zbawienia
podważa tę pieczęć – czyni ją pieczęcią nie na dzień odkupienia, lecz na dzień popełnienia
grzechu, upadku, odejścia od wiary.
Efez. 4:30
30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień
odkupienia.

•

Nie ma wzmianki, śladu w Biblii, że powyższe służby Ducha Świętego można odnawiać
czy też utracić. Zbawienie jest wieczne i całkowicie bezpieczne dla tych wszystkich,
którzy wierzą.

Jest oczywiste, że wierzący grzeszą. Jednak Bóg nigdy nie cofa swego daru zbawienia, jeśli ten
został już przyjęty. Wierzący nie zawsze trwają w pobożności:
•

Piotr
Gal. 2:11
11. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się
winnym.

•

Wierzący w Efezie
Dz.Ap. 19:18
18. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje.(BW)

•

Lot
2 Piotr. 2:7
7. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie
bezbożników,(BW)

•

Na sądzie Bema pojawią się tacy, których dzieło spłonie, lecz oni sami będą zbawieni
1 Kor. 3:15
15. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak
przez ogień.(BW)

•

Każdy wierzący wyda jakiś owoc
1 Kor. 4:5
5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w
ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.(BW)

Wieczne bezpieczeństwo jest Dziełem Boga w zbawieniu
•

Bóg jest autorem zbawienia
Ps. 3:9
9. U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje. Sela.
Jon. 2:10
10. Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana
jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd.

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE
www.ggwo.pl

SOTERIOLOGIA

WIECZNE BEZPIECZEŃSTWO

•

Bóg jest dawcą zbawienia przez łaskę
Efez. 2:89
8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Tyt. 3:5
5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego
przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,

•

Człowiek otrzymuje dar zbawienia przez wiarę
Gal. 3:22
22. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na
podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
Jan. 3:16
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Rzym. 4:5
5. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę
jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,

•

Bóg jest tym, który trzyma i gwarantuje nasze zbawienie
Jan. 6:37
37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie
wyrzucę precz;
Jan. 10:28
28. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
Rzym. 4:21
21. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.

•

Bóg kształtuje swoją sprawiedliwość w naszym życiu
Filip. 1:6
6. Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia
Chrystusa Jezusa.
Filip. 2:13
13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.
Hebr. 13:2021
20. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego
pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
21. Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co
miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków.
Amen.

•

Bóg jest wypełnieniem naszego zbawienia
Jan. 6:40
40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a
Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
2 Kor. 4:14
14. Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami
przed sobą stawi.
1 Kor. 1:30
30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i
sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
Hebr. 12:2
2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego,
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Wieczne bezpieczeństwo jest oparte na naturze Bożej

Obietnice Boże pokazują Go dokładnie takim, jakim jest
Ps. 138:2
2. Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu I wysławiam imię twoje Za łaskę i za wierność
twoją, Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.
Jan. 1:1
1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Efez. 2:8
8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
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