SOTERIOLOGIA

SKUTKI ZBAWIENIA

SKUTKI ZBAWIENIA W ŻYCIU CZŁOWIEKA
95 RZECZY, KTÓRE BÓG DAJE WIERZĄCEMU W MOMENCIE ZBAWIENIA:
68 rzeczy dotyczących pozycji wierzącego
(są niezmienne, są naszym udziałem i stale nas dotyczą)

•

LP

Nazwa

1

Znał nas uprzednio

2

Wybrał nas

3

Przeznaczył nas

4

Jesteśmy wybrani

5

Jesteśmy powołani

6

Pojednani z Bogiem

7

Pojednani z Bogiem

8

Odkupieni przez Boga

9

Narodziliśmy się na nowo w
sposób duchowy

10

Jesteśmy odrodzeni

11

Jesteśmy uczynieni
sprawiedliwymi

12

Sprawiedliwość Boga jest na
nas i na każdym kto wierzy

13

Jesteśmy usprawiedliwieni

14

Uwielbieni

15

Adoptowani

16

Wypełnieni w Nim

17

Uświęceni

Odnośnik Biblijny
Rz 8,29 προϖεγνω - znał wcześniej VA;
1 P 1,2 προϖγνωσιν - wcześniejszego poznania
Rz 8,33 εϕκλεκτν - wybranych, przymiotnik
Kol 3,12 εϕκλεκτοις - wybrani;
1 Tes 1,4 τηςν εϕκλογηςν - wybraniu;
Tt 1,1 εϕκλεκτν;
1 P 1,1 εϕκλεκτοιϖ - wybranym
Rz 8,29-30 προϖωρισεν - przeznaczył VAN - przeznaczył sobie, dla siebie;
Ef 1,5,11 προοριϖσα - przeznaczywszy PAN - sobie, dla siebie, προορισθεϖντε przeznaczeni PAPN
Mt 22,14 εϕκλεκτοιϖ - wybrani;
1 P 1,4 εϕκλεκτοςν - wybranego
1 Tes 5,24 οϑ καλν - [ten] powołujący PP
Rz 5,10; κατηλλαϖγηµεν - zostaliśmy pojednani VA;
2 Kor 5,18-19 καταλλαϖξαντο - pojednawszy PA καταλλαϖσσων - pojednujący PP
Rz 5,10 καταλλαγεϖντε - pojednani PAP;
2 Kor 5,20 καταλλαϖγητε - bądźcie pojednani MAP
Rz 3,24 της αϕπολυτρωϖσεω - odkupienie;
Kol 1,14 εχοµεν τηςν αϕπολυϖτρωσιν - mamy odkupienie;
1 P 1,18 εϕλυτρωϖθητε - zostaliście odkupieni VA
J 3,7 γεννη ναι ανωθεν - zrodzonym zostać z góry NA;
1 P 1,23 αϕναγεγεννηµεϖνοι - ponownie zrodzeni PRP
J 13,10 καθαροιϖ εϑστε - czyści jesteście VP;
1 Kor 6,11 αϕπελουϖσασθε - obmyliście się VAM;
Tt 3,5 λουτρο παλιγγενεσιϖα καις αϕνακαινωϖσεω - kąpiel odrodzenia i
odnowienia
Rz 3,22 δικαιοσυϖνη - usprawiedliwienie;
1 Kor 1,30 δικαιοσυϖνη - sprawiedliwość;
2 Kor 5,21 δικαιοσυϖνη
Flp 3,9 δικαιοσυϖνην
Gal 3,22
Dz 13,39 δικαιοται - uznawany za sprawiedliwego VPP;
Rz 3,26 δικαιοντα - uznającym za sprawiedliwego PP;
5,1 δικαιωθεϖντε - uznani z sprawiedliwych PAP;
8,30 εϕδικαιϖωσεν - uznał za sprawiedliwych VA;
1 Kor 6,11 εϕδικαιωϖθητε - zostaliście uznani za sprawiedliwych VAP;
Tt 3,7 δικαιωθεϖντε - uznanych za sprawiedliwych PAP
Rz 8,30 εϕδοϖξασεν - otoczył chwałą, VA
Rz 8,15,23 εϕλαϖβετε πνεµα υιϑοθεσιϖα - otrzymaliście, VA ducha usynowienia;
υιϑοθεσιϖαν - usynowienia
Kol 2,10 πεπληρωµεϖνοι - wypełnieni, PRP
1 Kor 1,30 αϑγιασµος - uświęcenie;
6,11 ηϑγιαϖσθητε - zostaliście uświęceni, VA
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18

Przebaczono nam

19

Ożywieni

20

Udoskonaleni na zawsze

21

Zaakceptowani

22

Jesteśmy odpowiedni

23

Ukrzyżowani z Chrystusem

24

Pogrzebani z Chrystusem

25

Wzbudzeni z Chrystusem

26

Narodzeni z Ducha

27

Ochrzczeni w Duchu

28

Duch Święty mieszka w nas

29

Zapieczętowani Duchem

Dz 10,43 αφεσιν αϑµαρτιν λαβε℘ν - usunięcie grzechu wziąć NA;
Rz 4,25 παρεδοϖθη διαϖ τας παραπτωϖµατα - pozwolił się wydać VAP z powodu
występków naszych;
Kol 1,14 ε!χοµεν ... α!φεσιν τν αϑµαρτιν - mamy PP. usunięcie grzechów naszych
2 13 χαρισαϖµενο ηϑµ℘ν παϖντα τας παραπτωϖµατα - darowawszy PAD nam
wszystkie występki;
3,13 εϖχαριϖσατο - darował VAD;
Ef 1,7 τηςν αφεσιν τν παραπτωµαϖτων - usunięcie występków;
4,32 εϕχαριϖσατο - darował VAD;
1 P 2,24 τας αϑµαρτιϖα .. αϕνηνεγκεν - grzechy ... wzniósł VA
Ef 2,5 συνεζωοποιϖησεν - współożywił VA;
Kol 2,13 συνεζωοποιϖησεν
Hbr 10,14 τετελειϖωκεν ειϕ τος διηνεκες - uczynił dojrzałymi VR na ciągle
Ef 1,6 (na podstawie tłumaczenia angielskiego King James Version);
Kol 1,12 ιϑκανωϖσαντι - uzdolniwszy, uczyniwszy dużymi PA
Rz 6,6 συνεσταυρωϖθη - został razem ukrzyżowany VAP;
6,8 αϕπεθαϖνοµεν συςν Χριστ- umarliśmy VA razem z Pomazańcem; Ga 2,19-20
συσταυρωµαι: δες ουϑκετι εϕγωϖ - razem jestem ukrzyżowany VRP żyję VP więc
już nie ja;
1 P 2,24 ζηϖσωµεν - zaczęlibyśmy żyć VSA
Rz 6,4 συνεταϖφηµεν - zostaliśmy pogrzebani razem VAP;
Kol 2,12 συνταφεϖντε - pogrzebani razem PAP
Rz 6,4 εϕν καινοϖτητι ζωης περιπατηϖσωµεν - w nowości życia chodzili VSA; Ef
2,6 συνηϖγειρεν - współobudził VA;
Kol 3,1 συνηγϖρθητε - współobudzeni zostaliście VAP
J 3,6 γεγεννηµεϖνον εϕκ το πνευµατο - zrodzone PRP z Ducha
1 Kor 12,13 εϕν εϑνις πνευϖµατι εϕβαπτιϖσθηµεν - w jednym Duchu zanurzeni
zostaliśmy VAP;
10,17 µετεϖχοµεν - uczestniczymy VP
J 7,39 εµµελον λαµβανειν οιϑ πιστευϖσαντε- mieli VI brać NP ci, którzy uwierzyli
PA;
Rz 5,5 πνευϖµατο αϕγιϖοι το δοθεϖντο ηϑµ℘ν - Ducha Swiętego danego PAP
nam;
8,9 πνεµα Θεο οιϕκε℘ εϕν υϑµ℘ν - Duch Boga mieszka VP w was;
2 Kor 1,22 σφραγισαϖµενο ηϑµ ... δους αϕρραβ µα το πνευϖµατο który
opieczętował sobie PAM nas ... dawszy PA porękę Ducha;
Ga 4,6 εϕξαπεϖστειλεν .. πνεµα ειϕ τας καρδιϖα ηϑµν - wysłał VA;
1 J 3,24 πνευϖµατο ... εδωκεν - Ducha dał VA
J 7,39; 2 Kor 1,22; Ef 1,13 εϕσφραγιϖσθητε - zostaliście opieczętowani VAP; 4,30
εϕσφραγιϖσθητε
1 Tes 1,1 εϕν Θε - w Bogu

30

Jesteśmy w Bogu

31

Jesteśmy w Chrystusie

32

Jesteśmy w Duchu

Rz 8,9 εϕν πνευϖµατι - w Duchu

33

Martwi dla Prawa

Rz 7,4 εϕθανατω,θητε / νοϖµω/ - uśmierceni zostaliście VAP Prawu

34
35
36

37
38

J 14,20 υϑµε℘ εϕν εϕµοις - wy we mnie

Rz 6,14 ουϕ γαςρ εστε υϑπος νοϖµον - nie jesteście pod Prawem;
7,6 κατηργηϖθηµεν αϕπος το νοϖµου - zostaliśmy uwolnieni VAP od Prawa
Rz 2,29 περιτοµης καρδιϖα εϕν πνευϖµατι - obrzezanie serca w Duchu;
Obrzezani w Chrystusie
Flp 3,3 εϕσµεν ηϑ περιτοµηϖ οιϑ πνευϖµατι - jesteśmy VP obrzezaniem Duchowi;
Kol 2,11 εϕν (Χριστω) περιετµηϖθητε w którym zostaliście obrzezani VAP
Staliśmy się bliscy Bogu przez Ef 2,13 εϕγενηϖθητε εϕγγυς - staliście się VAO blisko;
krew Chrystusa
Hbr 10,22 προσερχωϖµεθα - podchodźmy VSP
Kol 1,13 εϕρρυϖσσατο ... εϕκ της εϕξουσιϖα το¬ σκοϖτου - wyciągnął VAD z
Uwolnieni z Królestwa
władzy ciemności;
ciemności
2,13-15 αϕπεκδυσαϖµενο ... εϕδειγµαϖτισεν - obdarłszy PAD wystawił na pokaz
VA (władze)
J 12,46 / σκοτιϖα/ µης µειϖνη/ - aby każdy wierzący we mnie nie pozostał VSA w
Nie pozostajemy w ciemności
ciemności
Uwolnieni od Prawa
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39
40
41

SKUTKI ZBAWIENIA

Przeniesieni do Królestwa
umiłowanego Syna
Dani Chrystusowi przez Ojca
jako dar
Daje nam życie w swoim
Imieniu

42

Daje nam życie wieczne w
swoim Synu

43

Nigdy nie umrzemy

•

Nazwa

44

Przebłaganiem

45

Fundamentem

46

Życiem

47

On jest naszą Głową

48

On jest naszym Mężem

49

On jest naszym Orędownikiem

50

On jest naszym Bratem

51

On jest naszym Przyjacielem

Nazwa

52

Jesteśmy Synami Boga

53

Nowym stworzeniem

54

Członkami Jego Ciała

55

Jego oblubienicą

56

Jesteśmy świętymi

57

Jego świętym kapłaństwem

59

Odnośnik Biblijny
Rz 3,25-26 ιϑλαστηϖριον - przebłagalnię;
1 J 2,2 ιϑλασµοϖ - przebłaganiem
Ef 2,20 αϕκπογωνιαιϖου - węgłem;
1 Kor 3,11 θεµεϖλιον - fundamentu
Kol 3,4 οϑ Χριστος ... ηϑ ζωης υϑµν - Pomazaniec ... życie nasze
Kol 2,10 ηϑ κεφαλης - głową
Ef 5,25-27;
2 Kor 11,2 ηϑρµοσαϖµην γαςρ υϑµ εϑνις αϕνδρις - zaręczyłem VAM
bowiem was jednemu mężowi
1 J 2,1 παραϖκλητον εχοµεν - orędownika Mamy VP
Hbr 2,11 ουϕκ εϕπαισχυϖνεται αϑδελφους καλε℘ν - nie wstydzi się VP
braćmi nazywać NP
J 15,15 ειρηκα φιϖλου - nazwałem VR przyjaciółmi

Dzieła, które On czyni dla nas

LP

58

J 17,6 εδωκαϖ moi - dałeś VA mi; 11-12 δεϖδωκαϖ - dałeś VR;
20 πιστευοϖντων - wierzących PP; 10,29 δεϖδωκεν moi
J 20,31 ιϑνα ζωηςν εχητε εϕν οϕνοϖµατι αυτο - aby życie mieli VSP w imieniu
jego
J 3,15-6 ινα εχη ζωηςν αϕωϖνιον - aby miał VSP życie wieczne, 36 e!cei - ma VP;
5,24 εχει; 6,47 ε!χει:
11,25 καν αϕποθϖνη ζηϖσεται - choćby umarł VSA ożyje VSFM;
1 J 5,11-12 ζωηςν αιϕωϖνιον εδωκεν - życie wieczne dał VA, e!cei
J 11,26 ουϕ µης αϕποθαϖνη ειϕ τοςν αιϕνα - nie umrze VSA na wiek

Jezus Chrystus jest dla wierzącego

LP

•

Kol 1,13 µετεϖστησεν ειϕ τηςν Βασιλειϖαν - przestawił VA do Królestwa

Jego królewskim
kapłaństwem
Wybranym pokoleniem,
szczególnymi ludźmi

60

Jego Dziedzictwem

61

Bożą budowlą

Odnośnik Biblijny
2 Kor 6,18 εσεσθε µοι ειϕ υιϑους και θυγατεϖρα - będziecie VF mi za synów i
córki;
Ga 3,26 υιϑοις Θεο εϕστε - synami Boga jesteście VP
2 Kor 5,17 καινης κτιϖσι - nowym stworzeniem; Ga 6,15 καινης κτιϖσι
1 Kor 12,13 εϕν εϑνις πνευϖµατι εϕβαπτιϖσθηµεν - w jednym Duchu
zanurzeni zostaliśmy VAP
Ef 5,25-27
1 P 2,9 εθνο αγιον - narodem świętym
1 P 2,5,9 ιϑεραϖτευµα αγιον - stan kapłaństwa święty
1 P 2,9 βασιϖλειον ιϑεραϖτευµα - królewskim stanem kapłaństwa; Ap 1,6
εϕποιϖησεν ηϑµ βασιλειϖαν, ιϑερε℘ - uczynił VA nas królestwem, kapłanami
Tt 2,14 καθαριϖθη εϑαυτ λαος περιουϖσιον - oczyściłby VSA lud wybrany; 1
P 2,9 γεϖνο εϕκλεκτοςν - rodem wybranym
Ef 1,18 κληρονοµιϖα αυϕτο - dziedziczenia jego
1 Kor 3,9 Θεο οιϕκοδοµηϖ εϕστε - Boga budowaniem jesteście VP
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62

Obywatelami nieba

63

Jego współpracownikami

64

Ambasadorami Chrystusa

65

Sługami Boga

66

Jego domownikami

67

Jesteśmy braćmi

68

Jesteśmy teraz światłem w
Panu

•

LP

Łk 10,20 οϕνοϖµατα εϕγγεϖγραπται ειϕ το℘ ουϕρανο℘ - imiona wypisane
VRP w niebiosach;
Ef 2,19 εϕστες συµπολ℘ται τν αϑγιϖον καις οιϕκε℘οι το Θεο - jesteście VP
współobywatelami świętych i domownikami Boga;
Flp 3,20 τος πολιϖτευµα εϕν ουϕρανο℘ υϑπαϖρχει - życie jako obywateli w
niebiosach jest VP;
Hbr 12,22 προσεληλυϖθατε ... ϕΙρουσαληςµ εϕπουρανιϖω- podeszliście VR
do ... Jeruzalem niebiańskiego
1 Kor 3,9 Θεο εϕσµεν συνεργοιϖ - Boga jesteśmy VP współpracownikami;
2 Kor 6,1 συνεργοντε - współpracując PP
2 Kor 5,20 πρεσβουϖοµεν - jesteśmy posłami VP
2 Kor
3,3,6 εϕστες εϕπιστολης Χριστο ... οιϑκαϖνωµσεν ηϑµ διακοϖνου καιν διαθ
ηϖκη ... πνευϖµατο - jesteście VP listem Pomazańca ... który uczynił zdolnymi
VA was sługami nowego przymierza ... ducha; 6,4 Θεο διαϖκονοι - Boga sługi
Gal 6,10 εϕργαζωϖµεθα τος αϕγαθοςν προς ... τους οιϕκειου πιϕστεω działajmy VSP dobro względem ... domowych w wierze;
Ef 2,19 εϕστες συµπολ℘ται τν αϑγιϖον καις οιϕκε℘οι το Θεο- jesteście VP
współobywatelami świętych i domownikami Boga
Hbr 2,11 ουϕκ εϕπαισχυϖνεται αϑδελφους καλε℘ν - nie wstydzi się VP
braćmi nazywać NP
Ef 5,8 ν¬ν δες φ εϕν κυριϖω- teraz zaś światłem w Panu

27 rzeczy dotyczących doświadczenia
(Oznacza to, że z powodu np.: grzechu możemy ich nie doświadczać w życiu, lecz nie zmienia to faktu,
że Bóg je dla nas przygotował i są dostępne)
Nazwa

69

Dla wierzącego nie ma potępienia

70

Nasze grzechy są przebaczone

71

Jesteśmy ożywieni

72

Mamy dostęp do Boga

73

On kocha nas

74

Daje nam swoją łaskę

75

Daje nam swoją moc

Odnośnik Biblijny
Rz 8,1 ουϕδεςν καταϖκριµα - żadne zasądzenie;
J 3,18 οϑ πιστευϖων ειϕ αυϕτοςν ουϕ κριϖνεται - wierzący w niego
nie jest sądzony (potępiany) VPP;
5,24 ειϕ κριϖσιν ουϕκ ερχεται - na sąd nie przychodzi VPN;
1 Kor 11,32 ινα µης συςν / κοϖσµω/ κατακριθµεν - abyśmy nie ze
światem zostali zasądzeni VSAP
1 P 2,24 τας αϑµαρτιϖα .. αϕνηνεγκεν - grzechy wzniósł VA;
Rz 4,25 παρεδοϖθη διαϖ τας παραπτωϖµατα - pozwolił się wydać
VAP z powodu występków naszych
Ef 2,5 συνεζωοποιϖησεν - współożywił VA;
Kol 2,13 συνεζωοποιϖησεν
Rz 5,2 τηςν προσαγωγηςν εϕστηϖκαµεν - zbliżenie posiedliśmy VR;
Ef 2,18 εχοµεν τηςν προσαγωγηςν - mamy VP zbliżenie;
Hbr 4,14-16 προσερχωϖµεθα ουν µετας παρρησιϖα - podchodźmy
VSP więc z odwagą;
10,19-20 ε!χοντε ... παρρησιϖαν ειϕ τηςν εισοδον - mając PP ..
otwartość do wejścia
J 3,16 ηϕγαπησεν - umiłował VA;
Ef 2,4 πολλην αϕγαϖπην αυϕτο ην ηϕγαϖπησεν ηϑµ− wielką miłość
jego. którą umiłował VP nas;
5,2 οϑ Χριστος ηϕγαϖπησεν ηϑµ - Pomazaniec umiłował VA nas
Ef 2,8 χαϖριτι εϕστε σεσω/σµενοι ... Θεο τος δρον - łaską jesteście
zbawieni PRP... Boga [ten] dar
Ef 1,19
υϑπερβαϖλλον µεϖγεθο δυναϖµεω ... κατας τηςν εϕνεϖργειαν το κρ
αϖτου ιϕσχυϖο αυϖτο - przewyższająca wielkość mocy ... według
działania siły potęgi Jego;
Flp 2,13 οϑ εϕνεργν εϕν υϑµ καις τος θεϖλειν καις τος εϕνεργε℘ν działający PP i chcieć i działać
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76

Jest nam wierny

77

Daje nam swój pokój

78

Swoją nadzieję

79

Każde duchowe błogosławieństwo

80

Odpocznienie

81

Radość

82

Pociesza nas

Flp 1,6 εϕναρξαϖµενο εργον αϕγαθοςν εϕπιλεϖσει αρχι ... rozpocząwszy PAD dzieło dobre wypełniać będzie VF aż ...;
Hbr 13,5 ουϕ µηϖ σε αϕν ουϕδ ϕ ουϕ µης σε εϕγκαταλιϖπω - nie cię
porzucę VSA ani nie pozostawię VSA (nie mógłbym cię porzucić ani nie
mógłbym cię pozostawić
Kol 3,15 ηϑ ειϕρηϖνη το Χριστο βραβευεϖτω - pokój Pomazańca
niech sądzi
Ef 1,18 hJ εϕλπις κληϖσεω - nadzieja powołania
Ef 1,3 οϑ ευϕλογηϖσα ηϑµ εϕν παϖση/ ειϕλογια/ πνευµατικ/ - który
nas ubłogosławił PA w każdym błogosławieństwie duchowym
Hbr 4,3 ειϕσερχοµεθα ειϕ καταϖπαυσιν - wchodzimy VP do
odpoczynku
Rz 15,13 πληρωϖσαι υϑµ παϖση χαρ - {oby} wypełnił VOA was całą
radością; 1 P 1,8 αϕγαλλισθε χαρ αϕνεκλαληϖτω - weselicie się VP
radością niewypowiedzianą
2 Tes 2,16 δους παραϖκλησιν αιϕωνιϖαν - dawszy PA zachętę wieczną
Hbr 7,25 ζν ειϕ τος εϕντυγχαϖνειν υϑπεςρ αυϖτν - żyjąc PP na
wstawianie się NP za ich;
9,24 εϕµφανισθναι τ/ προσωϖπω/ το Θεο υϑπεςρ υϑµων - uczynić
siebie widzialnym VA twarzy (osobie) Boga za nas;
Rz 8,34 εϕντυγχαϖνει υϑπεςρ ηϑµν - wstawia się VP za nami

83

On wstawia się za nami

84

Zachowuje nas

85

Poucza nas

Tt 2,12-13 ηϑ χαϖρι παιδευϖουσα ηϑµ - wychowująca PP nas

86

Zbawia nas

Rz 1,16 δυϖναµι Θεο ειϕ σωτηριϖαν - mocą Bożą ku zbawieniu

87

Daje nam dziedzictwo

88

Mamy społeczność z Nim

89

Jest nam wierny w cierpieniu

90

Słowo Boga mieszka w nas

91

Nie jesteśmy zawstydzeni

92

Nigdy już nie będziemy pragnąć

93

Nie będziemy przeklęci

94

Zwyciężamy świat

Rz 5,2

Ef 1,14 εϕστιν αϕρραβν της κληρονοµιϖα ηϑµν - jest PP poręką
dziedziczenia naszego;
Kol 3,24 αϕποληϖµψεσθε τηςν αϕνταποϖδοσιν τ κληρονοµιϖα odbierzecie VF w zamian oddanie dziedzictwa;
Hbr 9,15
τηςν εϕπαγγελιϖαν λαϖβωσιν οιϑ κεκληµεϖνοι τ αιϕωνιϖου κληρο
νοµιϖα- obietnicę wzięliby VSA powołani wiecznego dziedziczenia;
1 P 1,4 ειϕ κληρονοµιϖαν αφθαρτον ... - ku dziedziczeniu
niezniszczalnemu
1 Kor 1,9 εϕκληϖθητε ειϕ κοινωνιϖαν το υιϑο - zostaliście powołani
VA do wspólnoty;
1 J 1,9 καθαριϖση ηϑµ αϕπο παϖση αϕδικιϖα - oczyści VSA nas z
wszelkiej nieprawości
Rz 8,18; Flp 1,29 υϑµ℘ν εϕχαριϖσθη .. υϑπεςρ αυϕτο παϖσχειν wam darowane zostało VAP za niego cierpieć NP;
Kol 1,24 χαιϖρω εϕν το℘ παθηϖµασιν - raduję się VP w cierpieniach;
1 Tes 3,3 µηδεϖνα σαιϖνεσθαι εϕν τα℘ θλιϖψεσιν - nikt nie chwiać
się NP wśród cierpień;
2 Tm 2,12 ειϕ υϑποµεϖνοµεν καις συµβασιλευϖσοµεν - jeśli znosimy
VP i razem królować będziemy;
1 P 2,20
αϕγαθοποιντε καις παϖσχοντε υϑποµενε℘τε τοτο χαϖρι πρας Θε dobroczyniący PP nawet cierpiący PP pozostajecie VF to łaską u Boga;
4,12 µης ξενιϖζεσθε πειρασµοςν - nie bądźcie zaskakiwani VMP
doświadczaniu
1 Tes 2,13 λοϖγον Θεο ο καις εϕνεργε℘ται εϕν υϑµ℘ν - słowo Boga,
które mieszka w was
Rz 9,33 ουϕ καταισχυνθηϖσεται - nie zostanie zawstydzony VFP; 10,11
ουϕ καταισχυνθηϖσεται
J 6,35 ουϕ µης πειναϖση ... ουϕ µης διψηϖσει πωϖποτε - nie będzie
głodny VSA .. nie będzie pragnął VF kiedykolwiek
1 P 2,6 ουϕ µης καταισχυνθ - nie zostanie zawstydzony VSA
1 J 5,5 οϑ νικν - zwyciężający
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Ef 1,19
Jego wielka moc jest względem nas, υϑπερβαϖλλον µεϖγεθο δυναϖµεω ... κατας τηςν εϕνεϖργειαν το κρ
αϖτου ιϕσχυϖο αυϖτο - przewyższająca wielkość mocy ... według
którzy wierzymy
działania siły potęgi Jego
Opracowanie – Pastor Carl H. Stevens (GGWO)

•

Objaśnienia skrótów:

V ‐ czasownik

S ‐ tryb warunkowy
M ‐ tryb rozkazujący
O ‐ tryb życzący

P ‐ praesens czas teraźniejszy
niedokonany
I ‐ imperfectum; czas przeszły
niedokonany
A ‐ czas aoryst

P ‐ strona bierna
M ‐ strona zwrotna
D ‐ deponens medialny

R ‐ czas perfectum

O ‐ deponens pasywny

F ‐ futurum, czas przyszły

N ‐ deponens medialny lub pasywny

P ‐ imiesłów

j. w.

j. w.

N‐ bezokolicznik

j. w.

j. w.

Jeżeli nie ma określenia trybu ‐ chodzi o tryb orzekający (czynność opisywana przez czasownik to fakt
rzeczywisty mający miejsce w czasie wyrażonym przez ten czasownik) lub strony ‐ strona czynna
(podmiot zdania jest sprawcą czynności wykonywanej przez czasownik).
•

Czasownik ‐ przekazuje informację o rodzaju wykonywanej czynności (dokonana, niedokonana) oraz
aspekt czasowy ‐ kiedy czynność jest wykonywana, drugorzędny w grece względem rodzaju czynności

•

Imiesłów opisuje czyjąś cechę charakterystyczną wyrażaną lub wyrażoną w działaniu, z rodzajnikiem
mówi o osobie.

•

Bezokolicznik jest używany by wyrazić cel, rezultat, przyczynę lub rozkaz. Imiesłowy i bezokoliczniki
tworzy się od tematu czasownika w czasie teraźniejszym, aoryst, perfectum i przejmują od nich rodzaj
wykonywanej czynności (dokonana, niedokonana, punktowa, dokonana z teraźniejszymi skutkami),
natomiast aspekt czasowy zostaje pominięty.

•

Tryb warunkowy wyraża uogólnienie, warunek/przyuszczenie, przyszły cel, wezwanie, zachętę (1
osoba l. mn.).

•

Tryb rozkazujący wyraża nakazy, rozkazy, zakazy, błagania, prośby.

•

Tryb życzący wyraża życzenie, sąd oględny, złagodzony lub zniecierpliwiony rozkaz, możliwość.

U czasowników w wymienionych wyżej trybach zanika aspekt czasowy, pozostaje jedynie rodzaj
czynności.
•

Czas teraźniejszy opisuje czynność niedokonaną, ciągłą lub powtarzaną wykonywaną w
teraźniejszości.

•

Czas imperfectum pisuje czynność niedokonaną, ciągłą lub powtarzaną wykonywaną w przeszłości.

•

Czas aoryst traktuje czynność jako punkt, podkreśla moment dokonania czynności, czynność
jednorazową, dokonaną (najczęściej) w przeszłości.

•

Czas perfectum opisuje czynność dokonana w przeszłości, której skutki trwają nadal.

•

Czas przyszły opisuje czynność przyszłą, dokonaną, bardzo często rozumianą jako punkt, którego
istotą jest moment dokonania się czynności.

•

Strona bierna ‐ podmiot zdania jest odbiorcą czynności wykonywanej przez czasownik.

•

Strona zwrotna ‐ podmiot zdania jest zarówno sprawcą jak i odbiorcą czynności wykonywanej przez
czasownik. Rodzaje: podmiot jest przedmiotem czynności ‐ myję się, podmiot wykonuje czynność w
swoim interesie, wykorzystuje własne zasoby lub zdolności ‐ biorę dla siebie, dwa lub więcej
podmiotów kieruje nawzajem na siebie czynność ‐ walczą między sobą, podmiot bierze w czynności
żywszy udział fizyczny lub psychiczny.
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Deponensy to czasowniki będące w stronie czynnej zachowujące jednocześnie (jako drugorzędne)
znaczenie zwrotne lub bierne.

Sformułowania użyte w NT w formach aoristum i perfectum. Trzy kategorie dzieł:
1. fakty, wydarzenia, których nie można cofnąć ani powtórzyć
2. stany  zmiany, które są nieodwracalne
3. korzyści  błogosławieństwa w związku z 1,2
•

UWOLNIĆ OD GRZECHU I ŚMIERCI

•

OGŁOSIĆ SPRAWIEDLIWYM

•

WYKUPIĆ OD PRZEKLEŃSTWA ZAKONU

•

WYZWOLIĆ Z NIEWOLI

•

OBDARZYĆ ŁASKĄ

•

OŻYWIĆ

•

WZBUDZIĆ Z MARTWYCH

•

POSADZIĆ W OKRĘGACH NIEBIESKICH

•

WYRWAĆ Z MOCY CIEMNOŚCI

•

PRZENIEŚĆ DO KRÓLESTWA SYNA

•

POJEDNAĆ

•

WYLAC DUCHA

•

ZRODZIĆ ODRODZIĆ

•

UCZYNIĆ RODEM KROLEWSKIM, KAPŁANAMI

•

ZBAWIĆ, OCALIĆ

•

UŚWIĘCIĆ, UCZYNIĆ DOSKONAŁYMI

•

ZAPIECZĘTOWAĆ, DAĆ ZADATEK

•

KUPIĆ KRWIĄ

•

ULECZYĆ

•

PRZEBACZYĆ GRZECHY

•

WYMAZAĆ LIST DŁUŻNY

•

UBŁOGOSŁAWIĆ

•

STWORZYĆ

•

ROZLAC MIŁOŚC BOŻĄ W SERCU

•

UMRZEĆ DLA GRZECHU

•

ZOSTAĆ UKRZYŻOWANYM

•

DOSTĄPIĆ MIŁOSIERDZIA

•

PRZEJŚĆ ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA

•

PRZEMINĄĆ (STARE RZECZY)

•

STAĆ SIĘ NOWYM
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Antonimy:
•

PODDAĆ ZNOWU W NIEWOLI GRZECHU I ŚMIERCI

•

ODWOŁAĆ WYROK, OGŁOSIĆ WINNYM

•

SPRZEDAĆ ZNOWU POD PRZEKLEŃSTWO ZAKONU

•

WPROWADZIĆ PONOWNIE W NIEWOLĘ

•

ODEBRAĆ ŁASKĘ

•

PONOWNIE UMARTWIĆ

•

PONOWNIE UMARTWIĆ

•

ZRZUCIĆ Z OKRĘGÓW NIEBIESKICH

•

ODDAĆ PONOWNIE MOCY CIEMNOŚCI

•

WYRZUCIĆ Z KRÓLESTWA SYNA

•

UCZYNIĆ PONOWNIE WROGIEM

•

ZABRAĆ DUCHA

•

WPROWADZIĆ W STAN PRZED ODRODZENIEM

•

POZBAWIĆ POZYCJI RODU KRÓL., KAPŁANA

•

WYSTAWIĆ ZNOWU NA NIEBIEZP. I DUCH. ZNISZCZ.

•

PZYWRÓCIĆ NIEDOSKONAŁOŚĆ

•

SPRZEDAĆ, UNIEWAŻNIĆ CENĘ KRWI

•

PRZYWRÓCIĆ CHOROBĘ

•

COFNĄĆ PRZEBACZENIE, PRZYWOŁAĆ GRZECHY

•

PRZYWRÓCIĆ LIST DŁUŻNY

•

ODEBRAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

•

ZNIWECZYĆ NOWE STWORZENIE

•

ODEBRAĆ MIŁOŚĆ BOŻĄ

•

OŻYĆ PONOWNIE DLA GRZECHU

•

COFNĄĆ UKRZYŻOWANIE

•

UDZIELONE MIŁOSIERDZIE ZOSTAJE ODEBRANE

•

PRZEJŚĆ Z ZYCIA DO ŚMIERCI

•

POWRÓCIĆ (TO CO STARE)

•

NOWE ZOSTAJE UNICESTWIONE
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1. USPRAWIEDLIWIENIE
Usprawiedliwienie jest oświadczeniem Boga, że grzesznik, który zaufał Chrystusowi nie podlega winie i
karze, i że ma nowy statut jako sprawiedliwy w Bożych oczach. Dla grzesznika, który pokłada swą wiarę w
Jezusie Chrystusie jako Panu i Zbawicielowi, usprawiedliwienie ma dwie konsekwencje:

•

•

Bóg przebacza cały jego grzech ‐ przeszły, obecny i przyszły (Dz 13:3839; Rz 5,1) i nigdy nie
zostanie on potępiony (Rz 8,1 i 3334) ani odłączony od Pana Jezusa Chrystusa (Rz 8:3539);

•

Bóg widzi go jako czystego i świętego, tak jak widzi Chrystusa (2 Kor 5:21; Flp 3:9).

Przypisana sprawiedliwość (ang. imputed righteousness) – dotyczy naszej pozycji przed Bogiem
Zostaliśmy usprawiedliwieni, wydany został werdykt usprawiedliwiający. Sprawiedliwość Chrystusa
została nam przypisana. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy automatycznie sprawiedliwi w całym
naszym postępowaniu.
5 Moj. 25:1
1. Jeżeli wyniknie spór między mężczyznami i staną oni przed sądem, gdzie się ich osądzi i uniewinni
sprawiedliwego, a potępi winowajcę,
1 Król. 8:32
32. To Ty usłysz w niebie tę przysięgę, wkrocz i oddaj sprawiedliwość swoim sługom: niech grzesznik
będzie poczytany za grzesznika i jego czyn spadnie na jego głowę, niewinny zaś otrzyma
zadośćuczynienie, aby mu zostało oddane według jego sprawiedliwości.

•

Udzielana sprawiedliwość (ang. imparted righteousness) – dotyczy naszego doświadczenia
Jako ludzie sprawiedliwi w oczach Boga otrzymujemy od Niego przez wiarę dar sprawiedliwości,
który uzdalnia nas do prowadzenia sprawiedliwego, uświęconego życia na co dzień.
Rz. 5:17b
o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez
jednego, Jezusa Chrystusa.
1 Jan 2:29
Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy ,kto postępuje sprawiedliwie, z niego się
narodził.
1 Jan 3:7
„... kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.”

•

Usprawiedliwienie jest powiązane z Bogiem jako sędzią
Bóg jest sędzią, który we wszystkich swych decyzjach kieruje się zasadą całkowitej sprawiedliwości.
Dlatego też wedle swych sprawiedliwych wyroków mógłby z ludźmi postąpić na sądzie w następujący
sposób:

•

•

Uznać nas winnymi i potępić;

•

Pójść na kompromis ze swą świętością i pominąć swą sprawiedliwość, aby zaakceptować nasz
grzeszny stan;

•

Uznać nas sprawiedliwymi, przypisać nam Swoją sprawiedliwość; uczynić nas sprawiedliwością
Bożą w Chrystusie.

Proces usprawiedliwienia
Rzym. 3:2126
21. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i
prorocy, 22. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma
bowiem różnicy, 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, 24. I są usprawiedliwieni darmo, z
łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, 25. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną
przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości
Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, 26. Dla okazania sprawiedliwości
swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy
w Jezusa.
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a) Boży plan (v. 21)
Boży plan usprawiedliwienia jest związany z Jezusem Chrystusem.
Rzym. 5:17,19
17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci,
którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa
Chrystusa.
19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez
posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
b) Warunek wstępny (v. 22)
Sprawiedliwość jest przez wiarę w Jezusa; On jest przedmiotem naszej wiary.
2 Kor. 5:21
21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością
Bożą.
1 Moj. 15:6
6. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.
RZYM. 5:1
1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Gal. 3:24
24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
c) Cena (v. 2425)
Ceną sprawiedliwości jest przelana krew Jezusa na krzyżu. Dobrodziejstwo jego czynu spływa na nas
za darmo, z łaski jaką nas obficie obdarzył.
Rzym. 5:9
9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.
Tyt. 3:7
7. Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam
przyświeca.
d) Pozycja
Gdy człowiek przyjmuje Jezusa, zostaje w Nim umieszczony. To sprawia, że jest on sprawiedliwy w
oczach Boga i spełnia wszystkie warunki stawiane przez Bożą świętość.
•

Podsumowanie

Dzięki usprawiedliwieniu nasza relacja z Bogiem jest właściwa, niepodważalna i wieczna. Mamy pokój z
Bogiem.
Rzym. 5:1
1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,(BW)
Usprawiedliwienie przejawia się poprzez świętość życia na ziemi. Wiara nie przynosząca owoców, jest
wiarą nieprawdziwą; to, kim jesteśmy w Chrystusie, uwidacznia się w tym, kim jesteśmy przed ludźmi.
Jak. 2:24
24. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
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2. ADOPCJA
ADOPCJA – dzieło Boga, które umieszcza wierzącego jako dorosłego w Bożej rodzinie (wierzący ma
pełne przywileje w rodzinie Bożej)
Adopcja oznacza przyjęcie do rodziny (usynowienie). Adopcja to akt prawny Boga, na mocy którego Bóg
usynawia grzesznika, który wierzy w Jezusa, przyjmuje go do swojej rodziny i czyni go swoim dzieckiem,
obdarzając go równocześnie przywilejem bycia dorosłym synem i dziedzicem (spadkobiercą).
Usynowienie następuje w tym samym czasie, co odrodzenie i jest ściśle z nim złączone. Jest największym
błogosławieństwem towarzyszącym zbawieniu.
RZYM. 8:15,23
15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym
wołamy: Abba, Ojcze!
23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując
synostwa, odkupienia ciała naszego.
Gal. 4:5
5. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.
Efez. 1:5
5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,
NARODZENIE NA NOWO – pojawienie się w Bożej rodzinie jako niemowlę z potrzebą wzrastania i
rozwijania się (1 P. 2:1).
Zarówno adopcja jak i nowe narodzenie mają miejsce w chwili, gdy uwierzymy, jednak wskazują na różne
aspekty naszych relacji w łonie rodziny Bożej.
•

Adopcja Izraela jako narodu
Rzym. 9:4
4. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i
obietnice,
2 Moj. 4:22
22. I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael.

•

Indywidualna adopcja wierzącego

•

•

Boży akt adopcji postanowiony był dawno temu. Boży plan przewidywał naszą adopcję.
Efez. 1:5
5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

•

Stała się możliwa dzięki krwi Jezusa.
Gal. 4:5
5. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.

•

Ma miejsce, gdy wierzący uwierzy.
Rzym. 8:15
15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w
którym wołamy: Abba, Ojcze!

•

W pełni będzie zrealizowana, gdy otrzymamy zmartwychwstałe ciała.
Rzym. 8:23
23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując
synostwa, odkupienia ciała naszego.

Znaczenie adopcji, jej konsekwencje
•

Umieszcza nas w rodzinie, do której naturalnie nie należymy
Efez. 2:3
3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i
zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;(BW)
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•

Uwalnia nas od przeszłych związków, szczególnie od zakonu
Gal. 4:5
5. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.

•

Adopcja jest możliwa tylko dzięki dobrowolnemu działaniu tego, który adoptuje.
Efez. 1:5
5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej

•

Mamy pełne prawa do wszystkich przywilejów wynikających z bycia w Bożej rodzinie.
Rzym. 8:15
15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w
którym wołamy: Abba, Ojcze!

Zastosowanie
•

•

teraz, kiedy Bóg jest moim Ojcem, a ja Jego dziedzicem, mogę:
•

przychodzić do Niego
Mat. 7:711
7. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. 9. Czy jest między wami taki człowiek,
który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? 10. Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?
11. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który
jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.(BW)

•

rozmawiać z Nim
Mat. 6:9
9. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,(BW)

•

słuchać Go
Efez. 1:1718
17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku
poznaniu jego,
18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie
bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,(BW)

•

wierzyć Mu
Mat. 6:26,32
26. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski
żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?
32. Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie.(BW)

teraz, kiedy Bóg jest moim Ojcem, On będzie:
•

słuchał mnie
1 Jan. 5:1415
14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje
nas.
15. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o
co prosiliśmy.(BW)

•

troszczył się o mnie
Łuk. 12:2732
27. Spójrzcie na lilie  ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym bogactwie
nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. 28. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje
wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni? 29. Więc i wy nie pytajcie o to,
co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. 30. Tego wszystkiego bowiem ludy
tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; 31. Lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto
będzie wam dodane. 32. Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam
Królestwo.(BW)
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napominał mnie w razie konieczności
Hebr. 12:511
5. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ
karania Pańskiego Ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; 6. Bo kogo Pan miłuje, tego
karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. 7. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z
wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? 8. A jeśli jesteście bez karania, które
jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. 9. Ponadto, szanowaliśmy
naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu
duchów, aby żyć? 10. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni
to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. 11. Żadne karanie nie wydaje się
chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy
przez nie zostali wyćwiczeni.(BW)

•

zaspokajał moje potrzeby
Mat. 6:8
8. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go
poprosicie.(BW)

teraz, kiedy Bóg jest moim Ojcem, mam:
•

nazwisko
1 Jan. 3:1
1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.(BW)

•

jestem naznaczony rodzinnym podobieństwem
Rzym. 8:29
29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a
On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;(BW)
Mat. 5:4448
44. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i
dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46. Bo jeślibyście miłowali tylko tych,
którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47. A jeślibyście pozdrawiali
tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48. Bądźcie wy tedy
doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.(BW)

•

wiele braci i sióstr
1 Jan. 1:3
3. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A
społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem,(BW)
1 Jan. 3:14
14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w
śmierci.(BW)

•

miłość rodzinną
Jan. 17:2426
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.
25. Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś;
26. I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w
nich.(BW)
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W momencie nawrócenia Bóg rozprawia się i daje zaopatrzenie na wiele dziedzin naszego życia.
Mój problem

Boże dzieło w momencie
nawrócenia

Wynik

Prowadzi do

Moja wina

Usprawiedliwienie

Nowa pozycja

Pewności

Moja grzeszna natura

Odrodzenie, odnowienie

Nowy ojciec, nowa
rodzina

Uświęcenie

Moja samotność

Adopcja

Nowa osoba

Modlitwa

Oddzielenie

Chrzest D. Św.

Nowe ciało

Społeczność

Moja pustka

Zamieszkanie

Nowy ,,mieszkaniec''

Pełnia

Mój brak bezpieczeństwa

Zapieczętowanie D. Ś.

Nowe bezpieczeństwo

Pokój

Moje zniewolenie
(niewolnictwo)

Wykupienie

Nowa wolność

Zwycięstwo

Mój strach

życie wieczne

Nowa przyszłość

Radość

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE
www.ggwo.pl

SOTERIOLOGIA

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE
www.ggwo.pl

SKUTKI ZBAWIENIA

