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Poziom 3 Lekcja 7 

 

OBIEKT ZBAWIAJĄCEJ WIARY 
Opracował Don Krow 

 

 Wyobraź sobie, że stoisz na czyimś ślubie i słyszysz jak Pan Młody, stojąc przed pastorem, słyszy 

pytanie: „Czy ty, bierzesz sobie tę kobietę, aby była twoja kucharką, sprzątaczką i zmywarką 

do naczyń? Czy bierzesz ją sobie, aby od dziś aż do śmierci odkurzała, zmywała podłogi i ścierała 

kurze?”. Nagle przyszła żona woła: „STOP! Jeśli potrzebujesz kogoś, kto będzie tylko robił za ciebie 

różnego rodzaje rzeczy, zatrudnij sobie pokojówkę. Chcę, żebyś mnie kochał i wziął mnie taką, jaka 

jestem. Jeśli mnie taką weźmiesz, tamte rzeczy nie będą problemem, ale chcę, żebyś wziął mnie! Całą 

mnie! Nie pomijaj mnie, patrząc jedynie na korzyści”. 

 
 A.W. Tozer powiedział: „Wydaje się dziwnym, że niektórzy kaznodzieje nigdy nie zauważyli, 

że jedynym prawdziwym obiektem zbawiającej wiary jest, nie kto inny, jak tylko Chrystus; nie 

zbawienie Chrystusa, czy też panowanie Chrystusa, ale jedynie sam Chrystus. Bóg nie zaoferował 

zbawienia temu, kto uwierzy w jeden z urzędów Chrystusa, żaden też z Jego urzędów nigdy nie był 

przedstawiony, jako obiekt wiary. Nie zostaliśmy także powołani do wiary w ofiarę, w krzyż, czy też 

w kapłaństwo Zbawcy. Wszystko to jest zawarte w osobie Chrystusa, ale one nigdy nie są oddzielone 

od siebie. Tym bardziej nie wolno nam przyjmować jednego urzędu Chrystusa, odrzucając inne. 

Poglądy, na które się nam dzisiaj zezwala, to herezja dzisiejszych czasów i jak każda herezja 

przynoszą one złe konsekwencje pośród chrześcijan” (Korzeń Sprawiedliwości, s. 84-86). 

 
 Rozumiesz? Dlaczego przyjmujemy tylko część Chrystusa (Jego korzyści dla nas), Jego urząd, 

a nie Jego samego? To to samo, co wchodzenie z żoną w związek małżeński z rolą osobistej kucharki, 

a nie z nią samą. 

 

 

Pytania 

 

1. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Tym, którzy go przyjęli jako: 

A. Jego samego (Pana Jezusa Chrystusa). 

B. Jezusa jako Zbawiciela, Jezusa jako Pana. 

D. Jezusa jako najwyższego kapłana, aby im dał moc stania się synami (lub dzieci) Boga. 

 

2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:31. Mamy uwierzyć w kogo? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co znaczy słowo Pan? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co znaczy słowo Jezus? 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Co znaczy słowo Chrystus? 

____________________________________________________________________________ 
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6. Przeczytaj List do Rzymian 1:16. Zgodnie z tym wersetem, Ewangelią czy też dobrą nowiną 

jest...?_______________________________________________________________________ 

 

7. Przeczytaj List do Rzymian 1:1-3. Ewangelia Boga koncentruje się na...? 

____________________________________________________________________________ 

 

 Części Jego Syna, czy na całym Jego Synu?________________________________________ 

 

8. Przeczytaj Ew. Jana 6:54. Kiedy coś zjesz, oznacza to, że...? 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Przeczytaj List do Galacjan 3:27. Kiedy ktoś jest ochrzczony w Chrystusa, nakłada 

na siebie...?___________________________________________________________________ 

 

Którą Jego część na siebie nakładasz?______________________________________________ 

 

10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:5-6. Kiedy Saul się nawrócił, o jakie dwie rzeczy zapytał 

Jezusa?______________________________________________________________________ 

 

11. Przeczytaj List do Rzymian 7:4. Komu zostaliśmy zaślubieni?__________________________ 

 

Której jego części? Do tego, co…?________________________________________________ 

 

12. Czy cieszysz się dobrym małżeństwem z Chrystusem? Czy rozmawiasz z Nim, wyznajesz Mu 

miłość i uwielbiasz Go?_________________________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 

 
 Ew. Jana 1:12 - Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 

w imię jego. 

 
 Dzieje Apostolskie 16:31 - A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.  

 
 Ewangelia Łukasza 6:46 - Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? 

 
 Ew. Mateusza 1:21 - A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój 

od grzechów jego. 

 
 Ew. Łukasza 23:2 - I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud 

i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem. 

 
 List do Rzymian 1:16: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą 

Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. 

 
 List do Rzymian 1:1-3 - Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony 

do zwiastowania ewangelii Bożej, którą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków 
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w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, 

 

 Ew. Jana 6:54 - Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę 

w dniu ostatecznym. 

 
 List do Galacjan 3:27 - Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się 

w Chrystusa. 

 
 Dzieje Apostolskie 9:5-6 - I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego 

ty prześladujesz; ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. 

 
 List do Rzymian 7:4 - Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, 

by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. 

 

 

Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Tym, którzy go przyjęli jako: A. Jego samego (Pana Jezusa 

Chrystusa), aby im dał moc stania się synami (lub dzieci) Boga. 

 
2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 16:31. Mamy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. 

 
3. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co znaczy słowo Pan? Władca, rządca, szef; ktoś, kto 

ma prawo władać naszym życiem. Słowo to implikuje także boskość. 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co znaczy słowo Jezus? Jezus jako Zbawiciel. 

 
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Co znaczy słowo Chrystus? Jezus jako nasz Króla Mesjasz. 

 
6. Przeczytaj List do Rzymian 1:16. Zgodnie z tym wersetem, Ewangelią czy też dobrą nowiną 

jest sam Chrystus, do którego przypisane są pozostałe określenia, które przynoszą nam 

korzyść. 

 
7. Przeczytaj List do Rzymian 1:1-3. Ewangelia Boga koncentruje się na Bożym Synu, Jezusie 

Chrystusie, naszym Panu. Części Jego Syna, czy na całym Jego Synu? Na Nim całym. 

 
8. Przeczytaj Ew. Jana 6:54. Kiedy coś zjesz, oznacza to, że przyjmujesz cały pokarm. 

To co jesz, staje się twoją siłą, twoim życiem. 

 
9. Przeczytaj List do Galacjan 3:27. Kiedy ktoś jest ochrzczony w Chrystusa, nakłada na siebie 

Chrystusa. Którą Jego część na siebie nakładasz? Jego całego. 

 
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:5-6. Kiedy Saul się nawrócił, o jakie dwie rzeczy zapytał 

Jezusa? Kim jesteś i co mam zrobić? 

 

11. Przeczytaj List do Rzymian 7:4. Komu zostaliśmy zaślubieni? Panu Jezusowi Chrystusowi. 

Której Jego części? Jemu całemu. 
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12. Czy cieszysz się dobrym małżeństwem z Chrystusem? Czy rozmawiasz z Nim, wyznajesz 

Mu miłość i uwielbiasz Go? 
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