
Czy zbawiony może przestać być zbawiony?

W chrześcijańskich kręgach stanowi to nieskończoną debatę. Jednakże w hebrajskim myśleniu
nie ma takiej koncepcji jak „raz zbawiony – zbawiony na zawsze”. Z hebrajskiej perspektywy, w jakiej
została napisana Biblia, zbawienie jest zawsze uwarunkowane skruszoną duszą i pełnym poddaniem się
tej skruszonej duszy Bogu, przez cały czas trwania czyjegoś życia. Jest wymagane zatem przelanie
krwi na odpuszczenie czyichś  przeszłych czynów niewierności wobec Boga.  Gdy te  dwa warunki,
skrucha  za  czyjeś  przeszłe  czyny i  wierność  Bogu  w przyszłości,  są  spełnione,  to  Najwyższy  to
akceptuje.  Doktryna „raz zbawiony – zbawiony na zawsze” to kalwinistyczne podejście w teologii,
która została wprowadzona ponad dwanaście stuleci po zmartwychwstaniu. Teologii i doktryny, które
w żaden sposób nie mają nic wspólnego z hebrajskim myśleniem, poza tym, że Bóg z góry wie, kto
wytrwa do końca, a kto nie. Natomiast hebrajskie stanowisko jest pewnie ugruntowane już od zarania
dziejów i jest najlepiej wyrażone we fragmencie z Ezechiela 18:1-32 i 33:10-20.

Jahwe przemówił do mnie w te słowa: Co się z wami [stało], że takie oto przysłowie
mówicie o ziemi Izraela: Ojcowie jedli niedojrzałe grono, a dzieciom zęby cierpną. [Jak
prawdą jest, że] Ja żyję – wyrocznia Pana, Jahwe – nie będzie więcej tego przysłowia w
Izraelu. Oto każde życie jest w moim ręku. Tak życie ojca, jak życie syna do mnie [należy].
Umrze [tylko] ta osoba, która grzeszy. Jeśli człowiek jest sprawiedliwy, przestrzega prawa i
sprawiedliwości, nie ucztuje na wyżynach, nie wznosi oczu do bożków Domu Izraela, żony
bliźniego nie hańbi, nie zbliża się do kobiety nieczystej, nikogo nie uciska, zwraca zastaw
dłużnikowi, nie popełnia grabieży, daje swój chleb głodnemu, nagiego szatą przy odziewa,
nie  uprawia  lichwy,  nie  pobiera  procentu,  odwraca  swoją  rękę  od nieprawości,  wydaje
słuszny wyrok [w sporze] między jednym a drugim człowiekiem, stosuje się do moich
przykazań, przestrzega moich praw, aby postępować uczciwie, ten jest sprawiedliwy. Na
pewno  będzie  żył  –  wyrocznia  Pana,  Jahwe.  Ale  jeśli  będzie  miał  syna  przestępcę,
rozlewającego krew,  który popełni  jedno z  tych  przestępstw,  a  nie  uczyni  on  żadnej  z
owych [dobrych] rzeczy – albowiem także na wyżynach będzie ucztował, znieważał żonę
bliźniego, będzie uciskał ubogiego i potrzebującego, popełni grabież, nie zwróci zastawu,
będzie  wznosił  swe  oczy  do  bożków,  będzie  czynił  obrzydliwości,  uprawiał  lichwę  i
pobierał  procent  –  ten  na  pewno  nie  będzie  żył.  [Ponieważ]  popełniał  wszystkie  te
obrzydliwości, na pewno umrze. Jego krew spadnie na niego. Gdyby ten miał syna, który
widział wszystkie grzechy popełniane przez swego ojca, a widząc [je] nie popełniłby nic
podobnego, nie ucztowałby na górach, nie wznosił swych oczu do bożków Domu Izraela,
nie  hańbiłby  żony bliźniego  swego,  nie  uciskał  nikogo,  nie  brał  zastawu,  nie  popełnił
grabieży,  dawał swój chleb głodnemu, przyodziewał szatą nagiego, wstrzymywałby swą
rękę od nieprawości, nie uprawiał lichwy i [nie pobierał] procentu, pełnił moje prawo i
postępował według moich przykazań, [syn] ten nie umrze z winy swego ojca, na pewno
będzie żył. Oto jego ojciec umrze z własnej winy dlatego, że uciskał i rabował oraz nie
uczynił tego, co dobre pośród swego ludu. Zapytacie: Dlaczego syn nie odpowiada za winę
ojca? Syn zachował prawo i sprawiedliwość. Przestrzegał wszystkich moich przykazań i
spełniał  je.  Na  pewno  będzie  żył.  Ta  osoba,  która  grzeszy,  umrze.  Syn  nie  będzie
współodpowiedzialny  za  winę  ojca,  a  ojciec  nie  będzie  odpowiedzialny  za  winę  syna.
Sprawiedliwego  spotka  sprawiedliwość,  a  niegodziwość  przypadnie  w  udziale
grzesznikowi. Jeśli grzesznik odwróci się od wszystkich swych nieprawości, które popełnił,
i będzie strzegł wszystkich moich przykazań oraz będzie pełnił prawo i sprawiedliwość, na
pewno będzie żył,  nie  umrze.  Żadne jego występki,  których się  dopuścił,  nie  będą mu



policzone.  Będzie  żył  dzięki  swej  sprawiedliwości,  którą  czynił.  Czy  Ja  rzeczywiście
pragnę śmierci grzesznika – wyrocznia Pana, Jahwe – czyż nie [tego], aby zawrócił ze swej
[złej] drogi i żył? Gdy sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i będzie czynił
nieprawość według wszystkich obrzydliwości,  które popełnia  grzesznik,  czy czyniąc je,
będzie żył?  Wszelka jego sprawiedliwość, którą czynił,  nie będzie mu policzona.  Przez
swoją  niewierność,  której  się  dopuścił,  przez  swój  grzech,  którym zgrzeszył,  przez  nie
umrze. Mówicie: Postępowanie Pańskie nie jest słuszne. Słuchaj, Domu Izraela: Czy moje
postępowanie  nie  jest  słuszne?  Czy  [raczej]  niesłuszne  jest  wasze  postępowanie?  Gdy
sprawiedliwy odstąpi od swej sprawiedliwości, będzie czynił nieprawość i umrze, umrze z
powodu nieprawości,  którą  popełniał.  Gdy grzesznik  odwróci  się  od swej  nieprawości,
którą popełnił, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, zachowa swe życie. Zobaczył i
odwrócił się od wszystkich swoich nieprawości, których się dopuścił, na pewno będzie żył,
nie  umrze.  Powiedział  Dom  Izraela:  Postępowanie  Pana  nie  jest  słuszne.  Czy  moje
postępowanie  nie  jest  słuszne,  Domu  Izraela,  czy  [raczej]  niesłuszne  jest  wasze
postępowanie? Dlatego każdego z was, Domu Izraela, osądzę według jego postępowania –
wyrocznia Pana, Jahwe. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych nieprawości,
aby nie były przyczyną waszej winy. Odrzućcie od siebie wszystkie nieprawości wasze,
które popełnialiście,  i  sprawcie sobie nowe serce i  nowego ducha.  Dlaczego umieracie,
Domu Izraela? Przecież nie pragnę śmierci tego, który jest śmiertelny – wyrocznia Pana,
Jahwe. Nawróćcie się więc i żyjcie.

Ty,  synu  człowieczy,  powiedz  Domowi  Izraela:  Tak  mówicie:  Oto  nasze
wykroczenia i nasze grzechy są przeciw nam i my przez nie giniemy, jakże możemy żyć?
Powiedz im: [jak prawdą jest, że] Ja żyję – wyrocznia Pana, Jahwe – nie pragnę śmierci
grzesznika, ale żeby grzesznik odmienił swe postępowanie i żył. Zawróćcie, zawróćcie z
waszych  złych  dróg.  Dlaczego  macie  umierać,  Domu  Izraela?  Ty,  synu  człowieczy,
powiedz synom swojego narodu:  Sprawiedliwość sprawiedliwego nie ocali  go z chwilą
jego wykroczenia, a niegodziwość grzesznika nie zgubi go z chwilą, gdy odwróci się on od
swej niegodziwości. Sprawiedliwy nie może żyć dzięki swej [sprawiedliwości] z chwilą,
gdy zgrzeszy. Gdy powiem sprawiedliwemu: Na pewno będziesz żył, on zaś, polegając na
swej sprawiedliwości, popełni grzech, nie będzie mu poczytana cała jego sprawiedliwość.
Umrze z powodu grzechu, który popełnił. Gdy powiem grzesznikowi: Na pewno umrzesz,
on  zaś  odwróci  się  od  swego  grzechu  i  będzie  pełnił  prawo i  sprawiedliwość,  zwróci
zastaw, odda łup, będzie postępował według praw życia, nie czyniąc nieprawości, na pewno
będzie żył, nie umrze. Wszystkie grzechy, których się dopuścił, nie będą mu poczytane.
Pełnił  prawo i  sprawiedliwość.  Na pewno będzie żył.  Synowie twojego narodu mówią:
Postępowanie Pana nie jest  słuszne.  To właśnie ich postępowanie nie jest  słuszne.  Jeśli
sprawiedliwy odwróci się od swej  sprawiedliwości i  dopuści się nieprawości,  przez nią
umrze.  Jeśli  grzesznik  odwróci  się  od  swej  niegodziwości  i  będzie  pełnił  prawo  i
sprawiedliwość,  dzięki nim zostanie przy życiu.  I mówicie:  Postępowanie Pana nie jest
słuszne. Domu Izraela, każdego z was będę sądził według jego postępowania.

Doktryna  „raz  zbawiony  –  zbawiony  na  zawsze”  stanowi  trzon  kłamstwa  Przeciwnika,
wypowiedzianego w Ogrodzie Eden, w 1 Mojż 3:1-4, które stwierdza, że jeśli będziesz miał udział w
tym, co jest zakazane, „to tak naprawdę nie umrzesz”.

A ze wszystkich dzikich zwierząt, które utworzył Jahwe-Bóg, wąż był 



najchytrzejszy. I odezwał się do kobiety: Czy doprawdy Bóg zapowiedział, że nie wolno 
wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? A kobieta odpowiedziała wężowi: Wolno nam jeść 
owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu! Tylko o owocach drzewa, które jest w środku 
ogrodu, powiedział Bóg: Nie wolno wam z niego jeść, nie wolno wam go dotykać, abyście 
nie pomarli! I rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie pomrzecie!

Zacznijmy od Heb 6:4-8

Otóż  niemożliwe  jest,  aby  ci,  którzy  raz  zostali  oświeceni,  zakosztowali  daru
niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali dobrego słowa Bożego
oraz przejawów mocy przyszłego wieku, a mimo to odpadli – ponownie się nawrócili. Oni
dla siebie znów ukrzyżowali i zelżyli Syna Bożego. Przecież ziemia, która wchłania często
padający deszcz i wydaje roślinność użyteczną dla tych, co ją uprawiają, uczestniczy w
błogosławieństwie Bożym. Ta zaś, która przynosi ciernie i osty, jest nieużyteczna i grozi jej
przekleństwo, a losem jej wypalenie.

A Jaszua mówi coś takiego – Jan 15:1-6

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest ogrodnikiem. Każdą
latorośl  we mnie,  która  nie  przynosi  owocu,  odcina.  Każdą  zaś,  która  przynosi  owoc,
oczyszcza,  aby przyniosła  [jeszcze]  więcej  owocu.  Wy już  jesteście  oczyszczeni  przez
naukę, którą wam przekazałem.  Pozostańcie złączeni ze Mną, a Ja z wami. Jak latorośl
sama nie może przynosić owocu, jeśli nie jest złączona z winnym krzewem, tak i wy, jeśli
nie jesteście ze Mną złączeni [nie możecie przynosić owocu]. Ja jestem krzewem winnym,
a wy latoroślami. Kto pozostaje we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu. Beze
Mnie  nic  nie  możecie  uczynić.  Kto nie  pozostaje  we Mnie,  zostanie  odrzucony  jak
latorośl i uschnie. Pozbierają ją, wrzucą do ognia i spłonie.

Heb 10:26-31

Jeśli bowiem grzeszylibyśmy dobrowolnie, kiedy już otrzymaliśmy jasne poznanie
prawdy, to nie ma dla nas nawet ofiary za grzechy, lecz jakieś przerażające oczekiwanie
sądu i żar ognia, który ma pożreć przeciwników. Jeśli ktoś przekroczył Prawo Mojżeszowe
w oparciu o zeznanie dwóch albo trzech świadków, ponosi śmierć bez miłosierdzia. Jak
myślicie, o ileż większej kary wart jest ten, kto zdeptał Syna Bożego i poczytał za rzecz
bezwartościową krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i odniósł się ze wzgardą
do Ducha miłości? Znamy przecież Tego, który mówi: Do mnie należy pomsta, ja odpłacę!
I znowu: Pan będzie sądził swój lud. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego!

Mat 7:21-23

Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale
ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie,
Panie, czyż w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy? I w Twoim imieniu nie wyrzucaliśmy
czartów? I w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem: Nigdy



was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie, zło czyniący [lit. wy, którzy świadomie i celowo
łamiecie Torę]!

Mat 24:45-51

Jestże taki sługa wierny i roztropny, którego pan postawił nad swoją służbą, aby
wydzielał  jej  żywność  w  określonym  czasie?  Szczęśliwy  ten  sługa,  którego  pan,
nadszedłszy, zastanie przy tym zajęciu! Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym
swoim majątkiem. Lecz jeśli jakiś zły sługa powie sobie w myśli: Pan mój odwleka swoje
przyjście – i zacznie bić swoich towarzyszy, i będzie jadł, i upijał się z pijakami –  pan
takiego sługi przyjdzie w dniu, w którym się go nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
I usunie go. I podzieli on los obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

1 Jan 1:6

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim łączność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i
nie postępujemy zgodnie z prawdą.

1 Jan 2:4-6

Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i nie ma w
nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego słowo, w tym miłość Boga jest naprawdę doskonała.
Po tym również poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że w Nim trwa, ten powinien
tak postępować, jak On postępował.

2 Jan 1:9

Każdy, kto wychodzi poza naukę Chrystusa, a nie trwa w niej, ten nie ma Boga; kto
zaś trwa w tej nauce, ten ma i Ojca, i Syna.

3 Jan 1:11

Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Kto czyni dobro, z Boga jest; kto zaś czyni
zło, ten nie widział Boga.

Jaszua jest,

Heb 3:6, 14

… nad Jego domem jako Syn.  Tym domem zaś  my jesteśmy,  jeśli zachowamy
niezłomną ufność i chlubną nadzieję. Jesteśmy bowiem współtowarzyszami Chrystusa, jeśli
tylko zachowamy aż do końca niewzruszoną nadzieję, jaką mieliśmy od początku.



Mat 24:13

Lecz kto wytrwa do końca, zostanie zbawiony.

Filipian 2:12, 16

Umiłowani moi, ponieważ zawsze byliście posłuszni, nie tylko wtedy, kiedy byłem
z wami, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, zabiegajcie usilnie z lękiem i
drżeniem o własne zbawienie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł chlubić się
w dniu Chrystusa, że nie biegałem na próżno i nie na darmo się trudziłem.

1 Kor 9:24-27

Czy nie wiecie, że chociaż na stadionie biegną wszyscy zawodnicy, to jednak tylko
jeden otrzymuje nagrodę? Dlatego tak biegnijcie, abyście ją osiągnęli! Każdy, kto bierze
udział w zawodach sportowych, odmawia sobie wszystkiego. Oni walczą, aby otrzymać w
nagrodę wieniec, który przemija, a my walczymy o nagrodę nieprzemijającą. Ja więc nie
biegnę na oślep, a kiedy uderzam, nie trafiam w próżnię, lecz poskramiam i ujarzmiam
moje ciało, abym nauczając innych, sam nie odpadł.

Spójrzcie także na 1 Kor 3:5-15. Jaki by to był pożytek, gdybym budował na fundamencie Mesjasza
złotem, srebrem i drogimi kamieniami, i przyciągał tym innych do zbawienia, a sam został wyrzucony?

1 Kor 3:16-17

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was? Jeżeli
ktoś niszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta. Wy właśnie
jesteście tą świątynią.

2 Piotr 2:20-22

Bo jeśli  uszli  przed  brudami  świata  dzięki  poznaniu  Pana  i  Zbawiciela,  Jezusa
Chrystusa, a pogrążając się w nie, znowu im ulegają,  to koniec ich staje się gorszy od
początku.  Lepiej  by  bowiem  było  dla  nich  nie  poznać  drogi  sprawiedliwości,  niż
poznawszy ją, odwrócić się od świętych przykazań, które im dano. Sprawdza się na nich
przysłowie: Wrócił pies do swoich wymiocin i wymyta świnia do tarzania się w błocie.

I chcę wam przypomnieć, chociaż to powinniście wiedzieć, że Bóg  zbawiwszy lud z Egiptu,
zniszczył później tych, którzy nie wierzyli i byli nieposłuszni – Heb 3:18-19 oraz Juda 1:5.
A także  to,  że  niebiańscy  posłańcy  (aniołowie),  którzy  mieli  kiedyś  wieczne  życie,  opuścili  swe
stanowiska w niebie i przed tronem, i że zostali związani wiecznymi łańcuchami w ciemności na sąd w
Wielkim Dniu – Juda 1:6 oraz 2 Piotr 2:4



Rzym 13:11

… już nadszedł  czas,  byśmy ze  snu powstali.  Teraz  bowiem  bliższe jest  nasze
zbawienie, niż było wówczas, gdy przyjęliśmy wiarę.

Gdyż Dzień Pański szybko nadchodzi, gdy Jaszua powróci z naszym zbawieniem – Obj 12:10, i zbudzi
nas  do  wiecznego  życia  –  1  Kor  15:50-57.  Widzimy  więc,  że  zbawienie  nie  jest  czymś,  co
otrzymujemy w momencie  uwierzenia,  lecz  czymś,  co  otrzymujemy przy zmartwychwstaniu,  jeśli
wiernie  będziemy  trwać  do  końca.  Nie  wierzcie,  że  samo  wyznawanie  wiary  w  Boga  da  wam
zbawienie  lub  życie  wieczne,  gdyż  demony też  to  robią,  a  drżą  –  Jakub 2:19.  Nie  wierzcie,  że
wyznawanie  imienia  Jaszua  przed  ludźmi  lub  uznawanie  Jaszua  za  Syna  Bożego  zaskarbi  wam
zbawienie, lub da żywot wieczny, gdyż demony też to wyznają i wypowiadają te rzeczy – Marek 5:7,
Łuk 8:28.  I  nie  myślcie,  że  czynienie  cudów w Jego imieniu,  prorokowanie  w Jego imieniu  lub
wyrzucanie demonów w Jego imieniu da wam zbawienie albo życie wieczne –  Mat 7:21-23. Gdyż
Jaszua zapewnia zbawienie tylko tym, których łamanie Tory (grzeszenie) jest przeszłością –  Rzym
3:25.  Dlatego  przestańcie  łamać  Torę  (skruszcie  się  i  przestańcie  grzeszyć),  w  przeciwnym razie
wszyscy tak samo zginiecie – Łuk 13:1-5. Wiara w Jaszua, bez uczynków opartych na posłuszeństwie
Torze, jest martwa – Jakub 2:14-26.
Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy –  1
Jana 2:4.
Twoje Prawo [Tora] jest prawdą – Psa 119:142.
Prawdą są wszystkie Twoje przykazania – Psa 119:151.
Twoje słowo jest prawdą – Jan 17:17.
Jaszua jest prawdą – Jan 14:6.

1 Jana 1:6-7

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim łączność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i
nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak i On jest w
światłości, to wtedy pozostajemy w łączności ze sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza
nas z wszelkiego grzechu.

Tora jest światłością – Przypowieści 6:23.
Jaszua jest światłością – Jan 8:12.

Nie dajcie się zwieść. Każdy, kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy tak samo, jak Jaszua
jest sprawiedliwy. Ale każdy, kto łamie Torę (grzeszy) jest z diabła. Kto narodził się z Boga (Jahwe),
już więcej nie łamie Tory (nie grzeszy) – 1 Jana 3:7-9. Każdy postępujący sprawiedliwie z Niego się
narodził  –  1  Jana  2:29.  Posłuszeństwo  Torze  daje  sprawiedliwość  (produkuje  sprawiedliwe
zachowanie w naszym teraźniejszym i przyszłym postępowaniu) –  5 Mojż 6:24-25. Wiara w ofiarę
Jaszua  na  odkupienie  naszych  przeszłych  grzechów  daje  nam  sprawiedliwość,  gdy  chodzi  o  te
przestępstwa wobec Tory, które są przeszłe – Rzym 3:25.

W hebrajskim myśleniu  zbawienie  i  życie  wieczne  to  dwie  odrębne rzeczy.  Zbawienie  jest
czymś, co otrzymujemy poprzez ofiarę na odkupienie grzechów przeszłości. Ten hebrajski koncept jest
w pełni  widoczny w  Rzym 3:25.  Z  drugiej  strony,  życie  wieczne  jest  czymś,  co otrzymujemy za
przestrzeganie  przykazań,  już  po  tym,  gdy  nasze  przeszłe  grzechy  zostały  odpokutowane  i



odpuszczone. To Boże przykazania pouczają nas i dokładnie wyjaśniają nam, jaki ma być nasz sposób
życia - 5 Mojż 30:11-20, 32:46-47. To hebrajskie pojęcie jest widoczne w Mat 19:16-21. (Fragment
ten nie mówi tylko o 10 przykazaniach, jak to jest powszechnie nauczane. Jaszua cytuje tam
miłowanie bliźniego jak siebie samego oraz dawanie biednym. Oba te przykazania pochodzą z
pozostałych  603  przykazań,  poza  błędnie  przypisywanymi tam 10  przykazaniami.  Jaszua  po
prostu zaczyna cytowanie od samego początku, tak jakby ktoś cytował listę Prezydentów USA,
zaczynając od Jerzego Waszyngtona.)  Jeśli  ktoś nie  mówi zgodnie ze słowami Tory Jahwe oraz
świadectwem Jaszua, to dlatego, że nie ma w nim światła – Izaj 8:16-20.

Podobnie  w  hebrajskim  myśleniu  zbawienie  jest  otrzymywane  ostatecznie  dopiero  przy
powstaniu do życia wiecznego, w czasie wskrzeszenia zmarłych. Ten hebrajski pogląd widać w Rzym
13:11 i Obj 12:10. Powodem tego jest to, że zbawienie jest po prostu 'wyratowaniem' z kary śmierci,
jaką poniesiemy za nasze grzechy. To znaczy, jest na ofiarowane za nasze przeszłe nieprzestrzeganie
Tory, po to, by nasze obecne przestrzeganie Tory było dla nas korzyścią. Ujmując to we współczesne
pojęcia,  zbawienie  jest  jak  odsiadywanie  wyroku  więzienia  za  nasze  przeszłe  przestępstwa,  które
popełniliśmy, po to, by nasze obecne życie w przestrzeganiu prawa było dla nas korzyścią. Dlaczego?
Ponieważ bycie obywatelem przestrzegającym prawa nie ma dla mnie korzyści, gdy siedzę jeszcze w
więzieniu albo mnie tam jeszcze nie ma, bo nie odbyłem wyroku. Moje życie w poszanowaniu prawa
ma  trwałą  i  długą  korzyść  dla  mnie  tylko  wtedy,  gdy wyroki  za  moje  stare  przestępstwa  zostały
wykonane.

Podobnie Jaszua, on jest tym, który zapłacił za nas karę. Jednakże nie zrobił tego, byśmy byli
wolni, by jeszcze bardziej angażować się w łamanie Tory (bardziej grzeszyć), tak samo, jak prezydent
nie daje nam aktu ułaskawienia, byśmy mogli popełniać więcej przestępstw. Działa to trak samo, jeśli
po otrzymaniu aktu ułaskawienia od prezydenta, pójdę i popełnię więcej przestępstw, to wtedy akt łaski
prezydenta nie będzie miał dla mnie korzyści, gdy chodzi o moje obecne przestępstwa, gdyż na nowo
'ukrzyżowałbym' akt łaski prezydenta i podeptał ten akt łaski, jakim zostałem 'usprawiedliwiony'.

Tak  samo  jest  ze  zbawieniem.  Jeśli  poszedłbym  i  dalej  przestępował  Torę  (kontynuował
grzeszyć), wtedy zbawienie, jakie wcześniej uzyskałem, przestaje mieć dla mnie znaczenie, jeśli chodzi
o  moje  nowe  'przestępcze'  zachowanie.  W  efekcie  'tracę'  korzyść  ze  zbawienia,  tracę  korzyści
wcześniejszego ułaskawienia prezydenta i jedynym sposobem, by na powrót go uzyskać, to wyznanie
swych nowych przestępstw Tory (mych grzechów) – 1 Jan 1:9 – i odnowienie swego przyrzeczenia, że
„już odtąd nie będę grzeszył” – Jan 8:10-11. I tak, jak to mówi Ezechiel 18:1-32, 33:10-20, że osoba,
która grzeszyła przez całe życie, jeśli przestanie grzeszyć i zacznie czynić to, co prawe i umrze w
swojej sprawiedliwości, to zbawi swą duszę (otrzyma zbawienie) i żadne z tych wszystkich przestępstw
Tory, które popełniła, nie będą jej pamiętane. Lecz ta osoba, która była sprawiedliwa całe swoje życie,
jeśli przestanie czynić to, co prawe i zacznie łamać Torę, i umrze, łamiąc Torę (w swoim grzechu), to
wtedy umrze za grzechy, jakie popełniła i już więcej jej sprawiedliwość, którą miała przez całe życie,
nie będzie jej pamiętana.

Z 'chrześcijańskiej' perspektywy jest to dość zdumiewający pogląd, ponieważ rzekomo do czasu
przyjścia  Jaszua  nie  byliśmy  w  stanie  otrzymać  przebaczenia  za  grzech.  Jednak  z  hebrajskiej
perspektywy  nie  ma  w  tym  nic  tajemniczego,  ponieważ  powyższy  standard  jest  standardem
zastosowanym do wszystkich pokoleń, nie do zbawienia, lecz do kwalifikowania się do zbawienia.
Standard ten jasno pokazuje, że to kwalifikowanie się do zbawienia nie opiera się na czyimś ogólnym
zachowaniu w swoim życiu, lecz raczej na podejściu w myśleniu tej osoby w momencie śmierci. To
jest, jeśli umrze w stanie sprawiedliwości, to kwalifikuje się do zbawienia, a jeśli umrze w grzesznym
stylu życia, to dyskwalifikuje się do zbawienia. I w ostateczności to zbawienie jest zapewniane przez



Jaszua wszystkim pokoleniom na podstawie kwalifikacji tego standardu, standardu Tory.

Tak, jak powiedziane jest u Eklezjasty 11:3

Czy drzewo upadnie na południe, czy na północ, tam będzie leżało, gdzie upadnie.

I w Mat 13:1-23.

Ziarno ewangelii zbawienia siane jest w umysłach wielu ludzi. Lecz to, że jest zasiane w czyimś
umyśle, nie gwarantuje, że wyda ono owoc ku zbawieniu. Gdyż są tacy, którzy pozwalają zabrać sobie
ziarno, zanim ono zakiełkuje, ponieważ nie rozumieją oni poselstwa o zbawieniu. Są to niewierzący,
którzy nie chcą się ukorzyć, których koniec będzie jeziorze ognia. Następnie są ci, którzy z radością
przyjmują  słowo,  ziarno  w  nich  kiełkuje,  ale  nie  są  w  stanie  zapuścić  korzenia,  gdyż  ich  chęć
zadowolenia innych jest większa niż ich chęć do zadowolenia Boga. Gdy przychodzi prześladowanie i
ucisk,  porzucają  wiarę.  Wierzą  tylko  mentalnie,  nie  przejawiają  prawdziwego  skruszenia  ani
prawdziwego zaangażowania w wiarę. W takim stanie są odrzucanie razem z niewierzącymi do jeziora
płonącego ogniem. Są to ci, którzy 'stracili' swoją okazję na zbawienie, gdyż ich wiara nie łączyła się z
posłuszeństwem  –  Mat  7:21-23,  25:41-46,  Łuk  6:46,  49.  No  i  są  ci,  których  ziarno  kiełkuje  i
zakorzenia się,  jednak ponieważ zaangażowani  są w sprawy tego świata,  są bezowocni.  Ich dzieła
spłoną, chociaż sami są zbawieni – 1 Kor 3:5-15. Na koniec są ci, którzy szczerym umysłem przyjmują
ewangelię zbawienia, którzy zarówno słyszą słowo i rozumieją go. Ci, obficie wydają owoc ku życiu
wiecznemu, gdyż przestrzegają przykazań Bożych i mają świadectwo Jaszua – Obj 12:17, 14:12 – nie
miłują  swego  życia  aż  do  śmierci  –  Obj  12:11,  Łuk  6:47-48 –  otrzymają  życie  wieczne  przy
pierwszym zmartwychwstaniu i będą panować razem z Jaszua przez 1000 lat – Obj 20:4-6.

To nie ten, kto wyznaje Jaszua, otrzyma zbawienie ku życiu wiecznemu, lecz ten, kto przyjmuje
słowo wiernym umysłem i trwa w tym aż do końca.

Niechaj ci, którzy to czytają, przyjmą to w prostocie umysłu i wierności, niech wytrwają w tym
aż do końca, by na końcu, jako nagrodę za swoją wiarę, mogli otrzymać zbawienie swojej duszy – 1
Piotr 1:9.
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