Wyjaśnienie problemu z usprawiedliwieniem
z mojej korespondencji z członkami Domu Biblijnego
W tym opracowaniu chciałbym w sposób możliwie przystępny wyjaśnić kwestie omawiane z braćmi z
Domu Biblijnego na temat usprawiedliwienia klas niespłodzonych z Ducha.
Jak wiadomo, cały problem zaczął się w 2012 roku od dwóch wykładów Br. Puzdrowskiego. Mówił bardzo
dużo i niejasno, ale cały wywód sprowadzał się do stwierdzenia, że obecnie zasługa jest przypisywana
dopiero przy poświęceniu, a nie wcześniej – nie po pokucie i uwierzeniu w Jezusa, jak od zawsze uczyła
nasza literatura. Bardzo dobitnie powtórzył to na konwencji w Domu Biblijnym w dniu 5 lipca 2012 roku
(na stronie http://truth-beauty.net/dokumenty/Adam-Urban/ , pod nr 09, można po angielsku posłuchać jego
całego wykładu, najgorszego fragmentu tego wykładu, a także przeczytać jego polskie tłumaczenie).
Po nawiązaniu kontaktu z Domem Biblijnym w tej sprawie przekonałem się, że tak samo mówią wszyscy
bracia z nim związani, a także polski przedstawiciel Piotr Woźnicki, broniąc nauk JP i powtarzając ten sam
błąd – „zasługa Jezusa jest obecnie przypisywana dopiero przy poświęceniu” (patrz dokumenty nr 02,
07, 11, 15)
Na czym polega błąd tej nauki? Jeśli zasługa naszego Pana jest obecnie przypisywana dopiero przy
poświęceniu, oznacza to, że wszyscy niepoświęceni nie są w ogóle usprawiedliwieni, w tym także ci, którzy
(1) pokutowali za swoje grzechy i (2) uwierzyli w Jezusa jako swego Zbawiciela! Oznacza to, że jeśli się nie
poświęcą, śmierć naszego Pana za nich oraz ich pokuta i wiara w Jezusa nie przynoszą im żadnej korzyści;
że w swym stanowisku przed Bogiem są dokładnie tacy sami, jak ci nominalni chrześcijanie, którzy nigdy
nie pokutowali i nigdy nie dostrzegli w Jezusie swego Zbawiciela; co więcej, że są dokładnie tacy sami, jak
poganie, co już samo w sobie brzmi jak herezja. Pomimo jasnego wyjaśnienia przez Pana tego problemu za
pośrednictwem członka gwiezdnego, Brata Johnsona, wbrew niemu twierdzą inaczej. Oto stosowny cytat z
E 4, s.419:
(17) Pytanie: Czy właściwym jest stwierdzenie, że skoro skończyło się spładzanie z Ducha do wysokiego powołania,
Młodociani Godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie?
Odpowiedź: Ponieważ usprawiedliwienie tymczasowe przez cały Wiek Ewangelii było uzyskiwane w chwili okazania
wiary w Jezusa, po przeżyciu pokuty przed Bogiem; i ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który uczyłby o odejściu
od tej procedury w przypadku kogokolwiek, bezpiecznie będzie trzymać się myśli wyrażonej w Biblii, dotyczącej
procesu, poprzez który wszyscy – łącznie z Młodocianymi Godnymi – dostępują usprawiedliwienia tymczasowego, to
jest przez przyjęcie Jezusa jako swego Zbawiciela, po okazaniu pokuty przed Bogiem. Fakt, że oni się poświęcają
kładzie jednak na ich tymczasowym usprawiedliwieniu pieczęć i gdy okazują się wierni, nie pozwala im utracić go, jak
to jest w przypadku tych, którzy się nie poświęca ją (Rzym. 4:11).

Zauważmy, że członek gwiezdny stwierdził, iż ewentualna zmiana odwiecznej zasady, że tymczasowe
usprawiedliwienie staje się udziałem człowieka po okazaniu pokuty i wiary w Jezusa, mogłaby być
dokonana tylko w oparciu o jakiś werset biblijny (patrz moje górne podkreślenie w cytacie z E 4), bo żaden
człowiek nie powinien tak od siebie zmieniać sposobu przychodzenia ludzi do Boga. Obecne kierownictwo
Ruchu jednak go zmienia, co jest manipulowaniem przy okupie.
Pomimo tego błędu (o przypisywaniu zasługi dopiero przy poświęceniu) bracia z USA twierdzą, że można
być tymczasowo usprawiedliwionym przed poświęceniem, przez co tworzą kolejny błąd, gdyż jeden błąd
zawsze rodzi kolejny, a ten jeszcze kolejny, i tak dalej. Na czym polega błąd twierdzenia, że pomimo
przypisania zasługi dopiero przy poświęceniu można być tymczasowo usprawiedliwionym? Na tworzeniu
usprawiedliwienia bez udziału Jezusa!
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W tym celu stworzono pojęcie tymczasowego usprawiedliwienia bez tymczasowego przypisania zasługi
(patrz list Dana nr 9 do mnie w dokumencie nr 15), podczas gdy coś takiego nie jest w ogóle możliwe: nie

ma żadnego usprawiedliwienia (ani tymczasowego, ani rzeczywistego) bez udziału Jezusa! Nie
może być usprawiedliwienia bez krwi, i to nie dowolnej krwi, lecz krwi naszego Jezusa!
W tym miejscy wyjaśnijmy, na czym polega usprawiedliwienie tymczasowe. Najważniejsza jest tu kwestia
zasługi (inne sprawy pomijam).Oto, co Brat Johnson mówi o zasłudze, kontrastując usprawiedliwienie
tymczasowe z ożywionym (E 4, 345):

Jeśli chodzi o przypisywane wartości, w tym pierwszym [tymczasowym] za sprawiedliwość
rzeczywiście przypisywana jest wiara, zaś zasługa Jezusa przypisywana jest w sposób poczytany …
natomiast w tym drugim [ożywionym] rzeczywiście przypisywane są wiara i zasługa Jezusa.
Powiedzmy to na chłopski rozum: w usprawiedliwieniu tymczasowym (jedynym, jakie obecnie działa) nasza
wiara jest rzeczywiście nam przypisywana na konto naszej sprawiedliwości, natomiast zasługa Jezusa jest
przypisana tylko w sposób poczytany, czyli tak naprawdę nie jest przypisana. Skoro nie jest przypisana, to
dlaczego twierdzimy, że jest przypisana, tylko w sposób poczytany? Co to znaczy „sposób poczytany”?
Znaczy to, że pomimo faktu, że Bóg tak naprawdę nie przypisał nam zasługi, traktuje nas tak, jak gdyby to
zrobił! Po co? By móc odpuścić nam grzechy i przyjąć do społeczności z sobą, a w razie naszego pragnienia
poświęcenia się Jemu, przyjąć nasze poświęcenie. Innymi słowy, z Jego punktu widzenia traktuje nas tak,
jak gdyby przypisał nam zasługę Jezusa, bo bez niej równie dobrze możemy iść spać i nigdy się nie obudzić!
Gdyby nam ją rzeczywiście przypisał (tak jak przy poświęceniu przypisywał ją nowym stworzeniom, które z
tego powodu dostępowały wyższego rodzaju usprawiedliwienia – ożywionego), oznaczałoby to dla nas:





udzielenie nam w tym życiu naszego jedynego udziału w okupowej śmierci Jezusa;
zdjęcie z nas wyroku Adamowego;
postawienie nas w tym życiu na próbie do życia lub śmierci;
brak szansy w Wieku Tysiąclecia.

Ponieważ jednak nasze przypisanie zasługi jest tylko poczytane (nie rzeczywiste) żadna z powyższych
rzeczy nie występuje i dlatego nie grozi nam wtóra śmierć. Jesteśmy jednak okryci zasługą naszego Pana w
sposób poczytany, i to już po pokucie i uwierzeniu w Jezusa, co daje nam taką samą możliwość dostępu do
Boga w poświęceniu, jak w przypadku nowych stworzeń, a jedyna praktyczna różnica jest taka, że w
przeciwieństwie do nich nie możemy dostąpić spłodzenia z Ducha do duchowej natury, gdyż Bóg może
spłodzić tylko tego, którego nie obciąża wyrok Adamowy. To dlatego w czasie wysokiego powołania przy
poświęceniu występowało kolejne przypisanie zasługi, tym razem rzeczywiste, które zdejmowało wyrok
Adamowy i ożywiało takiego człowieka w oczach Boga – przez rzeczywiście przypisaną zasługę Jezusa
przywracało mu prawo do życia, które utracił on w Adamie, a teraz odzyskiwał w Jezusie (stąd nazwa:
„ożywione”).
A co dzieje się przy naszym poświęceniu? Z punktu widzenia usprawiedliwienia nie następuje żadna
istotna zmiana: pozostaje ono dokładnie takie samo jak było wcześniej – tymczasowe, z rzeczywiście
przypisaną na nasze konto nasza wiarą i tylko poczytanie przypisaną zasługą Jezusa!
Jedyna nowa rzecz, jaka się wtedy pojawia, to pieczęć na naszym tymczasowym usprawiedliwieniu (patrz
moje dolne podkreślenie w cytacie z E 4, 419). Co ona robi? Potwierdza, że wykorzystaliśmy nasze
tymczasowe usprawiedliwienie zgodnie z jego przeznaczeniem – dla poświęcenia się Bogu. Kto tego nie
uczyni, zgodnie z 2 Kor.6:1 bierze łaskę Boga nadaremnie, bo Bóg nie usprawiedliwia nikogo po to, by
tak usprawiedliwiony zatrzymał się na tym poziomie, lecz po to, by umożliwić grzesznikowi poświęcenie się
Jemu („Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże [Wasze usprawiedliwienie tymczasowe, z poczytanie
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przypisaną zasługą Jezusa], abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest
rozumną służbę waszą” – Rzym.12:1).
A jeśli pomimo takiego zaproszenia i prośby Apostoła, ktoś się nie poświęci, lecz zatrzyma się na poziomie
stanu samego usprawiedliwienia? Co wtedy? Jak należy rozumieć natchnione słowa, że osoba taka wzięła
tymczasowe usprawiedliwienie, czyli „łaskę Boga nadaremnie”?
Tutaj pojawia się kolejny błąd braci z Domu Biblijnego, którzy w zeszłym roku (2014) zaczęli uparcie
twierdzić, że osoby takie tracą swoje tymczasowe usprawiedliwienie jako karę za niepoświęcenie się! Takiej
kary nie może jednak być, gdyż poświęcenie się w tym życiu jest przywilejem, a nie obowiązkiem, a za
nieskorzystanie z przywileju nie ma kary! Można jedynie czegoś nie zyskać – miejsca w klasie Maluczkiego
Stadka, Młodocianych Godnych czy Poświęconych Obozowców Epifanii, ale nie można utracić tego, co już
się zyskało, chyba że ktoś pogwałci warunki, od których takie usprawiedliwieniu zależy, czyli (1) popadnie
w grzech bez okazania pokuty; lub (2) utraci wiarę w Jezusa! Natomiast wszyscy, którzy pomimo
niepoświęcenia się do końca życia zachowują wierność prawdzie i sprawiedliwości oraz trzymają się
Jezusa, stają się członkami klasy quasi wybranych, a po ustaniu powołania do jednej klasy ludu
Bożego swoje tymczasowe usprawiedliwienie mogą wykorzystać dla poświęcenia się do następnej
klasy, jaka w danym czasie jest rozwijana przez Boga, i tak aż do Nowego Przymierza. Zobaczmy:
 ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcili się do końca spładzania z Ducha (czyli do 1914
roku), na zawsze stracili szansę stania się częścią klasy Maluczkiego Stadka, ale nie stracili swojego
tymczasowego usprawiedliwienia, które mogli wykorzystać do poświęcenia się do klasy MG;
 ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcili się do 1954 roku, na zawsze stracili szansę stania
się częścią klasy Młodocianych Godnych, ale nie stracili swojego tymczasowego usprawiedliwienia,
które mogą wykorzystać do poświęcenia się do klasy POE;
 ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcą się do inauguracji Nowego Przymierza, na zawsze
stracą szansę stania się częścią klasy Poświęconych Obozowców Epifanii, ale nie stracą swojego
tymczasowego usprawiedliwienia, które będą mogli wykorzystać do poświęcenia się pod Nowym
Przymierzem.
A zatem z jednej strony biorą łaskę Boga nadaremnie (bo nie poświęcili się do takiej czy innej klasy ludu
Bożego, jaka była rozwijana na przestrzeni Wieku Ewangelii aż do teraz), ale z drugiej strony za stałą
wierność prawdzie i sprawiedliwości stają się członkami klasy quasi wybranych, co przyniesie im ogromną
korzyść pod Nowym Przymierzem. Brat Johnson daje takim osobom nawet tytuł już w pewnym znaczeniu
poświęconych, „poświęconych dla sprawiedliwości”.
Należy też dodać, że ich obecny stan usprawiedliwienia w Wieku Tysiąclecia będzie stanem poświęcenia
(wierność prawdzie i sprawiedliwości i bycie martwym dla błędu i grzechu, dzisiaj wymagane od
tymczasowo usprawiedliwionych, w WT będzie już poziomem poświęcenia). To dlatego quasi wybrani,
do końca życia wierni jako tacy, bez problemu wejdą w stan poświęcenia pod Nowym Przymierzem, co
będzie dla nich nagrodą za wierność na tym poziomie w tym życiu, gdyż w takim stanie będą gotowi do
natychmiastowego poświęcenia się i robienia szybkiego postępu w powrocie do doskonałości, podczas gdy
reszta ludzkości dopiero będzie do niego dochodzić.
Mam nadzieję, że moja korespondencja z Domem Biblijnym oraz niniejsze wyjaśnienia uczynią temat
naszego usprawiedliwienia przed Bogiem klarownym, byśmy nie ulegali błędom na temat okupu, które – jak
się okazuje – mogą być głoszone nawet w Ruchu prawdy paruzyjnej i epifanicznej, gdyż szatan cały czas
pragnie odebrać chrześcijanom korzyści z ofiary Jezusa, tak by zamiast na Niego zwracali większą uwagę na
swych ludzkich wodzów i dowodzone przez nich organizacje oraz okazywali im takie posłuszeństwo, jakie
winni okazywać tylko Bogu i Jego Synowi.
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