PRZEBUDZENIE ŁASKI

Odkrywanie

Pisma

STUDIUM #1

Łaska: coś cudownego!
Ewangelia Jana 1,11-17; 8,30-32.36

STUDIUM

Łaska może zmienić twoje nastawienie, uzdrowić twoje relacje,
naprawić twój obraz Boga oraz uzdolnić do owocnego życia.

Charles R. Swindoll
Jezus nigdy nie chciał, by życie chrześcijańskie było smutnym i nużącym przestrzeganiem listy zasad.
A tak właśnie wyglądało działanie faryzeuszy, którzy poprzez swój legalizm tłumili wszelką radość z
życia. Zakuli oni ludzi w kajdany drobiazgowych nakazów i regulacji, by sprawować nad nimi władzę.
Zmusili oni ich do podejmowania nieustannego wysiłku i podążania za religijnymi rytuałami, które i
tak nie były wstanie zyskać im upodobania w Bożych oczach.
Faryzeusze nosili w sobie obraz małostkowego i wymagającego Boga. Ich światopogląd był bardzo
restrykcyjny i zawężony, oczekiwania wygórowane, a nastawienie negatywne. Każde zachowanie
niezgodne z ich standardami spotykało się z gniewnym spojrzeniem. Ich twarze krzyczały „nie!”,
jeszcze zanim słowo to pojawiło się na ich ustach.
Oblicze Jezusa natomiast zawsze promieniowało pokojem i miłością. Z radością zapraszał ludzi do
Królestwa Bożego, do życia, które znajdowało się pod Bożą opieką i panowaniem. Życie, do którego
powoływał Jezus, było pełne spontaniczności, radości, kreatywności i pokoju, które On sam w sobie
nosił (J 17,13)
Dzisiejsi „faryzeusze” nadal próbują niewolić ludzi. Choć Jezus uwolnił nas do bliskiej, pełnej miłości
relacji z Bogiem oraz innymi ludźmi, legaliści wciąż próbują wprowadzać nas w poczucie winy i
potępienia. Gdy poddajemy się Chrystusowi i podążamy Jego ścieżką, doświadczamy procesu
wewnętrznej transformacji. Zmienia się nasze wnętrze, a my coraz bardziej upodobniamy się do
naszego Mistrza.
Legaliści mogą wywierać na nas presję, byśmy dostosowali się do ich wymogów, ale tylko Jezus
poprzez moc Ducha Świętego może przemienić nasze serce.
W jaki sposób Bóg wzbudza w nas pragnienie podążania Nim? W jaki sposób porusza nasze
skamieniałe serca, tak że zaczynają płonąć dla Niego? Poprzez swoją łaskę.
Nasze życie może zostać przebudzone tylko dzięki łasce!
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PRZYGOTUJ SWOJE SERCE

Łaska to zaproszenie do wolności.
Czy czujesz się czasem:
•
•
•

uwięziony za grubymi kratami krytyki ze strony innych?
zamknięty w klatce obowiązków i nieustannych wymagań?
pozbawiony satysfakcji z działań, które podejmujesz?

Nie trać nadziei. Duch Święty może zmienić twoje nastawienie i uzdrowić twoje relacje, jeśli
zechcesz przyjąć Bożą łaskę i poddasz się Jego prowadzeniu. On ma moc cię przemienić. Bóg
pragnie obdarzyć cię radością w miejsce wątpliwości i potrzeby kontroli. Zamiast bagażu poczucia
winy i lęku, pragnie wprowadzić cię w świat wolności i pokoju.

Poświęć kilka minut, by się wyciszyć i posłuchać tego, co Bóg pragnie ci powiedzieć przez Swoje
Słowo. Wypisz poniżej obszary twojego życia, do których chcesz zaprosić Ducha Świętego, tak by
uwolnił cię od ciężaru niepotrzebnych brzemion.

Otwórz teraz Pismo Święte na Ewangelii Jana, by odkryć niezwykłą obietnicę, którą ukazał nam
Jezus Chrystus. Następnie przejdziemy do pewnego ostrzeżenia, które kieruje do nas Apostoł Paweł.
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TWÓJ CZAS ZE SŁOWEM BOŻYM

Przeczytaj poniższe fragmenty Pisma Świętego. Podczas czytania zakreśl kluczowe słowa lub
wyrażenia. Zaznacz słowa, które się powtarzają. Wskaż przeciwstawne sobie sformułowania lub
słowa, poprzez narysowanie linii pomiędzy nimi. (Przykład: syn a niewolnik w Ewangelii Jana
8,34-36)

Natura Jezusa
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy… Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez
Jezusa Chrystusa. (Ewangelia Jana 1,14.16-17)

Obietnica wolności
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli»…Odpowiedział
im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem
grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc
Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. (Ewangelia Jana 8,31-32; 34-36)

Ostrzeżenie przed zabójcami
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod
jarzmo niewoli! (List do Galatów 5,1)

Zagłębmy się teraz w treść tych wersetów.
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Analiza tekstu: ważne słowa Jezusa, Jana i Pawła
Analiza tekstu polega na skrupulatnym wyławianiu wszystkich szczegółów tekstu biblijnego. Nie
chodzi o postrzeganie czegoś przez pryzmat swojej wyobraźni. Po prostu odczytujemy treść
danego fragmentu Bożego Słowa. Przyjrzyj się uważnie wersetom, które czytasz, i odpowiedz na
konkretne pytania.
Jezus istniał jako „Słowo” jeszcze zanim zaczął się czas (Ewangelia Jana 1,1), następnie „stał się
człowiekiem” (Ewangelia Jana 1,14). Co według Ewangelii Jana 1,14.16-17 Jezus uczynił jako
człowiek? Co możemy od Niego otrzymać?

Według Ewangelii Jana 1,14, Jezus był „pełen łaski i prawdy”. Jaki zauważasz kontrast pomiędzy
tym, co otrzymujemy od Jezusa (werset 16), a tym co Izraelici otrzymali od Mojżesza? (werset 17)

Mojżesz dał prawo, ale Jezus darował nam o wiele więcej. Na tym tle lepiej dostrzegamy dwa
aspekty boskiej natury Jezusa (łaskę i prawdę), które tylko On może nam ofiarować.
Przejdźmy do Ewangelii Jana 8,31-32.34-36. Na czym polega kontrast pomiędzy skutkami
grzechu a skutkami prawdy i łaski, darowanej przez Jezusa?

Co Jezus obiecał swoim naśladowcom?
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Podsumowując, Jezus daje nam łaskę i prawdę. Jego prawda nas wyzwala!
Apostoł Paweł przedstawił to w ten sposób: „Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez
wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.” (List do
Galatów 2,16) Zbawieni przez Jezusa dzięki łasce, możemy za Nim podążać i Go naśladować. Duch
Święty umacnia nas i uzdalnia tak, że coraz mocniej kochamy Boga oraz innych.
Legalistyczni przywódcy próbowali stłumić przesłanie Dobrej Nowiny, opartej na łasce. Głosili, że
Galaci powinni przestrzegać prawa Mojżeszowego, by podobać się Bogu.
Jakie ostrzeżenie jest zawarte w pierwszym wersecie piątego rozdziału?

Interpretacja: zrozumienie łaski

Interpretacja polega na odkrywaniu znaczenia danych wersetów. Poświęćmy teraz chwilę, by
wniknąć w znaczenie trzech przeanalizowanych wcześniej fragmentów.
Poniżej podsumuj to, czego na ich podstawie dowiedziałeś się o łasce.

Korelacja: studium porównawcze tematu łaski

Zamiast definiować łaskę w sztywny sposób, Biblia posługuje się wielobarwnymi obrazami, które
ożywiają jej znaczenie. Stary Testament opisuje łaskę wyrazistym słowem „chen”, które oznacza
„zginać się lub pochylać”. Termin ten wyraża jako działanie osoby o wyższym statusie, która
kierowana życzliwością i dobrocią „schyla się” ku potrzebom kogoś o niższej pozycji.
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Łaskę możemy wyczytać także pomiędzy wierszami każdej przypowieści opowiedzianej przez
Jezusa. Od historii o dobrym samarytaninie po tę o synu marnotrawnym nieustannie odkrywamy jej
kolejne oblicza, dostrzegając wyraźny kontrast pomiędzy łaską a prawem. Szczególnie uwydatnia on
się w historii kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. To, w jaki sposób została ona potraktowana przez
Jezusa, stanowi całkowite przeciwieństwo postawy legalistycznych faryzeuszy. Czytając to
opowiadanie, jesteśmy poruszeni niezwykłą mocą łaski, która uwalnia grzesznika i uzdalnia go do
życia, nad którym nie ciąży potępienie.

Przeczytaj fragment z Ewangelii Jana 8,1-11 i opisz poniżej to, czego dowiedziałeś się na temat
przemieniającej mocy łaski.

Zastosowanie: praktyczne oczekiwania

Jezus wkroczył do ponurego świata legalistycznych zabójców łaski, jednak ich ciemność nie zdołała
zgasić Jego światła. Czego możemy się spodziewać, gdy zapraszamy Jezusa, by objawiał swoją łaskę
w naszym życiu?

• Możemy oczekiwać, że zyskamy nowy rodzaj wdzięczności wobec Boga za Jego dary
- dar zbawienia, dar życia, dar piękna, dar przyjaźni, dar zabawy i w końcu dar
przebaczenia - niezasłużonej łaski.
• Możemy spodziewać się, że mniej czasu i energii będziemy poświęcać na
krytykowanie innych.
• Możemy oczekiwać, że staniemy się bardziej wnikliwi i mniej osądzający.
• Możemy oczekiwać, że uczynimy wielki krok w kierunku dojrzałości. Zaczniemy być
dorosłymi chrześcijanami.
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Które z tych oczekiwań jest w tym momencie twoją najgłębszą potrzebą?

Podziel się swoimi przemyśleniami z kimś, kto będzie gotów cię wspierać i modlić się z tobą.
Pamiętaj, że uczenie się życia w łasce jest procesem.

MODLITWA
Ojcze, kształtuj moje serce niczym garncarz, który lepi z gliny użyteczne naczynie. Napełnij mnie
swoją łaską, tak jak deszcz zrasza wyschniętą ziemię. Wygładź moją osobowość z szorstkich
krawędzi, które ranią innych. Uformuj mnie według swojej woli. Tchnij we mnie moc swego
ożywczego Ducha. Modlę się o to w Imię mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
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Aby pojąć znaczenie łaski, potrzebujemy zrozumieć, że nie jesteśmy
i nigdy nie będziemy w stanie za nią odpłacić.
Jesteśmy zależni od Chrystusa, który uczynił dla nas to,
czego nigdy nie moglibyśmy sami dokonać.

Charles R. Swindoll
„Na Bożą łaskę musimy sobie zasłużyć.”
Stwierdzenie to może na pozór wydawać się słuszne. W naszej kulturze darzymy szacunkiem ciężką
pracę i sukces osiągnięty za pomocą usilnych starań. Jesteśmy dumni z odznak otrzymanych dzięki
gorliwemu zaangażowaniu w jakąś sprawę. Istnieje nawet powiedzenie: „Bóg pomaga tym, którzy
pomagają sami sobie.” Na czym więc polega błąd takiego sposobu myślenia?
Zabieganie o Bożą łaskę poprzez własne wysiłki jest niczym innym jak wywyższaniem samego siebie.
Nie chcemy być od nikogo zależni i bardzo nie lubimy się przyznawać, że jesteśmy w potrzebie. A
jednak, w kwestii naszego duchowego stanu, nasza potrzeba jest ogromna, a pomoc może przyjść tylko
od Boga. I dlatego to Jemu należna jest cała chwała.
Biblijny opis budowy wieży Babel ilustruje, dokąd może zaprowadzić ludzka niezależność i
samowystarczalność. Czy słyszysz pychę w słowach budowniczych?
Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób
uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. (Księga Rodzaju 11,4)
Konstrukcja prawdopodobnie przypominała starożytny babiloński ziggurat – wieżę w kształcie stożka
ze schodami prowadzącymi do szczytu, na którym znajdował się ozdobiony zodiakalnymi znakami
wierzchołek. Zwróć uwagę na słowa: „chodźcie”, „zbudujemy”, „uczynimy” zdradzające ich podszyte
ambicją i pychą motywacje. Biblia opisuje wieżę Babel jako pomnik, który ludzie wystawili samym
sobie. W pewnym momencie jednak Bóg przerwał ten bluźnierczy projekt i rozproszył budowniczych
po całej ziemi (Rdz 11,5-6)
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Bazujące na ludzkim wysiłku herezje wciąż jednak mają się dobrze. Dziś także wielu ludzi wznosi
wieże imponujących osiągnięć, na bazie szlachetnych intencji i pięknych czynów, po to by sobie
przypisać chwałę.
Potrzebujemy wciąż na nowo wyznawać prawdę o tym, że tylko Bogu należy się chwała, a Jego łaska
sięga wyżej i głębiej niż jakiekolwiek ludzkie starania.

PRZYGOTUJ SWOJE SERCE

Poprzez modlitwę otwieramy się na to, by przyjąć prawdę płynącą z Bożego Słowa.
Poświęć chwilę na modlitwę o zdolność zrozumienia istoty zbawienia i mocy Bożej łaski.

Wśród starożytnych mezopotamskich zigguratów żył człowiek o imieniu Abraham. Z początku, jak
wszyscy wokół, był czcicielem bożków. Dzisiaj jednak jest znany jako niezwykły przykład wiary w
Bożą łaskę. Jeśli kiedykolwiek w dziejach ludzkości był człowiek, który mógłby wspiąć się po
drabinie dobrych uczynków do samego nieba, z pewnością byłby to szanowany patriarcha Abraham.
Jednak, jak czytamy w Liście do Rzymian 4,1-5, to nie dzięki uczynkom, lecz dzięki jego wierze Bóg
obdarzył go zbawieniem.
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TWÓJ CZAS ZE SŁOWEM BOŻYM

Przeczytaj poniższe wersety. Zaznacz kluczowe słowa lub frazy. Podkreśl te, które się powtarzają.
Wskaż przeciwstawne lub paralelne sformułowania poprzez narysowanie linii pomiędzy nimi. (na
przykład: uwierzyć - wiara)
Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, przodek nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został
usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi
Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który
pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje
pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do
usprawiedliwienia. (List do Rzymian 4,1-5)

Analiza tekstu: obrona prawdy
Użyj umiejętności analizy tekstu, by odpowiedzieć na poniższe pytania.

Boże dzieła, a nie ludzkie starania
Czego nauczył się Abraham na temat relacji z Bogiem?

Zwróć uwagę na słowa opisujące błędne rozumienie zbawienia, jako osiąganego dzięki ludzkim
wysiłkom (uczynki, chlubić się, pracować, zapłata, należność).
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Jakie słowa opisują prawdę na temat zbawienia, jako Bożego daru?

Pracujemy ciężko, by w dniu zapłaty otrzymać należne wynagrodzenie. Jak ciężko jednak
musielibyśmy ‘pracować’, by otrzymać zbawienie? Nigdy nie bylibyśmy w stanie sobie na nie
zasłużyć.
Charles R. Swindoll

Niezasłużony dar
Według ziemskiej ekonomii, pracodawcy wynagradzają wykonaną pracę poprzez wypłatę
odpowiedniej kwoty pieniędzy. Jednak według ekonomii nieba, Bóg nagradza wiarę.
Na czym polega sedno Bożej łaski? Co Bóg przyrzekł Abrahamowi w odpowiedzi na jego wiarę?

Jezus wziął na siebie całą zapłatę za nasz grzech. To On wykonał pracę, dzięki czemu my możemy
otrzymać dar zbawienia.
Charles R. Swindoll

Interpretacja: objaśnienie łaski

Kiedy Bóg przebacza grzesznikom, którzy na to nie zasługują, okazuje łaskę. Owocem łaski jest
usprawiedliwienie. Słynny amerykański teolog, Donald Barnhouse, wyjaśnił ten mechanizm na
przykładzie Abrahama:
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„Nadszedł dzień, kiedy według Bożego rozrachunku bezbożny Abraham nagle został uznany za
sprawiedliwego. W Abrahamie nie było nic, co powodowałoby takie Boże działanie. Jego źródłem
był Bóg, który wobec człowieka dokonał suwerennego aktu łaski. Na grzeszniku spoczęła Boża
sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość została policzona człowiekowi. Została mu udzielona i
przypisana. Sam Bóg, aktem łaski, dzięki swej suwerennej miłości, zniżył się do człowieka i
wymazał wszystko, co przemawiało przeciwko Abrahamowi, a następnie uznał go za
sprawiedliwego, pomimo tego, że w tamtym momencie Abraham sam w sobie był bezbożny.”

W jaki sposób wytłumaczyłbyś komuś, czym jest usprawiedliwienie?

W Liście do Rzymian 5,1 Apostoł Paweł mówi o rezultacie naszego usprawiedliwienia. Co nim jest?

Nasz stan
Zwróć uwagę, co poniższe wersety mówią o naszym stanie przed pojednaniem się z Bogiem.

List do Rzymian 5,12-14

List do Efezjan 2,1-3.12

www.iflpolska.pl | www.facebook.com/IFLPolska
Copyright © 2005, 2013, 2019 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2019 Fundacja IFL-Polska
Fundacja IFL-Polska: Rzetelnie o Biblii, praktycznie o życiu

PRZEBUDZENIE ŁASKI

Odkrywanie

Niezasłużony dar

Pisma

List do Efezjan 2,1-13

STUDIUM

STUDIUM #2

Boże rozwiązanie
Jakie jest Boże rozwiązanie dla pozbawionego nadziei grzesznika?

List do Rzymian 5,18-19

List do Efezjan 2,4-9

Gdy tkwiliśmy głęboko w bagnie grzechu, Bóg objawił nam swoją łaskę. Stała się ona kluczem,
który otworzył drzwi duchowego więzienia i pozwolił nam wyjść na wolność.

W jaki sposób Paweł opisał łaskę Liście do Rzymian 5,20?

W swoim rozważaniu Chuck Swindoll podkreśla niesamowitą moc łaski, która:
•
•
•

może odkupić każdy grzech
nigdy się nie kończy
przerasta wszelkie nasze wyobrażenia
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Korelacja: studium łaski w działaniu

Historia łotra, który zawisł na krzyżu obok Jezusa, jest przykładem niezasłużonej Bożej łaski.

Przeczytaj fragment z Ewangelii Łukasza 23,39-43. Opisz scenę w nim przedstawioną.

Łotr nie był w stanie zapracować na przebaczenie swoich grzechów. Wiara w Jezusa jako Zbawiciela
była jedyną rzeczą, która mu pozostała, gdy wisiał na krzyżu. W ostatecznym rozrachunku, tylko to
możemy uczynić. W Jezusie jest nasza jedyna nadzieja.

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela możemy otrzymać przebaczenie i odkupienie
naszych grzechów. On zaprasza nas do domu w niebie. Jezus złożył tę obietnicę łotrowi na krzyżu i
składa ją także każdemu z nas.
Charles. R. Swindoll

Zastosowanie: odnowiona nadzieja

Wiele gorliwych ludzi próbuje zapracować na zbawienie własnymi siłami. Przypomina to próbę
wzniesienia budynku, w którym sumiennie cegła po cegle gromadzą swoje dobre uczynki. Mają
nadzieję, że ich budowla wzniesie się do samego nieba, lecz z drugiej strony nigdy nie mogą być tego
pewni.
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Na szczęście nasza nadzieja nie ulokowana jest w nas samych, lecz w osobie Jezusa Chrystusa. On,
będąc Bogiem, przyjął postać człowieka, żył życiem bez grzechu, by w końcu dobrowolnie ponieść
ciężar naszych win. Następnie zmartwychwstał, zesłał nam swojego Ducha i dzień po dniu prowadzi
nas do wieczności z Nim.

Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i
rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś
ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe
uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i
odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
(List do Tytusa 3,3-7)

Co powyższe wersety mówią o nadziei?

W swoim rozważaniu Chuck Swindoll stwierdził, że warto pamiętać o dwóch zasadach:

1. Bóg nie tylko lituje się nad człowiekiem, ale obdarza go łaską, miłością i dobrocią.
2. Bóg nie tylko wybawia od grzechu, lecz zaprasza każdego z nas do życia z Nim.

W jaki sposób prawdy te mogą wpłynąć na twoje życie, zwłaszcza w chwilach, kiedy czujesz się
niepewnie?
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Czy chciałbyś podzielić się tymi wnioskami z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć? Opowiedz komuś w
najbliższym czasie o darze zbawienia, który może stać się udziałem każdego.

MODLITWA
Ojcze, dziękuję, że dajesz mi wszystko, czego potrzebuję. Twoja łaska mnie zadziwia. Dziękuję, że
ofiarowałeś mi ją, gdy tak jak Abraham uwierzyłem twojej obietnicy. Oddaję Ci chwałę na wieki
wieków. Amen.
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Czy można nadużyć łaski?
List List do Rzymian 6,1-15, List do Galatów 5,13-14

STUDIUM

Życie chrześcijańskie związane jest z pewnym nieuniknionym napięciem. Z jednej strony,
mamy tyle wspaniałych korzyści płynących z faktu, że zostaliśmy wyzwoleni od grzechu i
sądu. Z drugiej strony, istnieje możliwość potraktowania tego w niewłaściwy, wypaczony
sposób. Wolność jednak zawsze warta jest tego ryzyka.

Charles R. Swindoll
Pewien mężczyzna sprzedawał przepiórki na bazarze w Indiach. Przywiązywał sznurkiem nogę
każdego ptaka do palika, tak by chodziły dookoła niego. Pewnemu przechodniowi zrobiło się żal
ptaków, więc wykupił je wszystkie i wypuścił na wolność. Ku jego zdziwieniu, ptaki odleciały jedynie
kilka metrów dalej, po czym wylądowały i zaczęły chodzić w kółko.
Ta historia doskonale obrazuje, jak trudno jest przyjąć łaskę. Słysząc Dobrą Nowinę o Zbawicielu,
niektórzy ludzie kosztują darowanej im wolności tylko po to, by szybko powrócić do życia w oparciu o
legalistyczne przestrzeganie prawa. Zostali wyswobodzeni, a jednak tkwią w starych schematach.
Jeszcze inni traktują nowo otrzymaną wolność jako przyzwolenie do życia pozbawionego zasad i
zdrowych granic. Oddają się grzesznym pragnieniom, twierdząc, że przecież Bóg ich kocha i wszystko
zostało im przebaczone.
Niektórzy przywódcy chrześcijańscy, z obawy przed niewłaściwym zrozumieniem Bożej łaski i
wolności, przyjmują różne strategie zapobiegania temu. Niestety, skutkuje to ograniczeniem tego, co
Bóg dla nas zaplanował. Próbują oni bowiem:
•

Akcentować wagę dobrych uczynków ponad łaskę. Dodają do zbawienia opartego na wierze wartość
ludzkiego wysiłku w przestrzeganiu prawa. Taki sposób nauczania podważa istotę naszej wiary,
gdyż nigdy nie wiemy, czy nasze zaangażowanie jest wystarczające, by osiągnąć zbawienie.

•

Przedstawiać ludziom szczegółową listę nakazów i zakazów. Nie znajdziesz tego typu listy w
Słowie Bożym. Jej celem jest trzymanie ludzi na sznurku.

•

Unikać tematów i sytuacji, w których brak oczywistych rozwiązań, a potrzeba raczej dłuższego
zastanowienia się i modlitwy. Chodzi o sprawy, w których Pismo Święte nie daje wyraźnych
wytycznych. Liderzy, którzy boją się wolności, uczą tylko czarno-białych schematów, nie
pozwalając ludziom na samodzielne myślenie.
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Obierać postawę osądu. Jeden grymas na ich twarzy potrafi sprowadzić na ziemię każdego, kto
ośmielił się patrzyć na sprawę przez pryzmat łaski.

Łaska jest ryzykowna. Ludzie, słysząc o darowanej im przez Boga wolności, mogę zechcieć
funkcjonować w sposób, który nie jest do końca „bezpieczny”. Jeśli jednak próbujemy ich przed tym
uchronić poprzez ograniczanie wolności i narzucanie legalistycznych schematów, nigdy nie
doświadczymy tego, co Bóg dla nas przygotował. Potrzebujemy wzrastać w dojrzałości opartej na
łasce, gdyż jest ona kluczem do życia według Bożej woli.

PRZYGOTUJ SWOJE SERCE

Szukając równowagi w temacie wolności, potrzebujemy prosić Boga o mądrość. Zachęca nas do tego
Apostoł Jakub, pisząc: „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje
wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma.” (List Jakuba 1,5)
Poświęć teraz chwilę na modlitwę o Bożą mądrość.

TWÓJ CZAS ZE SŁOWEM BOŻYM

Bóg oferuje zbawienie wszystkim ludziom bez wyjątku. Jest to akt Jego łaski. Nikt nie jest w stanie
zasłużyć na zbawienie własnymi wysiłkami. Żaden człowiek nie byłby w stanie wypełnić całego
Prawa. Jak pisze Apostoł Paweł: „Z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić
usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.” (List
do Rzymian 3,20)
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Ponieważ prawo nie było w stanie uczynić nas sprawiedliwymi, Bóg posłał swego Syna, Jezusa
Chrystusa, by wykupił nas od kary za grzech. By otrzymać dar zbawienia, potrzebujemy uznać
Jezusa Chrystusa jako naszego Odkupiciela i Pana.

„Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to
okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości
Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i
[aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.” (List
do Rzymian 3,25)

„Cóż, jeśli prawdą jest, że jesteśmy odkupieni dzięki krwi Chrystusa oraz uwolnieni od jarzma
prawa, to możemy teraz grzeszyć, ile chcemy, czyż nie?” Niektórzy, słysząc przesłanie o łasce,
zastanawiali się, jakie są jej praktyczne implikacje. Paweł pomagał w zrozumieniu tej kwestii:

Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą!
Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? (List do Rzymian 6,1)
Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz
łasce? Żadną miarą! (List do Rzymian 6,15)

Odpowiedź Pawła była natychmiastowa i stanowcza. Wykorzystajmy umiejętność analizy tekstu, by
bliżej zbadać argumenty, którymi posługiwał się Paweł.

Analiza tekstu: rozwiązując nieuniknione napięcie

Apostoł Paweł buduje swoją wypowiedź na trzech argumentach:

www.iflpolska.pl

| www.facebook.com/IFLPolska

Copyright © 2005, 2013, 2019 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2019 Fundacja IFL-Polska
Fundacja IFL-Polska: Rzetelnie o Biblii, praktycznie o życiu

PRZEBUDZENIE ŁASKI
STUDIUM #4

Czy można nadużyć łaski?
List List do Rzymian 6,1-15, List do Galatów 5,13-14

Odkrywanie

Pisma
STUDIUM

Świadomość naszej nowej tożsamości
Przeczytaj fragment z Listu do Rzymian 6,2-9. Czego nauczał Paweł w odniesieniu do chrztu?

Według treści powyższego fragmentu, czego powinniśmy być świadomi?

Zrozumienie naszej śmierci dla grzechu

Przeczytaj List do Rzymian 6,10-11. Jaki był cel i sens śmierci Chrystusa?

Jak brzmiała konkluzja Pawła? (List do Rzymian 6,11)

Oddanie nowemu Panu
Przeczytaj List do Rzymian 6,12-14. Znajdź słowo-klucz, które się tu powtarza. Jakie polecenie daje
Paweł?

Według Pawła, wykorzystywanie wolności jako pretekstu do oddawania się własnym
pożądliwościom prowadzi do ponownego zniewolenia. Łaska uwalnia nas do poddania się Bogu jako
najlepszemu Panu.
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Przesłanie łaski nie polega na tym, że możemy grzeszyć, zakładając, że wtedy łaska działa jeszcze
bardziej. Jej celem jest uwolnić nas od dominacji grzechu w naszym życiu. Łaska uzdalnia nas do
posłuszeństwa Chrystusowi.
Charles R. Swidnoll

Przejdźmy teraz do kolejnego etapu studiowania Bożego Słowa, czyli interpretacji. Postaramy się
lepiej zrozumieć znaczenie naszej wolności w Chrystusie.

Interpretacja: Odnajdując równowagę w wolności

Ryzyko związane z łaską polega na wykorzystywaniu jej jako pretekstu do ulegania grzechowi lub
powrotu do legalistycznego przestrzegania prawa. Bóg nie uwolnił nas jednak od prawa po to, byśmy
na nowo zakuli się w kajdany legalizmu czy grzechu. Tak czy inaczej, znów wracamy do niewoli! O
ile lepiej jest korzystać z wolności, jaka została nam dana.
Paweł porusza ten aspekt w 5 rozdziale Listu do Galatów:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo
pod jarzmo niewoli! (List do Galatów 5,1)
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty
do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (List do
Galatów 5,13)
Według powyższych wersetów, dlaczego i do czego Jezus nas wyzwolił?

Bazując na powyższych wersetach, napisz własną definicję wolności.
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Korzyści płynące z wolności
W swoim rozważaniu Chuck Swindoll wymienia cztery korzyści płynące z otrzymanej wolności:
•
•
•
•

Nie jesteśmy już bezradnie skrępowani przez nasze popędy i impulsy. Mamy siłę, by oprzeć się
grzechowi.
Możemy swobodnie dokonywać wyborów. Dzięki mocy Ducha Świętego nie musimy ulegać
presji ludzkiej opinii.
Możemy wyzwolić się z potrzeby porównywania się z innymi. Potrzebujemy podobać się Bogu, a
nie wszystkim wokół.
Wzrastamy i dojrzewamy! Stajemy się ludźmi, jakimi Bóg chce, byśmy byli.

Równowaga w wolności
Tak jak tyczka w rękach linoskoczka chroni go przed upadkiem, tak zasada Pawła, zapisana w Liście
do Galatów 5,13, pomaga nam trwać w równowadze.
Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie…
Brak miłości jest główną cechą wierzących, którzy nieodpowiedzialnie korzystają z wolności. Nie
troszczą się o innych, a wręcz ich krzywdzą, racjonalizując swoje nieodpowiedzialne działania. Jak
myślisz, w jaki sposób miłość równoważy otrzymaną od Boga wolność?

Korelacja: Przestrzegając lepszego prawa

Paweł stwierdził, że choć wolny od prawa mojżeszowego, jest zobowiązany do przestrzegania innego
prawa. Jakiego? (Ewangelia Jana 15,12; 1 List do Koryntian 9,20-21)

Choć niektórzy doprowadzają przesłanie łaski do skrajności, warto jest podjąć to ryzyko.
Konsekwencją życia w wolności powinna być chęć, by kochać innych!
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Zastosowanie: Wskazówki dotyczące odpowiedzialnego życia w wolności

Bóg uwalnia nas od kajdan niewoli grzechu i wzywa nas, byśmy stawali się ludźmi łaski. Możemy
cieszyć się otrzymaną od Niego wolnością. Jest ona Jego darem. Przyjmij ją jako dar łaski, a nie
owoc przestrzegania prawa. Nie obawiaj się jej. Pamiętaj, że nasza wolność kosztowała naszego
Zbawiciela życie. Coś tak cennego nigdy nie powinno być traktowane za rzecz oczywistą.
Żyjąc w wolności, przed podjęciem jakiegoś działania, stawiaj sobie pytania, które pomogą ci żyć
odpowiedzialnie.
1. Czy jest to właściwe? Życie w wolności nie oznacza robienia wszystkiego, na co mamy
ochotę.
2. Czy czujesz pokój? Jeśli Duch Święty ostrzega twoje sumienie, nie ignoruj tego.
3. Czy świadczy to o szacunku i miłości? Wszystko, co robimy, powinno komunikować naszą
miłość do innych. Prawo miłości jest najwyższą instancją.

MODLITWA
Ojcze, strzeż mnie od skrajności samowoli i legalizmu. Pomóż mi trwać w równowadze, gdy podążam
Twoją drogą miłości. Dziękuję za to, że powołałeś mnie do życia w wolności. Amen.
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PRZEBUDZENIE ŁASKI

Odkrywanie

STUDIUM #5

Niegodni miłości, ukochani bezwarunkowo
2 Księga Samuela 9,1-13

Pisma
STUDIUM

Skoro Ojciec przyjął ofiarę Syna jako wystarczającą zapłatę za grzech, a my dzięki łasce
i poprzez wiarę jesteśmy w Jego Synu, to przecież tak samo jak Jego akceptuje i nas!
Czy potrafisz w to uwierzyć?

Charles R. Swindoll
Łaska… jak wspaniała, jak cudowna! Podobnie jak tęcza, która przebija się przez burzowe chmury i
rozpościera w poprzek nieba, tak Boża łaska obejmuje nasze życie od horyzontu po horyzont… od
pierwszego oddechu do ostatniego… i tak przez całą wieczność.
Pomyśl o kolorach tęczy łaski. Dzięki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, otrzymaliśmy z Nieba
pełnię duchowego błogosławieństwa (zob. List do Efezjan 1,3)
•
•
•
•
•

Zadośćuczynienie – Jezus spłacił ciążący na nas dług
Zbawienie – uwolnił nas od sądu
Usprawiedliwienie – nazwał nas sprawiedliwymi
Odkupienie – wykupił nas od zniewolenia grzechu
Pojednanie – przywrócił bliską relację z Bogiem

To jeszcze nie koniec! Gdy uwierzyliśmy w Jezusa jako Pana, Bóg zjednoczył nas z Nim i przyjął jako
swoje dzieci. Jak pisał Apostoł Paweł:
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła:
Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z
woli Bożej. (List do Galatów 4,6-7)
Dzięki łasce Bóg nie tylko przebaczył nam grzechy, ale także przyjął do swojej rodziny i uczynił nas
dziedzicami obietnic wraz z Jego Synem. Nałożył na nasz palec pierścień, który pokazuje, że należymy
do Niego i mamy miejsce przy Jego stole. Jesteśmy ukochani przez Ojca!
Jednym z najwspanialszych przykładów łaski w Piśmie Świętym jest opowiadanie o człowieku, który,
tak jak my, nie zasługiwał, by zasiąść przy królewskim stole. Gdyby nie nadzwyczajny przejaw łaski,
nigdy nie poznalibyśmy jego imienia: Meribbaal (Mefiboszet).
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PRZEBUDZENIE ŁASKI

Odkrywanie

STUDIUM #5

Niegodni miłości, ukochani bezwarunkowo
2 Księga Samuela 9,1-13

Pisma
STUDIUM

PRZYGOTUJ SWOJE SERCE

Czasami tęcza Bożej łaski jest zasłonięta chmurami legalizmu i bezdusznymi oczekiwaniami innych
ludzi.
Wypisz poniżej, z jakimi ciężarami czy presją zmagasz się w swoim życiu. Czy ktoś nałożył na
ciebie zbyt duży ciężar oczekiwań? Proś Boga, by pomógł ci się otworzyć na doświadczanie Jego
łaski.

TWÓJ CZAS ZE SŁOWEM BOŻYM

Historię Meribbaala należy odczytać przez pryzmat obietnicy, którą Dawid złożył Jonatanowi - w
czasie, gdy Saul próbował zabić Dawida.

Do czego zobowiązywała Dawida ta obietnica? Jaka była reakcja Jonatana? Przeczytaj fragment z 1
Księgi Samuela 20,12-17.

Przez lata Dawid uciekał przed gniewem Saula. Zakończyło się to wraz ze śmiercią króla podczas
bitwy z Filistynami. Poległa także Jonatan. Członkowie rodziny Saula zaczęli w popłochu szukać
kryjówki, w obawie o swoje życie. Podczas ucieczki młody Meribbaal został ranny, pozostając
niepełnosprawny do końca życia.

Co stało się z pięcioletnim potomkiem Saula? Przeczytaj 2 Księgę Samula 4,4.
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Odkrywanie
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Dynastia Saula dobiegła końca dwa lata później, gdy jego syn, Iszbaal, został zamordowany przez
własnych żołnierzy (2 Sm 4,1-8). Dawid został uznany za prawowitego króla Izraela (2 Sm 5,4).
Przeniósł stolicę z Hebronu do Jerozolimy, która została przez potomnych nazwana Miastem Dawida
(2 Sm 5,6-10). Wtedy Dawid przypomniał sobie o obietnicy złożonej Jonatanowi.

Analiza tekstu: przykład łaski

Przeczytaj fragment z 2 Księgi Samuela 9,1-13. Dokonaj analizy tekstu. Zwróć uwagę na rozwój
akcji, od pytania Dawida, poprzez etap poszukiwania, do momentu okazania łaski. Wynotuj słowa,
które ukazują pełne łaski serce Dawida.

Pytanie Dawida: 2 Księga Samuela 9,1-4
W tamtych czasach, pierwszych ruchem każdego nowego króla było wyeliminowanie potomków
oraz spadkobierców poprzedniego władcy. Jaki kontrast zauważasz z postawą Dawida w 2 Sm 9,1?

Hebrajskie słowo „chesed” (łaska, życzliwość, dobroć) ma bogate znaczenie teologiczne. Przeczytaj
proroctwo zapisane w Księdze Izajasza 54,8-9. Co mówi ono o cechach Boga?

Pytanie Dawida sprowadziło na dwór starego sługę z domu Saula imieniem Ziba. Jakie wieści
przekazał on Dawidowi?
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Przeczytaj 2 Księgę Samuela 9,2-4. Poszukaj, jakie jest znaczenie nazwy Lo-debar. Jakie jest
powiązanie między nazwą miasta a sytuacją Meribbaala?

Poszukiwanie zbiega: 2 Księga Samuela 9,5-6
Co się wydarzyło, gdy posłańcy Dawid wyruszyli na spotkanie z Meribbaalem? Czego mógł się
spodziewać Meribbaal?

Uprzywilejowanie niegodnego: 2 Księga Samuela 9,7-13
Dawid nie szukał Meribbaala, by dokonać na nim zemsty i pozbawić go życia, lecz by okazać mu
łaskę. Jakie gesty dobroci okazał Dawid Meribbaalowi?

Z jałowego miejsca wygnania, w którym warunki do życia były surowe, Meribbaal został zaproszony
na dwór królewski, gdzie wszystkie jego potrzeby zostały zaspokojone. Dawid przygotował mu
miejsce przy królewskim stole, darując status równy własnym synom. Jaki niezwykły przykład łaski!

Interpretacja: analogia łaski

Meribbaal nie zdobył przychylności Dawida dzięki osobistym zasługom. Nie mógł też ofiarować
niczego w zamian. Gdyby był w stanie odwdzięczyć się za otrzymaną dobroć, nie byłby to przykład
łaski! Łaska jest bowiem niezasłużonym darem, przebaczeniem bez wymówek, akceptacją bez
okresu próbnego. Jest to akt czystej bezinteresownej miłości.
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Niegodni miłości, ukochani bezwarunkowo
2 Księga Samuela 9,1-13

STUDIUM

Porównując zachowanie Dawida względem Meribbaala z tym, co Jezus uczynił względem nas,
odnajdujemy uderzające analogie.

Przeczytaj wersety umieszczone w prawej kolumnie w poniższej tabeli, a następnie opisz kolejne
aspekty analogii do Bożej łaski.

Łaska okazana przez Dawida

Boża łaska

Meribbaalowi

okazana wszystkim ludziom

Meribbaal był synem Jonatana,
zrodzonym na jego podobieństwo

Księga Rodzaju 1,27
Wszyscy ludzie zostali stworzeni na Boży
obraz i podobieństwo

Meribbaal doznał upadku, który
uczynił go niepełnosprawnym

List do Rzymian 5,12

Dawid szukał osoby, której mógł
pomóc

Ewangelia Łukasza 19,10

Meribbaal nie był w stanie
zasłużyć sobie na łaskę
wyświadczoną mu przez króla

Ewangelia Jana 1,12

Dawid zabrał Meribbaala z
jałowego miejsca, w którym się
znajdował, i zaprosił do
królewskiego stołu.

Księga Apokalipsy 19,9
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Dawid obdarzył Meribbaala tym
samym statusem co jego własne
dzieci.

List do Efezjan 1,5

Niepełnosprawność Meribbaala
nieustannie przypominała o łasce,
jaką otrzymał od Dawida.

2 List do Koryntian 12,9

Dawid dał Meribbaalowi te same
przywileje, z których korzystali
jego synowie i córki.

List do Galatów 4,4-7

Z miłości do Jonatana, Dawid postanowił odszukać jego potomków, by obdarzyć ich łaską. Bóg
także, przez wzgląd na swego Syna i Jego ofiarę na krzyżu, wciąż szuka tych, których może obdarzyć
łaską.
Jak powinna wyglądać nasza odpowiedź? Nawrócenie Apostoła Pawła jest idealnym przykładem.

Korelacja: łaska, która przemienia życie

Podobnie jak Meribbaal, Paweł z pokorą przyjął Bożą łaskę, a jego życie uległo całkowitej
przemianie.
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Przeczytaj, w jakich słowach opisuje to sam apostoł. Następnie zapisz, czego możemy nauczyć się z
jego postawy.

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego
nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda,
lecz łaska Boża ze mną. (1 List do Koryntian 15,9-11)

Zastosowanie: codzienne życie w łasce

W swoim rozważaniu Chuck Swindoll opisuje kobietę, która pomimo wytężonej pracy nie była w
stanie zapracować na uznanie szefa. Spędzała długie godziny, starając się zyskać jego aprobatę.
Pewnego dnia pośpiesznie wymamrotał: „dobra robota” i odszedł. Nie potrafił nawet spojrzeć jej w
oczy. W jaki sposób wpłynęło to na jej pracę w przyszłości? Czy przez pracę u boku wiecznie
zasępionego szefa kobieta zaczęła zmieniać swój stosunek do wykonywanych obowiązków? Tak.
Zaczęła się buntować.
W przeciwieństwie do tej historii, Dawid okazał bezwarunkową miłość Meribbaalowi. Obdarzył go
łaską, czego wynikiem była lojalność i wdzięczność względem króla.
Odpowiedzią Apostoła Pawła na okazaną mu łaskę było pełne oddanie Chrystusowi oraz
determinacja w głoszeniu Dobrej Nowiny innym. Życiowe credo Pawła moglibyśmy zawrzeć w 3
zdaniach:
•

Wszystko, co Bóg robi, przesycone jest łaską

•

Jestem tym, kim jestem, dzięki Jego łasce

•

Pozwalam innym być tym, kim są, dzięki łasce

Boża łaska może przemienić także twoje życie!
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Wróćmy teraz do modlitwy początkowej. Czy doświadczyłeś Bożej miłości objawionej w Jezusie
Chrystusie? Czego cię ona uczy?

Czy byłeś w relacji z osobą, która nigdy nie okazywała łaski? Jak się wtedy czułeś? Czego cię to
nauczyło?

W jaki sposób możesz okazywać łaskę w swoim życiu? Jak możesz uczynić credo Pawła Apostoła
swoim?

MODLITWA
Ojcze, dziękuję, że Twoje ramiona są dla mnie zawsze otwarte. Dziękuję Ci za Twoją miłość.
Dziękuję, że posłałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł za mnie i uwolnił od ciężaru win.
Oddaję Ci moje serce i należną Ci chwałę. Amen.

www.iflpolska.pl | www.facebook.com/IFLPolska
Copyright © 2005, 2013, 2019 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2019 Fundacja IFL-Polska
Fundacja IFL-Polska: Rzetelnie o Biblii, praktycznie o życiu

PRZEBUDZENIE ŁASKI

Odkrywanie

STUDIUM #6

Żyć w łasce, trzymając się łaski
List do Galatów 1,6-10; 2,1-16

Pisma
STUDIUM

Dlaczego jest tak, że choć wierzymy w wolność naszego kraju, tak wielu chrześcijan nie
wierzy w wolność, którą daje nam nasza wiara.? Dlaczego ustępujemy tym, którzy chcą
nam ja odebrać? Nie daj się zniewolić! Żyj w oparciu o Bożą łaskę!

Charles R. Swindoll

Gdy Chrystus nas wyzwolił, zdjął z naszej szyi uciążliwe jarzmo prawa i zastąpił je swoim „lekkim
jarzmem” (zob. Ewangelia Mateusza 11,28-30).
Jezus wyswobodził nas z niewoli grzechu, uwolnił nas od wstydu i ciężaru naszych win. Ponieważ
Chrystus złamał moc grzechu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, nasza wolność jest pełna.
Jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi jesteście. (Ewangelia Jana 8,36)
Jednak nie możemy traktować naszej wolności jako rzecz oczywistą. Potrzebujemy być czujni, by nie
dać się zwieść herezji, która fałszuje obraz łaski i przyćmiewa przesłanie o wolności.
Apostoł Paweł ostrzegał Kościół w Galacji przed legalistami, którzy wkradali się, by celowo
przekręcać prawdę o Chrystusie. (List do Galatów 1,7) Ich nauka nakładała stare pęta na chrześcijan,
którzy przez wiarę w Chrystusa zostali z nich wyzwoleni. Konsekwencją tego był nieuchronny powrót
do życia w napięciu, poczuciu winy i braku radości. Wierzący, którzy poddają się na nowo niewoli
prawa, zaczynają być nadmiernie ostrożni, wycofani i obsesyjnie przejmują się opinią innych.
W jaki sposób możemy upewnić się, że pozostajemy wolni i „nie poddajemy się na nowo niewoli
prawa”? (List do Galatów 5,1)
W studium tym nauczymy się, jak odrzucać przejawy legalizmu - dzięki zrozumieniu dwóch ważnych
terminów, trzech groźnych przeciwników oraz czterech skutecznych linii obrony.
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STUDIUM

PRZYGOTUJ SWOJE SERCE

Przyjrzyjmy się dwóm ważnym terminom: swoboda i legalizm. Skorzystaj z następujących definicji z
książki Chucka Swindolla „Przebudzenie łaski” jako inspiracji do modlitwy.

Swoboda
Zasadniczo, swoboda to wolność... A na czym polega wolność? Na tym, że jest się wolnym od
czegoś i do czegoś – do tego, by móc coś robić.
Taka wolność jest właściwie umotywowana – jest umotywowana bezwarunkową miłością. Kiedy
łaska Chrystusowa wypełni twoje życie, zauważysz, że nie musisz robić już nic ze strachu, wstydu
lub ze względu na poczucie winy. To co masz do zrobienia, będziesz robił z miłości. Czas
koszmarnej tyranii działania pod presją przypodobania się komuś dobiegł końca... i już nigdy nie
wróci.
Łaska daje nam również swobodę robienia czegoś innego – swobodę korzystania z praw i
przywilejów wynikających z braku zniewolenia, a także utorowanie innym drogi do korzystania z
tego. To swoboda doświadczania i cieszenia się z zupełnie nowego rodzaju siły, którą wnieść do
naszego życia może jedynie Chrystus. To możliwość i umiejętność samodzielnego stawania się
dokładnie tym, kim On chciałby, abym się stał. Nieważne, jak On prowadzi innych. Mogę być
sobą – w pełni sobą i w pełni swobodnie. To swoboda posiadania osobistej, zupełnie
niepowtarzalnej relacji z Chrystusem. Ta właśnie swoboda pozwala wyswobadzać innych, tak by i
oni mogli stać się tymi, którymi mają się stać – różnymi ode mnie!

Chuck podsumowuje swoje rozważanie na temat swobody następującymi słowami:
To wolność podejmowania własnych decyzji, poznawania Jego woli, podążania za nią. To
wolność, dzięki której mogę pozwalać Mu, by prowadził mnie w wyjątkowy sposób przez moje
życie, a ciebie w zupełnie inny przez twoje. A kiedy już posmakuje się tej właśnie wolności, nic
innego nie jest w stanie jej zastąpić.
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Wspaniały opis życia w wolności, czyż nie?
Bazując na powyższych słowach, o jakie dziedziny twojego życia potrzebujesz się modlić, by
doświadczyć więcej Bożej łaski?

A teraz definicja tego, czym jest legalizm:
Legalizm
Legalistyczne podejście jest kwestią mentalności opartej na dumie. Jest to obsesyjne
dostosowywanie się do sztucznie zawyżonych standardów, które ma na celu wyniesienie siebie na
piedestał. Legalista przyjmuje zwierzchnictwo prawa, po czym winduje jego wymogi do
absurdalnych skrajności.
Legalizm jest ponury, rygorystyczny, ciasny, zamieniający życie w salę rozpraw. Pycha, która
znajduje się w samym sercu legalizmu współdziała tutaj z innymi czynnikami motywującymi.
Takimi jak poczucie winy. Strach. Wstyd. To z kolei prowadzi do stanu, w którym nacisk kładzie
się na myślenie o tym, kim nie powinienem być, i o tym, czego ktoś nie powinien robić. To z kolei
wspaniale wspiera rozwój ponurego, negatywnego myślenia i nastawienia do świata.

Który aspekt legalizmu zwrócił twoją szczególną uwagę?

TWÓJ CZAS ZE SŁOWEM BOŻYM

Rozważając temat swobody i legalizmu, zwróćmy uwagę, w jaki sposób Apostoł Paweł w Liście do
Galatów opisuje trzech potężnych przeciwników wykradających naszą wolność.
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List do Galatów 1,6-10; 2,1-16
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STUDIUM

Analiza tekstu: przeciwnik #1, czyli herezja (List do Galatów 1,6-10)

Paweł założył Kościół w Galacji, opierając go na centralnej prawdzie Ewangelii – zbawieniu przez
łaskę dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Niedługo po tym, jak wyruszył w dalszą podróż misyjną,
żydowscy fałszywi nauczyciele zaczęli zwodzić Galatów, twierdząc, że sama wiara w Chrystusa nie
jest wystarczająca. Nauczali, że Bóg akceptuje jedynie tych pogan, którzy przestrzegają prawa
Mojżeszowego i są obrzezani (zob. Dzieje Apostolskie 15,5; Ga 6,12-13).
Pod przywództwem Pawła, Kościół w Galacji funkcjonował w oparciu o łaskę, która prowadzi do
życia w wolności. Fałszywi nauczyciele zaprzeczali temu, co wcześniej głosił Paweł. Zmienili oni
całkowicie kurs, ku któremu zmierzała rozrastająca się wspólnota. Kierowali wzrok ludzi na prawo i
zasady Starego Przymierza, zamiast na łaskę i osobę Jezusa Chrystusa.
Użyj metody analizy tekstu, by przestudiować fragment z Listu do Galatów 1,6-10. Odnajdź
pierwszego z trzech przeciwników, o których ostrzega Paweł.
W jaki sposób Apostoł Paweł opisał legalistów szerzących fałszywą naukę? (Ga 1,7)

W Liście do Galatów 1,6-7 możemy odnaleźć dwa na pozór podobne greckie słowa. Są nimi: heteros
i allos. Oba tłumaczymy jako „inny”. Jednak heteros oznacza „innego rodzaju”, podczas gdy allos
znaczy „inny tego samego rodzaju”. Fałszywi nauczyciele głosili więc, że przedstawiana przez nich
„ewangelia” była allos, czyli „czymś innym, ale tego samego rodzaju”, w odniesieniu do tego, co
głosił wcześniej Paweł.
Apostoł Paweł skonfrontował te twierdzenia, pisząc, że przyjmują „inną (heteros) Ewangelię, które
wcale nie jest allos”.
W którym miejscu Paweł zestawia heteros i allos?
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Legaliści „przekręcali Ewangelię Chrystusową” (List do Galatów 1,7) Poddali w wątpliwość
dostateczność ofiary poniesionej na krzyżu i podważyli zaufanie do Zbawiciela.

Co rozgniewało Pawła do tego stopnia, że nazwał ich „przeklętymi”, nie troszcząc się o, jak zostanie
to przez nich odebrane? (Ga 1,8-10)

Legaliści nie tylko przekręcają znaczenie Ewangelii, lecz także nękają ludzi poprzez zdradziecką
taktykę, opisaną przez Apostoła Pawła w następnym fragmencie.

Interpretacja: przeciwnik #2, czyli nękanie (List do Galatów 2,1-6)

W Liście do Galatów 2,1-6 Paweł opisuje spotkanie z przywódcami kościoła w Jerozolimie. Zabrał
on ze sobą Barnabę, obrzezanego Żyda, powszechnie szanowanego w kościele jerozolimskim (zob.
Dzieje Apostolskie 4,36-37). Był z nim także Tytus, nieobrzezany poganin, który reprezentował
tysiące pogan nawracających się z bałwochwalczych kultów do Chrystusa (Ga 2,1)

Kiedy Paweł spotkał się z przywódcami Kościoła w Jerozolimie? Jaki był powód spotkania i co miał
im do przekazania? (Ga 2,2)

Ważnym krokiem w procesie interpretacji Pisma Świętego jest zrozumienie kulturowego i biblijnego
kontekstu danego fragmentu. Pamiętaj o zasadzie: „Tekst należy interpretować w całym jego
kontekście”.
Co było tłem spotkania Pawła z przywódcami kościoła?
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W jerozolimskim kościele działała grupa „legalistów”, którzy podważali misję Pawła wśród pogan i
próbowali zatrzymać rozwój chrześcijaństwa.

Aby zrozumieć tą kwestię oraz realne zagrożenie, które z nią się wiązało, posłuż się komentarzem
biblijnym do Listu do Galatów. Zapisz, co odkryłeś na temat działalności owych legalistów i
fałszywych nauczycieli. Na czym polegało zagrożenie dla Ewangelii?

Zwróć uwagę na ich taktykę:
A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli
podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć
w niewolę. (List do Galatów 2,4)
Legaliści wciąż podejmują próby zasiewania niepokoju w sercach wierzących. Szpiegują i
przekręcają przesłanie Ewangelii, by odebrać wolność, którą mamy w Chrystusie.
Czy dostrzegasz tego typu działania w swoim życiu?

Legaliści nie uprzedzają, że nadchodzą. Nie zapowiadają swojej obecności. Zakradają się i
szpiegują. W jakim celu? Aby wprowadzić nas w niewolę, zamknąć celę i odejść.
Charles R. Swindoll

Paweł z całych sił walczył o duchową wolność nawróconych pogan. Sprzeciwiał się sianiu herezji i
nękaniu wierzących. Stawał także przeciwko hipokrytom i kłamcom.
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Korelacja: przeciwnik #3, czyli hipokryzja (List do Galatów 2,11-16)

Przyjrzyjmy się teraz fragmentowi, w którym Paweł napomina Apostoła Piotra. Posłużmy się
techniką korelacji, by zestawić ten tekst z opisem wizji Piotra w Dziejach Apostolskich 10,9-16.
Jakie było znaczenie tej wizji?

Co Piotr powiedział Korneliuszowi, gdy go odwiedził? (Dzieje Apostolskie 10,28-29)

W Chrystusie bariera między Żydem a Grekiem przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie (zob. List do
Efezjan 2,14-18). Bóg objawił tę prawdę Piotrowi, który powinien był odważnie stać na straży
jedności żydów i pogan w Kościele. Piotr uległ jednak presji i zaczął postępować obłudnie.
Konsekwencją tego mógł być nawet podział w Kościele, Paweł jednak w porę zainterweniował.
Przeczytaj List do Galatów 2,11-16. Opisz dialog, jaki ma tu miejsce.

Hipokryzja jest wyjątkowo niebezpiecznym zjawiskiem. Jest to zagubienie pomiędzy prawdziwą
tożsamością, a próbą wypełniania oczekiwań innych osób. U jej podstaw zazwyczaj leży strach.
Czy dostrzegasz w swoim sercu lęk przed opinią osób wokół ciebie?

Osoby legalistyczne poszukują przychylności w oczach innych ludzi. Wymagają, że będziesz spełniał
ich oczekiwania. Wszystko to jest podszyte pychą!
Charles R. Swindoll
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Zastosowanie: cztery linie obrony przed legalizmem

Jeśli chcemy żyć w wolności, musimy podjąć konkretne kroki, by ją chronić.
•

Stój w obronie wolności. Jeśli dana grupa nie szanuje twoich przekonań lub Bożego
przewodnictwa w twoim życiu, opuść ją.

•

Przestań poszukiwać aprobaty w oczach innych. Bez względu na to, jak „duchowi” czy
dojrzali mogą się wydawać. Szukaj przychylności i łaski w Bożych oczach.

•

Rozpoznawaj zachowania czy postawy nacechowane legalizmem. Bądź czujny i nie przymykaj
na nie oczu.

•

Żyj prawdą objawioną w Bożym Słowie. Postępuj uczciwie i odważnie. Nie bój się mówić
głośno o tym, w co wierzysz. Jeśli dostrzegasz w swoim życiu kompromisy, to proś Ducha
Świętego, by cię z nich wyprowadził. Nie osądzaj innych.

Jeśli zauważasz w sobie skłonność do ciągłego szukania aprobaty w oczach innych, co może ci
pomóc się z tego uwolnić?

Czy zdarza ci się przybierać różne maski w różnych grupach znajomych? Jak możesz uniknąć
pułapki hipokryzji?
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Czy byłeś kiedyś ofiarą legalistów, którzy próbowali cię kontrolować i narzucać swoje myślenie? Co
się wtedy wydarzyło? W jaki sposób Bóg może uzdolnić cię do odparcia takich ataków w
przyszłości?

Przebudzenie łaski ma miejsce wtedy, gdy przestajemy własnymi wysiłkami zabiegać o Bożą
akceptację, gdy zaczynamy Mu szczerze i głęboko ufać. Jesteśmy zbawieni przez łaskę i powołani do
życia w łasce. Tylko w taki sposób warto żyć!

MODLITWA
Ojcze, dziękuję Ci za radość, którą obdarzasz mnie każdego dnia. Dziękuję za relację z Jezusem
Chrystusem, która jest źródłem mojej siły i nadziei. Chroń mnie przed pułapkami herezji i hipokryzji,
które prowadzą do zniewolonego i jałowego życia. Prowadź mnie proszę ścieżką wolności i
całkowitego poddania Tobie. Amen.
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Dzięki mocy Chrystusa, który mieszka w tobie, nie musisz ulegać grzechowi!

Charles R. Swindoll

W czasie wojny secesyjnej tysiące Amerykanów straciło życie w bratobójczej walce. To był
najbardziej brutalny konflikt w historii Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy kraj pogrążony był w
szaleńczej walce, w 1863 roku prezydent Abraham Lincoln ogłosił Proklamację Emancypacji. Walki
ostatecznie ustały w 1865 roku, a trzynasta poprawka do konstytucji została oficjalnie przyjęta.
Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostało zniesione.
Mimo że dekret prezydencki został zapisany w konstytucji, wieść o nim docierała na plantacje powoli,
a wyzwalanie niewolników nie następowało bez problemów. Niektórzy właściciele za wszelką cenę
próbowali zatrzymać swoją darmową siłę roboczą. Z drugiej strony, obawa przed życiem jako wolni
obywatele we wrogo nastawionej kulturze długo jeszcze więziła niewolników pracujących na
plantacjach. W rezultacie ludzie, którzy zostali wyzwoleni w świetle prawa, nie wiedzieli o tym lub po
prostu nie potrafili żyć inaczej. Jakie to tragiczne!
Tragicznym jest także to, że wielu chrześcijan wciąż funkcjonuje w starych schematach oraz poczuciu
zniewolenia i wstydu, mimo że Chrystus oddał życie, by ich wykupić. Bóg skierował ku nam
Proklamację Emancypacji, która brzmi: Jesteś wolny od niewoli grzechu (List do Rzymian 6,18)
Czy doświadczasz tej wolności w codziennym życiu? Czy jesteś świadom, na czym ta wolność polega?
Być może nie rozumiesz, jak możesz to przyjąć, a może… nie chcesz tego przyjąć.
Podczas tego studium przyjrzymy się 6 rozdziałowi Listu do Rzymian i odkryjemy wspaniałe
wskazówki Apostoła Pawła, dotyczące życia wolnego od grzechu i wstydu.
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PRZYGOTUJ SWOJE SERCE

Zwróć uwagę na analogię do niewolnictwa zawartą w Liście do Rzymian.
Po pierwsze, każdy z nas narodził się z jarzmem grzechu.
Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest
napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego… (List do Rzymian 3,9-10)
To tak, jakby grzech wydawał rozkazy, a my nie mamy siły, by móc się sprzeciwić.
Nadszedł jednak dzień, w którym Chrystus nas wyzwolił! Przeczytaj uważnie deklarację Pawła,
zapisaną w Liście do Rzymian 7,5-6:
Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo
działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś straciło moc nad nami Prawo,
gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a
nie według przestarzałej litery.
Podziękuj Bogu w modlitwie za wyzwolenie od sideł grzechu i wyraź swoje pragnienie służenia Mu.
Proś, by poprzez to studium objawiał ci, co znaczy: służba w nowym duchu, a nie według
przestarzałej litery. (List do Rzymian 7,6).

TWÓJ CZAS ZE SŁOWEM BOŻYM
6 rozdział Listu do Rzymian można podzielić na dwie części, które odpowiadają na dwa pytania
odnośnie łaski. Choć brzmią one podobnie, dotykają tematu wolności z dwóch różnych punktów
widzenia. Przyjrzyjmy się im bliżej.
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Analiza tekstu: dwa pytania w 6 rozdziale Listu do Rzymian

Tabela jest pomocnym narzędziem w zestawianiu ze sobą kontrastów.
Przeczytaj wersety zapisane w tabeli i wynotuj wszystkie przeciwieństwa, odnoszące się do sytuacji i
motywacji osób, które mogą zadawać takie pytania.

List do Rzymian 6,1
Czyż mamy trwać w
grzechu, aby łaska
bardziej się wzmogła?

List do Rzymian 6,15
Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że
nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz
łasce?

Kto mógłby zadać
takie pytanie?
Jaki aspekt łaski,
został poruszony w
tym fragmencie?

Czy dostrzegasz różnice w tych dwóch perspektywach?
Jak zauważa Chuck Swindoll, pytanie z Listu do Rzymian 6,1 zdaje się odnosić do osób, którzy nie
są świadomi mocy darowanej im wolności i w dalszym ciągu żyją jak niewolnicy. Z racji tego, że
łaska nie wywiera żadnego praktycznego skutku w ich życiu, jej potencjał nie zostaje wykorzystany.
Pytanie zawarte w Liście do Rzymian 6,15 odnosi się raczej do ludzi, którzy zaczęli korzystać z
wolności, ale w niewłaściwy sposób. Postrzegają ją oni jako przyzwolenie na grzech.
Na oba te pytania („Czy możemy dalej grzeszyć?”) Paweł odpowiada stanowczo: „Nie!!” (List do
Rzymian 6,1-2.15)
Następnie wyjaśnia, jak możemy żyć w wolności od grzechu.
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Interpretacja: żyjąc w wolności od grzechu

W Liście do Rzymian 6,1-15 Apostoł Paweł przedstawia trzy zasady, które trzymają nas z dala od
grzechu i umacniają na ścieżce wyznaczonej przez naszego Mistrza. Pierwsza z nich mówi o tym, o
czym potrzebujemy pamiętać.
Pamiętaj o swoim zjednoczeniu z Chrystusem
Przeczytaj List do Rzymian 6,2-9. Co oznacza „chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa”? (Rz 6,3)

Przeczytaj List do Rzymian 6,3 i 6,5 w innych przekładach Biblii, by zrozumieć znaczenie opisanego
chrztu. Jaka prawda teologiczna kryje się w tych wersetach?
Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus
powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (List do Rzymian 6,3-4)

Chrzest wodny symbolizuje nasz chrzest duchowy, który odnosi się do śmierci, pogrzebania i
zmartwychwstania wraz z Chrystusem. Kiedy zaufaliśmy naszemu Zbawicielowi i poddaliśmy Mu
nasze życie, „zanurzyliśmy się w Jego śmierć i zmartwychwstanie”. Nasz duchowy status uległ
zmianie (zob. 2 List do Koryntian 5,17). Mogliśmy tego nie odczuwać naszymi zmysłami, ale nasza
tożsamość zmieniła się raz na zawsze.
Czego Apostoł Paweł naucza odnośnie mocy grzechu nad naszym życiem ? (List do Rzymian 6,5-7)
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Zwycięstwo nad grzechem zaczyna się od świadomości naszej jedności z Chrystusem, naszej nowej
tożsamości w Nim i życia w oparciu o tę prawdę. Jednak nie wystarczy po prostu ją znać. Następny
krok jest niezwykle istotny.
Kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa jako Zbawiciela, zostaliśmy z Nim zjednoczeni poprzez działanie
Jego Ducha. On zaczął żyć w nas, a my w Nim. Moc, która przebywała w Nim, zaczęła być także
naszą mocą. Jego nadzieja, stała się naszą. Jego brak lęku przed śmiercią, uwolnił również nas od
tego strachu. Nasza tożsamość została zakorzeniona w Chrystusie!
Charles R. Swindoll

Uważaj siebie za umarłego dla grzechu

Znajdź słowo „rozumieć” we fragmencie z Listu do Rzymian 6,10-11. Czego Jezus dokonał przez
swoją śmierć?

W jaki sposób zwycięstwo Jezusa nad śmiercią wpływa na naszą tożsamość? (List do Rzymian 6,11)

Dlaczego postrzeganie siebie jako „umarłego do grzechu i żyjącego dla Boga” (List do Rzymian
6,11) jest niezbędne do życia w zwycięstwie nad grzechem?

Punktem kulminacyjnym nauczania Pawła na temat naszej nowej tożsamości są dwa polecenia:
Niech więc grzech nie panuje już nad waszym doczesnym ciałem – nie poddawajcie się jego
żądzom. (List do Rzymian 6,12)
Tylko dzięki Chrystusowi, który złamał moc ciążącego nad nami grzechu, możemy tak żyć. Pora na
ostatni krok na drodze do wolności.
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PRZEBUDZENIE ŁASKI
STUDIUM #7

Skoro jesteś wolny, czemu tak nie żyjesz?

Odkrywanie

Pisma

List do Rzymian 6,1-15

STUDIUM

Poddawaj się Chrystusowi
Pierwszy krok miał wymiar teologiczny, drugi intelektualny, teraz pora na krok trzeci, będący
praktycznym aktem naszej woli.
Przeczytaj List do Rzymian 6,13-14. Co oznaczają te wersety? Zapisz swoimi słowami.

Zanim przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie mieliśmy mocy, by przestać grzeszyć. Teraz
jednak otrzymaliśmy moc, by oprzeć się sile grzechu. Możemy śmiało powiedzieć: „Grzech nie jest
już moim panem!”

Korelacja: łaska większa niż nasz grzech

Siła grzechu jest potężna, ale łaska jeszcze silniejsza!
Przeczytaj List do Rzymian 5,18-20 i zapisz, czego dowiadujesz się na temat łaski.

Im więcej spustoszenia czyni grzech, tym większa jest obfitość Bożej łaski, byśmy mogli „pełnić
służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.” (List do Rzymian 7,6)

Zastosowanie: praktyczne ostrzeżenia

W swoim rozważaniu Chuck Swindoll porównuje walkę z grzesznymi nawykami do polowania na
wieloryba.
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Walka ze starymi grzechami może czasem wydawać się nie do wygrania. Jednak, jak mówi Biblia,
dzięki złączeniu z Chrystusem jesteśmy umarli dla grzechu i poddani nowemu Panu.

Gdy myślisz o konkretnym grzechu, nad którym potrzebujesz zwyciężyć w swoim życiu, jak myślisz,
co może ci w tym pomóc?

Co potrzebujesz zrozumieć, by w pełni powiedzieć „tak” życiu poddanemu Chrystusowi?

W jaki sposób możesz żyć w oparciu o swoją nową tożsamość, zamiast ulegać grzechowi?

Byliśmy przykuci do grzechu, stojąc w szeregu niewolników. Jezus wyzwolił nas ze względu na Jego
miłość do nas. Ofiarował samego siebie, by nas uratować. Nie tylko uwolnił nas od ciążących kajdan,
ale również zaprosił do życia w oparciu o wolność i nową tożsamość. Wezwał nas po imieniu i
powiedział: „Daję ci nowe życie i dzięki mojej łasce jesteś już na wieki wolny!”
Charles R. Swindoll

MODLITWA
Ojcze, to Ty masz moc, a nie ja. Dziękuję, że żyjesz we mnie i umacniasz mnie, gdy grzech znów puka
do moich drzwi. Proszę Cię, byś mnie prowadził swoimi ścieżkami i chronił od pokus. Modlę się o to
w imię mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
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