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My lenie typu „Z”
CZEGO PRAGNIE BÓG?

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• My lenie typu „Z” bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym
terenie.
• Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez
zakładanie ich w taki sposób, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyj cia
ewangelii dzi ki wiadectwu miejscowego ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia.
• Zdawa sobie spraw , e Bo wol jest, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i
zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.
• Zajmowa si zakładaniem ko ciołów w oparciu o my lenie typu „Z” lub wizj docelow .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

My lenie typu „Z” przekazuje wizj ostatecznego Bo ego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi
czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli
ewangeli oraz mieli okazj przyj
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc .
Zastanów si , jak mo na w sposób jasny i przyst pny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim
kontek cie kulturowym.
WPROWADZENIE
Gdyby przywódcy chrze cija scy zadali sobie pytanie: „Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania w
dziejach ludzko ci?” lub „Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu ?”, jak wpłyn łoby to na
sposób ich słu by? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okre la zadania ich słu by.
I.

NA CZYM POLEGA MY LENIE TYPU „Z”?

Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania? Odpowied brzmi „Z” – ko cowy skutek tego, czego Bóg
pragnie dla ka dego narodu, regionu, miasta, wsi b d otoczenia. Działanie zmierzaj ce do
osi gni cia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest „Z”. Biblia podaje wyra nie, e
Bo a miło obejmuje swym zasi giem cały wiat (Jana 3:16). W Li cie do Tymoteusza Paweł
podkre lił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat pisz c: „[Pan] jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi , ale wszystkich doprowadzi do
nawrócenia” (2 Piotra 3:9).

Duchowy charakter
Lato 2004

My lenie typu “Z”
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Wizja SCP
strona ii

Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opami tali, to czy my nie powinni my podziela tego
pragnienia? Czy Bóg mo e si nami posługiwa , by my mobilizowali innych do osi gni cia tego
celu? Co mogłoby si wydarzy , gdyby wszyscy chrze cijanie w danym kraju, regionie, mie cie, wsi
czy cho by najbli szym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby ka dy Go poznał
i widział chrze cijan yj cych po ród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12)
Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz
wszechmocny Bóg wie jedynie, kto b dzie zbawiony. Zadaniem Ko cioła jest zapewnienie ka demu
szansy usłyszenia ewangelii.
Zanim przyst pisz do dalszej lektury, postaw sobie nast puj ce pytania:
• Czego Bóg pragnie dla ____________? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia)
Po wi na odpowied jeden akapit.

• Co powy sza odpowied oznacza dla mojej słu by? Czy to, czym si obecnie zajmuj ,
odzwierciedla Bo e pragnienia?
Łatwo zauwa y , w jaki sposób my lenie typu „Z” mo e trafnie okre la wizj i zadania we wszelkiej
słu bie.
II.

ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA

W celu osi gni cia „Z”, musi doj
do nasycenia. Pod poj ciem
„nasycenia” rozumiemy docieranie ko cioła do „wszystkich ludzi”, jak to
podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika,
e Bóg pragnie, aby ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i
zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza
całkowite posłusze stwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i
Zbawiciela. Istotn cz ci chrze cija skiego ycia jest przynale no
do miejscowego ko cioła, gdzie wierzy si w Słowo Bo e i Go naucza.
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne
podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego
poprzez zakładanie ko ciołów w taki sposób, by ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko mieli szans przyj cia ewangelii dzi ki wiadectwu
miejscowego ko cioła. SCP to wizja, strategia i słu ba napełniania
krajów, regionów, miast, wsi i najbli szego otoczenia ko ciołami, które
przedstawi ewangeli ka dej osobie w jej j zyku i wła ciwej danemu
krajowi kulturze.

Zakładanie ko ciołów
a do nasycenia jest
wcieleniem w ycie
Wielkiego Nakazu
Misyjnego poprzez
zakładanie ko ciołów
w taki sposób, by
ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko
mieli szans przej cia
ewangelii dzi ki
wiadectwu
miejscowego
ko cioła.

A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z”?
Poza tym, e Bóg pragnie „Z” bardziej ni my, ekscytuj cy jest fakt, e w Pi mie mamy
wyra n obietnic spełnienia celu „Z”. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego
chwał jest wyra ona w ksi dze Izajasza: „kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód,
które przepełniaj morze” (Iz. 11:9).
W ksi dze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym
rezultacie Bo ego działania w wiecie, osi gni ciu celu „Z”, do którego zmierza historia
ludzko ci. Jan opisuje tłumy ludzi z ka dego narodu, plemienia, ludu i j zyka oddaj cych Bogu
chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z” jest realistyczne.
B. Co mówi sam Bóg na temat „Z”?
W jednej z najintymniejszych chwil sp dzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno w ród tych,
którzy w Niego wierz : „aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak
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Mnie umiłowałe ” (Jan 17:23b). Jezus pragn ł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym wła nie
polega „Z”! Powtórzył t pro b dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi –
Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisuj cy cel „Z”. Jest zatem jasne, e „Z” jest dla Boga
spraw niezmiernie istotn .
C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie „Z”
Jezus uczył swoich uczniów my lenia typu „Z” zapewniaj c ich, e „najpierw musi by głoszona
Ewangelia wszystkim narodom” (Mar. 13:10). Obiecał te , e ewangelia b dzie głoszona a do
nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47).

III.

KILKA NIEZB DNYCH KROKÓW DO OSI GNI CIA „Z”

W celu realizacji „Z” musimy przeby w słu bie etap od „A” do „Y”. Pismo podaje nam kilka zasad
niezb dnych do odbycia etapu z „A” do „Y”, który jest konieczny do efektywnego wykonania „Z”.
Warto zwróci uwag , e wszystkie te kroki maj co wspólnego z „Z”. Zachowuj c stale w pami ci
„Z” mo emy dokonywa strategicznych posuni odbywaj c etap od „A” do „Y”.
D. Modlitwa
Pod wieloma wzgl dami modlitwa stanowi integraln cz
celów na ziemi. Zwró uwag na nast puj ce odno niki:

E.

dostrzegania realizacji Bo ych

•

2 Krn. 7:14 Je li lud Bo y modli si
wykonany.

•

Mat. 9:38 Lud Bo y otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi
realizacji planu „Z”.

•

1 Tym. 2:1-4 Lud Bo y ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjaj ce realizacji
planu „Z”. Paweł polecił Tymoteuszowi, by ko cioły modliły si za przywódców w
społecze stwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii.

•

Obj. 5:8-10 „Z” jest skutkiem „modlitw wi tych”.

Miło

tak, jak powinien, plan „Z” na pewno zostanie
udział w

i jedno

Gdy Jezus powiedział: „po tym wszyscy poznaj ”, miał na my li miło mi dzy chrze cijanami
(Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan „Z” wymaga bardzo dobrych relacji mi dzyludzkich. Tylko
w sytuacji, gdy wierz cy b d si darzy wzajemn miło ci , ludzie b d wiedzieli, e nale
oni do Chrystusa. Je li brak nam miło ci, to niewiele pomo e wzrost liczebny – sprawi on
jedynie, e ludzie b d nas postrzega jako kolejny ruch religijny.
Je li wiat ma pozna , e wierz cy s uczniami Chrystusa, musi mi dzy nimi panowa taka
sama jedno jak ta, która ł czy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jedno ci z
Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi . Modli si o to, by nasza jedno była
odbiciem jedno ci ł cz cej Ojca i Syna i o to, by my pozostawali z Nim w nierozerwalnym
zwi zku (Jan 17:21,23).
F.

Wizja
Jak wynika z zamieszczonych poni ej fragmentów Pisma, „Z” jest zadaniem o zasi gu
globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentuj cych wszystkie narodowo ci i zak tki wiata.
My lenie typu „Z” wymaga postrzegania całego wiata Bo ymi oczami.
•

Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, „aby ka dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin ł, ale miał ycie wieczne” (Jan 3:16).

•

Jezus jest ofiar „za grzechy całego wiata” (1Jana 2:2).

•

Duch wi ty „przekona wiat o grzechu” (Jan 16:7-11).

•

Duch wi ty daje chrze cijanom moc do wiadczenia „po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

•

Jezus nakazuje swoim nast pcom: „id cie wi c i nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28:1820).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).
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G. Ewangelizacja
W celu realizacji planu „Z” ko ciół musi wysyła ewangelistów wsz dzie tam, gdzie jest
niewielu wierz cych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan „Z” wymaga dotarcia do osób, które nie
słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nast puj co:
„...Jak e mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli usłysze , gdy im nikt nie
głosił?” (Rzym. 10:14).
Chrze cijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej
nie słyszały, w ka dej wsi, mie cie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i
zakładaniem ko ciołów w tych miejscach i w ród tych ludzi „Ci, którym o Nim nie mówiono,
zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go” (Rzym. 15:21).
H. Zakładanie ko ciołów
W celu realizacji planu „Z” wsz dzie musz by ko cioły widoczne
dla
wszystkich.
Za
po rednictwem
ko cioła,
zarówno
niewidzialnego (w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna
„wielorak w przejawach m dro
Boga” (Efez. 3:8-11). Ko ciół
jako ciało Chrystusowe jest namacaln
obecno ci
Jezusa
Chrystusa na ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze
miejsce w yciu ko cioła, wiat pozna, e jest On panem
wszystkiego (Efez. 1:22-23).

W celu realizacji
planu „Z” wsz dzie
musz by ko cioły
widoczne dla
wszystkich.

Dzi ki krwi przelanej na krzy u ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim
Ko ciele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyja ni.
Pragn ł on w ród tych ludzi yj cych dot d w nienawi ci „z dwóch rodzajów ludzi stworzy w
sobie jednego nowego człowieka, wprowadzaj c pokój” (Efez. 2:13-16).
Podobnie jak miło i wierno współmał onków jest zauwa ana przez członków wspólnoty, w
której mieszkaj , tak te widoczna jest relacja mi dzy Jezusem a Jego Ko ciołem (Efez. 5:2223).
Członkowie ko cioła s ze sob powi zani tak jak cz ci ciała, z których ka da wykonuje swoje
zadanie. Celem działania ko cioła jest przybli anie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w
ko ciele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały ko ciół posiada w gronie
swoich członków przedstawicieli ka dego narodu (Obj 5:9-10).
IV.
I.

MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”

Dawanie typu „Z”
My lenie typu „Z” wymaga dawania typu „Z”. Paweł przytacza słowa Jezusa napominaj c w
Milecie starszych z ko cioła w Efezie: „Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (Dz.
Ap. 20:35). Dawanie jest istotn cz ci słu by ko cioła. Paweł podpieraj c si apostolskim
autorytetem zalecał ko ciołowi w Koryncie: „oby cie i w t łask obfitowali” (2 Kor. 8:7).
Ko ciół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wi cej Bóg
zaspokaja jego aktualne potrzeby „według bogactwa swego w chwale”. Nasz Pan błogosławi
akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron
przedsi wzi cia, jakiego podejmie si ko ciół d
cy do realizacji planu „Z” (Filip. 4:15-19).

J.

Strategia „Z”
Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: „We wszelkim działaniu
zwracaj uwag na koniec”. Stosowanie w praktyce my lenia typu „Z” wywiera ogromny wpływ.
Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słu bie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem
ich wysiłków w realizacji Bo ego planu „Z”. W takiej sytuacji łatwo jest popa
w rutyn i
dopu ci do tego, e ominie nas Bo e błogosławie stwo. Postawienie sobie zasadniczego
pytania „Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słu ymy?” mo e okaza si niezwykle
inspiruj ce dla ludzi słu cych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do
bardziej intensywnej pracy dla Boga.
Przykład my lenia typu „Z” w Rumunii
Nelu Sofrac, zało yciel ko ciołów w Rumunii, zauwa ył, e Bóg pragn ł mie wi cej ni cztery
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ko cioły, jakie powstały w jego okr gu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak
znacz cym osi gni ciu, jakim było zało enie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych
czterech ko ciołach, jednak my lenie typu „Z” motywowało go do dalszego działania.
Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okr gu, wiedział
jednak, e Bóg pragn ł wypełni Alba Iulia ko ciołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby
zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było zało y w Alba Iulia
500 ko ciołów. Nelu rozpocz ł szkolenie pi tnastu młodych ludzi ze swego ko cioła i nowych
zało onych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn zło on
z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocz tkowo
niech tnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie „Z”
dla Alba Iulia, pomo e Nelu doprowadzi dzieło do ko ca, Dorina prowadzi obecnie pi tna cie
kobiecych grup komórkowych modl cych si o nowe ko cioły, podczas gdy jej m
stoi na
czele mi dzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu ko ciołów. Ruch ten si
rozrasta i zakłada nowe ko cioły w okr gu Alba Iulia dzi ki mobilizacji ko ciołów ju
istniej cych do zaanga owania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja
i zakładanie ko ciołów.
Zgromadzenia w Alba Iulia modl si , jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miło ci, wysyłaj
ewangelistów i zakładaj ko cioły w swoim okr gu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania
i pomimo i ludzie ci uwa aj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie.
My lenie typu „Z” umo liwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow . Prowadzi on szkolenia
dla zało ycieli ko ciołów i zara a przywódców chrze cija skich w innych cz ciach Rumunii
wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia. Spodziewa si , e zostanie wysłany jako
misjonarz mi dzynarodowy poza granice swego kraju.
KONKLUZJA
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest głównym punktem my lenia typu „Z”, gdy pozostałe zadania
w postaci modlitwy, pełnego miło ci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta
zrealizowane na całym wiecie jedynie za po rednictwem ko cioła. Z uwagi na fakt, e ko ciół musi
dotrze do wszystkich, sił nap dow my lenia typu „Z” musi by zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
Bóg pragnie „Z”, a je li dany ko ciół działa zgodnie z Bo wol , proces zakładania ko ciołów a do
nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów ko ciołami ma na celu przekazanie
wszystkim ludziom przesłania ewangelii.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy zało ycielem ko ciołów reprezentuj cym my lenie „Z” a innymi
zało ycielami ko ciołów?

•

Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie?

•

Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wi cej robotników? Skoro sam Jezus dał takie
polecenie, to czy b dzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw , je li b dziemy wytrwale si
modli ? Dlaczego robotników jest za mało?

•

Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w
sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu „Z”? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie
wysłuchana, czy te modlił si na pró no? Czy staniesz si cz ci odpowiedzi na Jego modlitw ?

•

Czy osoby z zewn trz postrzegaj twój ko ciół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi , czy te jako
społeczno ludzi okazuj cych miło ?

•

Czy masz wizj zało enia jednego ko cioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni
ko ciołami głosz cymi ewangeli ?

•

Czy wyró niasz si ofiarno ci pod wzgl dem finansowym? Czy twój ko ciół daje pod tym wzgl dem
dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Je li nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo?

•

Czy akcje ewangelizacyjne w twoim ko ciele maj na celu tylko powi kszenie twego ko cioła, czy
te zakładanie nowych?

wiat
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PLAN DZIAŁANIA
•

Zacznij my le o strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia, która zawierałaby element
modlitwy, jedno ci i miło ci, wizji, ewangelizacji i zakładania ko ciołów. Zanotuj kilka pocz tkowych
pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadz cym ten kurs.

•

Pomy l o swoim otoczeniu, wsi, mie cie, regionie lub kraju. Zastanów si , jak by odpowiedział na
pytanie: „Czego Bóg pragnie dla _________?” Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach
przyczyniania si do realizacji planu „Z” na twoim terenie.
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1

PODSTAWA NASZEJ RELACJI Z
BOGIEM

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest nauczenie zało yciela ko ciołów, jak uwolni si od poczucia winy, zaprzeczania i
przesadnej troski o swoj reputacj , jako e sprawiedliwo
Chrystusowa staje si podstaw
chrze cija skiego ycia.

Główne punkty

• Usprawiedliwienie jest wymian naszej natury na natur Chrystusa.

• Usprawiedliwienie przez wiar jest podstaw naszej relacji z Bogiem.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• wiedzie , co oznacza usprawiedliwienie przez wiar .
• w pełni docenia
Chrystusa.

i by

pewnym Bo ej łaski, która ma swoje

ródło w sprawiedliwo ci Jezusa

WPROWADZENIE
Nasza relacja z Bogiem jest dla nas jako ludzi wierz cych osi , wokół której obraca si nasze ycie. Nic
nie liczy si bardziej od naszego stosunku do Boga oraz Jego stosunku do nas. W relacji tej jednak rodzi
si wiele pyta :
•

Jak mo emy pozna Boga w wymiarze bardzo osobistym?

•

Czy Bóg naprawd nas akceptuje?

•

Dlaczego Bóg nas akceptuje?

•

Jak mamy y , by nasze ycie było dla Niego czym przyjemnym?

• Jakie s skutki grzechu?
Aby odpowiedzie na te pytania, musimy wróci na sam pocz tek – do Ewangelii, podstawy naszej
relacji z Bogiem. Nowy Testament opisuje zbawienie jako „usprawiedliwienie przez wiar ”. W lekcji tej
b dziemy si zastanawia nad sensem tej definicji oraz w jaki sposób ten fundament, poło ony na
sprawiedliwo ci Jezusa Chrystusa, jest jedyn pewn podstaw naszej relacji z Bogiem.
I.

USPRAWIEDLIWIENIE NIE JEST...
W uproszczeniu mo na powiedzie , e usprawiedliwienie oznacza uznanie za sprawiedliwego.
Istniej co najmniej dwa popularne bł dy dotycz ce tej wielkiej doktryny.
A. Usprawiedliwienie nie dokonuje si na podstawie czynów
Wielki filozof Arystoteles wierzył, e ludzie mog sta si dobrzy (zosta usprawiedliwieni)
dzi ki wiczeniu. Wielu podzielało jego zdanie. W czasach Jezusa faryzeusze zgodziliby si
zapewne z pogl dem Arystotelesa. Według nich aby sta si dobrym i akceptowanym przez
Boga nale ało si
wiczy –zwłaszcza w yciu zgodnym z Bo ym prawem. Słynny teolog
Tomasz z Akwinu zgadzał si z Arystotelesem, st d dla wielu uczniów Tomasza zbawienie
przez dobre uczynki stało si kamieniem w gielnym teologii.
A zatem zwolenników pogl du Arystotelesa mo na zaliczy do grupy ludzi pod aj cych za
religi . Nasza definicja religii zakłada, e jest to próba dotarcia do Boga. Tymczasem
Ewangelia uczy czego zupełnie odmiennego na temat stawania si dobrym człowiekiem.
Według Biblii jedynym sposobem na usprawiedliwienie jest przyj cie wiar zbawienia
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zapewnionego dzi ki mierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelia ł cznie z koncepcj
usprawiedliwienia przez wiar ró ni si diametralnie od wszelkich pozostałych systemów
religijnych ucz cych o zaakceptowaniu przez Boga.
Tabela 1.1 Ewangelia a religia
Ewangelia

Religia

(nadnaturalna próba dotarcia do człowieka
podj ta przez Boga)

(naturalna próba dotarcia do Boga podj ta
przez człowieka)

Łaska

Uczynki

Wiara

Posłusze stwo

Miło

bezwarunkowa

Os dzanie

Przekształcanie przez Ducha wi tego

Osobisty wysiłek

Łaska prowadzi do posłusze stwa

Posłusze stwo prowadzi do łaski

Ewangeliczni chrze cijanie pojm w lot, e Ewangelia jest prawdziwa, a religia fałszywa. Nie
chcemy zast powa Ewangelii religi , lecz mamy pokus mieszania tych dwóch. Jednak e
dodawanie czegokolwiek do Ewangelii jest równoznaczne z jej przekr caniem (Gal. 1:6-7).
Kto mo e szybko wtr ci : „My spełniamy dobre uczynki”. Zgoda, lecz nie dzi ki nim
pozyskujemy sobie Bo
przychylno . Mo na raczej powiedzie , e dzi ki Bo ej
przychylno ci spełniamy dobre uczynki.
B. Usprawiedliwienie nie jest pobła aniem
Wielu wierz cych wła ciwie pojmuje istot usprawiedliwienia przez wiar , a nie przez czyny,
lecz niesłusznie wnioskuj oni, e usprawiedliwienie jest tylko wybaczeniem, które polega na
tym, e Bóg patrzy przez palce na nasz grzech. Jest to wielki bł d. Bóg nie ignoruje tak po
prostu naszego grzechu – nie pozwala Mu na to Jego wi to . Za grzech trzeba zapłaci .
Usprawiedliwienie to akt, dzi ki któremu uznaje si kogo za sprawiedliwego, czystego.
Jeste my uznani za sprawiedliwych na podstawie faktu, e Jezus zapłacił cen za nasz
grzech.
Ci, którzy uwa aj usprawiedliwienie za pobła anie, nie zdaj sobie sprawy, e zapłacono za
nas wielk cen . Osoby takie mog nie przywi zywa wagi do swego zbawienia. Nasze
usprawiedliwienie kosztowało kogo bardzo wiele i powinno nas to inspirowa do ycia
przepełnionego wdzi czno ci za to, czego dokonał dla nas Bóg.
II.

USPRAWIEDLIWIENIE TO...
A. Sprawiedliwo

Bo a: Rzym. 3:21-24

Fragment z trzeciego rozdziału Listu do Rzymian 3:21-24 jest jednym z tych, które rzucaj
najwi cej wiatła na kwesti usprawiedliwienia przez wiar oraz tego, w jaki sposób
sprawiedliwo Chrystusa tworzy podstaw naszej relacji z Bogiem.
1.

„niezale na od prawa”
Sprawiedliwo ci Bo ej nie osi ga si dzi ki posłusze stwu Bo emu prawu. Dlaczego?
Poniewa nikt z nas nie przestrzega tego prawa w sposób doskonały – a tego wła nie
wymaga Bóg, je li mamy by usprawiedliwieni na podstawie posłusze stwa przykazaniom
(Gal. 3:10).

2.

„jawn si stała sprawiedliwo

Bo a”

Sprawiedliwo
Bo a oznacza Bo
„doskonał czysto ”. Nasza sprawiedliwo
to
dokładne dostosowanie si do tej doskonałej Bo ej czysto ci. Je li we miemy pod uwag
kontekst oraz fakt,
e zajmujemy si
teraz usprawiedliwieniem przez wiar ,
„sprawiedliwo Bo a” to doskonała czysto pochodz ca od Boga lub przez Niego dana.
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„po wiadczona przez Prawo i Proroków”
W mentalno ci hebrajskiej istniał podział na dwa podstawowe elementy – Prawo i
proroków. W obydwu odnajdujemy Bo e objawienie tej sprawiedliwo ci uzyskanej
niezale nie od naszego posłusze stwa. Innymi słowy cała Biblia potwierdza t gł bok
prawd .

4.

„Jest to sprawiedliwo
wierz ”

Bo a przez wiar w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy

Sprawiedliwo
t osi gamy dzi ki wierze. Obiektem naszej wiary musi by Jezus
Chrystus, poniewa to wła nie On umarł zamiast nas i zapłacił kar za grzech. Tylko On
mógł zapłaci tak wysok cen , gdy był doskonałym Bo ym Synem. Dlatego tak wa ne
jest to, by obiektem naszej wiary był wła nie On.
5.

„Bo nie ma tu ró nicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli ι pozbawieni s chwały Bo ej”
Ka dy z nas potrzebuje tego usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa. Nie ma
adnych wyj tków, poniewa wszyscy zgrzeszyli my i nasz grzech sprawił, e zostali my
pozbawieni Bo ej doskonało ci, która jest odbiciem Jego prawdziwej chwały.

6.

„a dost puj usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski”
W chwili uwierzenia nadana jest nam doskonała sprawiedliwo potrzebna do wła ciwej
relacji z Bogiem. Jest to dar ofiarowany z uwagi na Bo łaskawo , nie dlatego, e na
niego zasługujemy. Jest to dar w najlepszym tego słowa znaczeniu – niezasłu ony,
nieoczekiwany, lecz przyj ty.

7.

„przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie”
Bóg w swojej miło ci pragn ł ofiarowa nam ten dar przebaczenia i sprawiedliwo ci, lecz
Jego wi to wymagała zapłacenia kary za grzech – kar t była mier . Wtedy pojawił
si Jezus Chrystus, poniósł mier zamiast nas spłacaj c w ten sposób nale n nam kar .
W efekcie Jezus spełnił słuszne Bo e wymagania, sprawił, e Bóg mógł nam wybaczy i
e mogli my stawi si przed Bo ym obliczem jako sprawiedliwi. Odkupienie grzechu było
cen za nasze usprawiedliwienie.

B. Wielka wymiana
Podsumowuj c, usprawiedliwienie to akt Bo ej łaski, w którym Bóg dopuszcza do wielkiej
wymiany. Kiedy grzesznik zbli a si do Boga ze skruch i wiar , Bóg usuwa jego grzech i
przekazuje go Chrystusowi. Bierze te doskonał Chrystusow sprawiedliwo i udziela jej
nowemu wierz cemu. Skutek jest taki, e grzech nowego wierz cego zostaje mu całkowicie
wybaczony, a on sam otrzymuje od Chrystusa nieskaziteln sprawiedliwo potrzebn do tego,
by stan przed Bogiem jako czysty i bez winy (2 Kor. 5:21, Iz. 61:10, Rzym. 4:3-5, 8:1, Efez.
4:22-24).
W dwudziestym rozdziale Ksi gi Objawienia (Obj. 20:12) czytamy o dniu, w którym Bóg
otworzy ksi gi z opisem naszego ycia i os dzi nas na podstawie naszych czynów. Co twoim
zdaniem znajdziemy w naszych ksi gach? Prorok Izajasz wyja nia, e przed tronem wi tego
Boga „My wszyscy byli my skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata” (Iz.
64:6). Wi kszo
ludzi b dzie zaskoczona odkryciem, e ich ksi gi zawieraj dług list
grzechów. Gdy natomiast przyjrzymy si
yciu Jezusa, zauwa ymy, e okazał On Bogu
doskonałe posłusze stwo, gdy prowadził ycie pozbawione grzechu (Hebr. 4:15).
Z chwil gdy wyznali my swoje grzechy i uznali my wiar Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawc ,
Bóg wymazał nasze grzechy i przekazał je Chrystusowi. Nast pnie wzi ł Chrystusow
sprawiedliwo i udzielił jej nam. Skutkiem tego nasz rejestr grzechu przeszedł na Chrystusa, a
my otrzymali my Chrystusowy rejestr sprawiedliwo ci. Usprawiedliwienie mo na zilustrowa
jako wymian naszego „rejestru grzechów” na Chrystusowy „rejestr sprawiedliwo ci”.
Ilustracja 1.2 przedstawiaj ca Wielk
wiar .

Wymian

ułatwia zrozumienie usprawiedliwienia przez
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Ilustracja 1.2 Wielka Wymiana

On wzi ł mój grzech…

Ja otrzymuj jego sprawiedliwo
III.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWI ZANE Z USPRAWIEDLIWIENIEM PRZEZ WIAR
A. Nie mo emy sami osi gn

sprawiedliwo ci

Bior c pod uwag kluczowe aspekty usprawiedliwienia i traktuj c je cało ciowo, warto
wspomnie o istotnej prawdzie, jaka kryje si w tej koncepcji. Gdy czytamy, e
usprawiedliwienie to sprawiedliwo
nadana nam niezale nie od naszego posłusze stwa
wobec prawa, e otrzymujemy j przez wiar w Jezusa Chrystusa, e grzesznicy dostaj j
dzi ki Bo ej łasce oraz e jej cen zapłacił Chrystus w dziele odkupienia, to wszystkie te my li
wyra aj prawd , e ludzkie wysiłki nie maj nic wspólnego z t sprawiedliwo ci .
Usiłuj c wyja ni prawdziwy charakter usprawiedliwienia Marcin Luter trafnie okre lił je
mianem „biernej sprawiedliwo ci”, gdy my, ludzie, nie jeste my w stanie jej osi gn .
Zapracował na ni Jezus Chrystus, nie my, my mo emy jedynie przyj j wiar . Prawda ta
jest podstaw usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem i tu tkwi ogromna ró nica
mi dzy prawdziwym chrze cija stwem a wszystkimi innymi religiami oraz fałszywymi
odłamami chrze cija stwa. Tu równie tkwi ródło naszych najwi kszych trudno ci, gdy
usprawiedliwienie przez wiar u wiadamia nam stopie naszej prawdziwej grzeszno ci i piln
potrzeb łaski. Z koncepcji tej wynika, e aby stawi si przed Bogiem jako ludzie sprawiedliwi,
musimy szuka tej sprawiedliwo ci na zewn trz. A poniewa nie ma jej w nas samych, dlatego
musimy z pokor przyj jedyny sposób wyrównania naszych rachunków z Bogiem poprzez
wiar w Jezusa Chrystusa.
Oto istota usprawiedliwienia. Je li uwa amy, e mo emy by sprawiedliwi w Bo ych oczach
dzi ki czemukolwiek innemu ni ofiara Chrystusa, to nie doceniamy prawdziwej Bo ej wi to ci
oraz gł bi naszej własnej grzesznej natury. Jak to mo liwe, by my sami z siebie byli godni
usprawiedliwienia przed doskonale wi tym Bogiem? Jest to najgorsze i najbardziej aroganckie
mniemanie, gdy redukuje ono Boga do poziomu grzesznego człowieka i wynosi zepsute
ludzkie istoty do poziomu doskonałego Boga.
B. Nie mo emy przypisywa sobie Bo ych zasług
Oddaj c swoje ycie Jezus zapłacił kar za wszystkich, którzy łami prawo. Mo emy mie
pewno Bo ego usprawiedliwienia z uwagi na to, kim jest Jezus. Niepełna wiara w mier
Jezusa Chrystusa na krzy u jako podstaw wybaczenia i naszej relacji z Bogiem w najlepszym
wypadku jest dla Boga obraz .
Przykład:
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Wyobra sobie człowieka, który popełnił straszliw zbrodni i grozi mu kara mierci. I gdy tak
czeka, jeden z jego przyjaciół udaje si do s dziego z pro b o ułaskawienie. S dzia na to:
„Wypuszcz go, je li zgodzi si pan, by pa ski syn umarł zamiast niego”. Przyjaciel skazanego
odpowiada: „To mieszne. Jak mógłbym zrobi co takiego?” S dzia jest jednak niewzruszony.
„To jedyna mo liwo uwolnienia go”. W ko cu z wielkim bólem ojciec decyduje, e po wi ci
swego syna za przyjaciela wiadom, e to jedyny sposób, by go ocali . Syn posłusznie idzie do
s dziego i godzi si umrze zamiast przyjaciela swego ojca. Nast pnego dnia s dzia
przeprowadza egzekucj syna i uwalnia oskar onego.
Niedługo po tych wydarzeniach ojciec przypadkiem słyszy rozmow uwolnionego wi nia z
przyjacielem. Na pytanie „Jak udało ci si unikn kary mierci?” uwolniony odpowiada: „Có ,
kiedy byłem w wi zieniu, przestrzegałem zasad higieny, dobrze si sprawowałem i stosowałem
si do polece stra ników. No i wypu cili mnie za dobre sprawowanie”.
Jak twoim zdaniem człowiek ten zareagował na to, co powiedział jego przyjaciel? Jak mógł on
uwa a , e jego zachowanie miało cokolwiek wspólnego z uwolnieniem go, maj c
wiadomo , e syn jego przyjaciela oddał za niego ycie?
Bóg wybacza nam nasze grzechy nie z powodu naszego post powania czy nawet stopnia
naszej skruchy. Słowo Bo e uczy wprawdzie, e prawdziwa wiara objawia si w miło ci i
posłusze stwie wobec Boga, nie powinni my jednak tego myli z prawd , e Bóg uniewa nił
nasze grzechy wył cznie z uwagi na swoj miło i łask – pozwolił bowiem, by Jego jedyny
Syn poszedł za nas na krzy . Jezus Chrystus zapłacił kar za nasze grzechy i to dzi ki Jego
ofierze przestał na nas ci y Bo y gniew.
C. Musimy całkowicie polega na Bogu
Ci, którzy polegaj na religii i usprawiedliwieniu przez czyny, buduj swoj relacj z Bogiem na
swoim posłusze stwie wobec Niego. Powstaje wówczas problem, gdy ich sumienie mówi im,
e zawodz w wypełnianiu Bo ych zalece – to prowadzi ich do przekonania, e nie maj
prawa wierzy , i Bóg spojrzy łaskawym okiem na ich grzech lub anuluje go bez wymierzania
sprawiedliwo ci. Rodzi si wtedy konflikt, który albo skłania ich do wniosku, e nie s tacy li
(zagłuszanie sumienia), albo e je li zrobi co miłego Bogu, to wtedy On spojrzy przez palce
na ich grzech (wypaczanie prawdziwej Bo ej sprawiedliwo ci).
Nawet chrze cijanie zmagaj si z tym problemem. Nasze sumienie mówi nam, e nie
potrafimy zadowoli Boga. W tym momencie mamy pokus si gania po niewła ciwe
lekarstwa, aby uspokoi nasze sumienie i rozwi za problem grzechu. Czasem
próbujemy tego dokona my leniem, e nie jeste my a tak li jak kto inny, wi c nie mo emy
by bardzo li. Drugi sposób to usiłowanie bycia lepszym, próba naprawienia pora ki. Jest to
bł d bardzo subtelny, gdy decyzja o lepszym posłusze stwie wobec Boga nie mo e by
niewła ciwa. Przejawiamy wtedy jednak tendencj do uzale niania naszej relacji z Bogiem od
naszego zachowania, od religii zamiast od Ewangelii. Popełniamy fatalny bł d, je li zaczynamy
pokłada nadziej na zbawienie w naszym post powaniu czy posłusze stwie zamiast w dziele
Jezusa Chrystusa na krzy u. Skutkiem takiego my lenia mo e by ukrywanie naszej
prawdziwej grzeszno ci, zniech cenie, a nawet depresja.
KONKLUZJA
W naszym chrze cija skim yciu nie mo emy oddziela naszej wiary od przebaczenia i sprawiedliwo ci,
jakie zapewnił nam Jezus Chrystus. Jego mier na krzy u to cena za nasze grzechy, która pozwala
nam stan przed Bogiem z czystym sumieniem. Usprawiedliwienie przez wiar zawsze musi stanowi
podstaw naszej relacji z Bogiem. Krzy to nasza jedyna nadzieja na pokój z Nim. Jedynym miejscem, w
którym grzesznicy, cho by usprawiedliwieni, mog si spotka z Bogiem, jest krzy .
Je li podstaw naszego ycia jest usprawiedliwienie przez wiar w Jezusa Chrystusa, to jeste my wolni
do miałej słu by dla Boga, nie dlatego, e nasze posłusze stwo wobec Boga zawsze jest doskonałe,
lecz dlatego, e mamy pewno , i nasza wi
z Bogiem opiera si na dziele Chrystusa.
Usprawiedliwienie nie ma nic wspólnego z naszym osobistym wysiłkiem, otrzymuje si je z łaski i przez
wiar . Usprawiedliwienie przez wiar stawia łask wy ej ni posłusze stwo i dzi ki temu Bóg nawi zuje
z nami kontakt w Chrystusie. Gdy dowiadujemy si , e nasza wi z Bogiem zawsze była i b dzie oparta
na Jego łasce i gdy ufamy, e dzieło Jego Syna wystarczy, u wiadamiamy sobie, jak wielka jest Jego
miło . Dzi ki łasce zostali my zbawieni i dzi ki niej mo emy y .
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy potrafisz w prosty i przyst pny sposób wyja ni , co znaczy usprawiedliwienie przez wiar ?

•

Co mamy na my li mówi c, e usprawiedliwienie przez wiar to „bierna sprawiedliwo ”?

•

Dlaczego w naszym codziennym chodzeniu w Panu tak trudno jest nam, którzy zacz li my od łaski,
trwa w niej i ufa , e dzieło Jezusa Chrystusa na krzy u jest pełne?

•

Jaki wpływ ma usprawiedliwienie przez wiar na twój stosunek do Boga oraz Jego wi

z tob ?

PLAN DZIAŁANIA
Podziel si z kim koncepcj usprawiedliwienia przez wiar , a nast pnie skło go do napisania własnej
definicji. Przynie jego odpowied na nast pn lekcj .
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ycie według Ewangelii
ODRZUCENIE POLEGANIA NA SOBIE

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielowi ko ciołów dostrzec, jak wa na jest wiara zakorzeniona w
Chrystusie jako rodek duchowego wzrostu.

Główne punkty

• Ewangelia zajmuje centralne miejsce w procesie osobistego duchowego wzrostu.
• Musimy odrzuci poleganie na sobie w procesie naszego wzrostu w Chrystusie i sukcesu w słu bie.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jak pojmowanie Ewangelii wpływa na ci gły wzrost chrze cija skiego ycia.
• Lepiej u wiadamia sobie potrzeb Chrystusa i wzrost w pokornym poleganiu na Nim.
• Rozumie ró nic mi dzy yciem o własnych siłach a yciem w wierze w Chrystusa i Jego dzieło na
krzy u.
WPROWADZENIE
Wi kszo chrze cijan nie ma problemów ze zrozumieniem, e nasze usprawiedliwienie przed Bogiem
odbywa si wył cznie dzi ki wierze. Lecz co ta nauka oznacza w naszym yciu od chwili, gdy ju sobie
to u wiadomimy? Co powinna oznacza Ewangelia dla tych, którzy przyj li j dawno temu? Wielu
chrze cijan ma niejasny pogl d na t spraw . Wielu uwa a koncepcje o zbawieniu, np. t o
usprawiedliwieniu przez wiar , za mało warto ciowe dla kogo , kto jest chrze cijaninem od wielu lat.
Mo e si wówczas pojawi pokusa, by zast powa te istotne prawdy przestrzeganiem reguł i
poleganiem na sobie. T lekcj po wi cimy zagadnieniu wpływu Ewangelii na ycie ka dego, w tym te
dojrzałego, chrze cijanina przygl daj c si biblijnym ostrze eniom przeciwko zast powaniu Ewangelii
czymkolwiek innym.
I.

WYPACZENIA EWANGELII
Jednym z najwcze niejszych listów apostoła Pawła był list adresowany do ko ciołów zało onych
przez niego podczas pierwszej podró y misyjnej na terenie Galacji. Tamtejsi chrze cijanie mieli
zam t w głowach w kwestii usprawiedliwienia przed Bogiem oraz chrze cija skiego wzrostu,
zwanego u wi ceniem. Ponadto stracili swoj rado w Chrystusie (Gal. 4:15) i atakowali jedni
drugich (Gal. 5:15).
Paweł z pewno ci ubolewał nad stanem tych nowo zało onych ko ciołów, tote rozpocz ł swój list
od ostrego upomnienia za to, co si stało. Czytamy tam: „Nadziwi si nie mog , e od Tego, który
was łask Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przej do innej Ewangelii” (Gal. 1:6). Pó niej
Paweł zastanawia si , czy jego czas po wi cony dla nich nie poszedł na marne (Gal. 4:11). W
poczuciu frustracji nazywa nawet Galacjan „głupcami” (Gal. 3:1-3).
Paweł rozumiał, e Galacjanie przestali y w posłusze stwie wobec Chrystusa. Powiada o nich, e
kto ich urzekł (Gal. 3:1). Słowo to oznacza fascynacj , zauroczenie czym . Kto przekonał ich, e
usprawiedliwienie mo na osi gn
dzi ki przestrzeganiu prawa. Pod wpływem tych przekona
zamienili oni ycie chrze cija skie w teatralne popisy zamiast polega na Chrystusie (Gal. 4:10-11).
Zacz li zabiega o Bo
przychylno poprzez przestrzeganie prawa, a nie poprzez Ewangeli
(Gal. 3:1-5). W ten sposób odcinali si od swego prawdziwego ródła siły. Zostali odci gni ci od
Chrystusa. Dlatego wła nie Paweł upominał chrze cijan w Galacji. Mieli bł dne poj cie o
chrze cija skim wzro cie. Ulegli fascynacji religijnymi zasadami i rytuałami i zamiast skupia si na
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Jezusie, przenie li punkt ci ko ci na siebie samych. Próbowali osi gn
usprawiedliwienie
poprzez dobre czyny, a zatem polegali na sobie nie rozumiej c tego, e cały czas potrzebuj
Chrystusa.
II.

NIEBEZPIECZE STWA POLEGANIA NA SOBIE
My równie , podobnie jak Galacjanie, mo emy by odci gni ci od Chrystusa i krzy a. W naszym
yciu cz sto wida brak polegania na Chrystusie, który na ogół idzie w parze z niedocenianiem
mocy grzechu. Mo emy na przykład zamieni chrze cija skie ycie w popis dobrego zachowania.
Ucz szczamy na wszystkie zalecane nabo e stwa w tygodniu i na zewn trz wszystko wygl da
dobrze, przynajmniej w oczach innych. Czasem jednak bior c udział w tych zaj ciach mo emy si
nudzi głoszeniem Bo ego Słowa i nasze oddawanie Bogu czci mo e by tylko pozorne. W naszym
sercu jest wtedy mało wiary i miło ci dla Boga, a najbardziej przera a fakt, e prawie nie
dostrzegamy tej zmiany.
Z takim wła nie niebezpiecze stwem zmierzył si Paweł w trzecim rozdziale Listu do Galacjan. Jest
to miertelna pułapka, gdy zamienia nasze ycie w powierzchowne chrze cija stwo, w którym
zabiegamy jedynie o zachowanie pozorów, podczas gdy w rodku umieramy. Przypomina to
człowieka chorego na raka, który nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby, podczas gdy
zaatakowane komórki rozchodz si zabijaj c wszystko na swej drodze. Pewnego dnia chory
zaczyna le si czu i udaje si do lekarza po to, by dowiedzie si , e jest ju za pó no.
Innym przykładem bł dnego my lenia jest przekonanie, e poradzimy sobie z grzechem o własnych
siłach. M czyzna mo e na przykład piel gnowa w swoim sercu grzeszne pragnienia. „W ko cu
pragnienia nie dyktuj post powania” – mo e si usprawiedliwia . Wmawia sobie wówczas, e
po danie jest mniejszym złem, które jest w stanie opanowa . To co zupełnie innego ni
cudzołóstwo, na które nigdy by si nie odwa ył. Człowiek taki jest przekonany, e panuje nad
swoim grzechem, podczas gdy w rzeczywisto ci piel gnowanie jakiegokolwiek grzechu pozbawia
go bliskiego kontaktu z Bogiem. W Ewangelii Mateusza 5:28 Jezus mówi wyra nie: „Ka dy, kto
po dliwie patrzy na kobiet , ju si w swoim sercu dopu cił z ni cudzołóstwa”.
Grzech, podobnie jak rak, jest mierteln chorob . Nie powinni my by na tyle niem drzy, by
uwa a , e mo emy j zlekcewa y lub pokona dzi ki własnym wysiłkom czy pozornemu
przestrzeganiu przykaza zawartych w Biblii. Je li wci b dziemy polegali na tych niedoskonałych
sposobach przezwyci enia grzechu, on nas w ko cu zabije.

III.

CENTRALNE MIEJSCE EWANGELII W OSOBISTYM DUCHOWYM WZRO CIE
Wskutek naszej pora ki prowadzenia chrze cija skiego ycia o własnych siłach odkrywamy własn
słabo oraz doniosło chodzenia w wierze w Chrystusa. W Li cie do Galacjan Paweł kilkakrotnie
posługuje si wyra eniem „za pomoc ” dla wyra enia sposobu, w jaki co mo na osi gn (Gal.
3:2-5). Na wst pie mówi o pocz tku chrze cija skiego ycia i obietnicy Ducha wi tego. Pyta: „Czy
Ducha otrzymali cie na skutek wypełnienia Prawa za pomoc uczynków, czy te st d, e dali cie
posłuch wierze?” (Gal. 3:2). Innymi słowy chodzi o to, jak otrzymali my Ducha? Jak zacz ło si
nasze chrze cija skie ycie? Według Pawła odbyło si to „na podstawie wiary” w Ewangeli (Gal.
3:8). Nast pnie autor listu porusza temat chrze cija skiego wzrostu, znany te jako doktryna
„u wi cenia”. Pada pytanie: „zacz wszy duchem, chcecie teraz ko czy ciałem?” (Gal. 3:3). Innymi
słowy, skoro nie mogli my zacz sami, lecz musieli my uwierzy Bogu i zaufa dziełu Jego Ducha,
to dlaczego s dzimy, e mo emy teraz doko czy dzieło naszym własnym staraniem? Dalej pada
kolejne, bardzo znacz ce pytanie: „Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda w ród was,
czyni to dlatego, e wypełniacie Prawo za pomoc uczynków, czy te dlatego, e dajecie posłuch
wierze?”(Gal. 3:5). Powinni my powa nie zastanowi si nad tym ostatnim pytaniem, poniewa
Biblia jasno naucza, e dzi ki posłusze stwu do wiadczamy Bo ych błogosławie stw.
Zwró uwag na kontrast, jaki wprowadza Paweł mi dzy posłusze stwem a wiar jako rodkami
Bo ego działania. Nie zostali my zbawieni dzi ki posłusze stwu, lecz dzi ki łasce przez wiar . Co
wi cej, wiara jest narz dziem, dzi ki któremu doznali my nie tylko zbawienia, lecz równie
u wi cenia. Nasz wzrost ma miejsce dzi ki wierze w Ewangeli oraz przyj ciu wiar tego, co
osi gn ł Chrystus dla nas i w nas. Tak w usprawiedliwieniu, jak i u wi ceniu jeste my powołani do
ycia wiar .
Poleganie na własnych siłach jest by mo e najlepsz praktyczn definicj niewiary, lecz my
jeste my powołani do tego, by przesta ufa własnym siłom i y wiar . Bóg wzywa nas do
rezygnacji z prób samou wi cenia si . Nie ma w nas adnej wi to ci prócz tej nadanej nam przez
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nasz zwi zek z Chrystusem. Wiara pozwala nam na pokorne przyznanie si do naszych potrzeb i
wychodzi poza nas samych do Chrystusa przyjmuj c wybaczenie i doskonał sprawiedliwo , jak
mo e On zaoferowa .
Przykład:
W czasach reformacji protestanckiej Luter i Erazm dyskutowali o tym, co jest najlepsz ilustracj
naszego zbawienia i potrzeby łaski. Erazm przyznał, e grzech doprowadził do choroby człowieka,
a nast pnie stwierdził, e nasza potrzeba łaski jest raczej jak małe dziecko, które uczy si chodzi .
Podobnie człowiek mo e zrobi kilka kroków w kierunku Boga, lecz niekiedy potrzebuje, by jego
niebieski Ojciec przytrzymał go i pomógł i dalej. Lutrowi nie podobało si to porównanie. Jego
zdaniem za słabo ilustrowało ono potrzeb łaski, powiedział wi c Erazmowi, e si grubo myli. Sam
natomiast porównał nasze zbawienie do g sienicy otoczonej dookoła pier cieniem ognia. Je li nikt
po ni nie zejdzie i jej nie uratuje, bez w tpienia zginie.
Nasza potrzeba łaski w kwestii zbawienia nie podlega najmniejszej dyskusji. Doskonała Bo a
wi to domaga si wyroku sprawiedliwo ci na człowieku pełnym grzechu. Powinni my przesta
pokłada jak kolwiek nadziej we własnej sprawiedliwo ci i trzyma si z całych sił Jezusa
Chrystusa – inaczej na pewno zginiemy. Bóg musi nas uratowa tak, jak g sienic w przytoczonym
przykładzie. To samo dotyczy u wi cenia – tu równie nie mo emy polega na sobie. Musimy
bezustannie ufa prawdzie Ewangelii i odnajdowa swoj sprawiedliwo
w Chrystusie, je li
chcemy zbli y si do Boga. Jego wi to
b dzie wci
obna ała nasz grzech w całej jego
rozci gło ci i zniszczy nas, o ile nie uwierzymy, e nasze usprawiedliwienie przed Bogiem
zawdzi czamy wył cznie naszej wierze w dan nam sprawiedliwo Chrystusa. A je li wydaje si
nam, e mo emy sami wyleczy tocz c nas od rodka chorob grzechu, nie doceniamy jego
pot gi. Wiara jest całkowit rezygnacj z polegania na własnych siłach i rodkach, poniewa
pozwala nam dostrzec nasz po ałowania godn słabo . Gdy odczuwamy swoj wielk potrzeb ,
lgniemy wiar do Chrystusa i wszelkich dobrodziejstw, jakie tylko On mo e nam zapewni . Im
bardziej ro niemy w wierze, tym usilniej próbujemy zwi za si z Chrystusem i d ymy do ycia i
mocy, jakie jedynie On mo e nam zapewni .
IV.

CENTRALNE MIEJSCE EWANGELII W SŁU BIE
Jak to si ma do sposobu, w jaki Bóg przemawia do ciebie odno nie do twojej słu by dla innych?
Wielu wierz cych yje w przekonaniu, e efekty ich słu by zale od tego, jak dobrze si spisuj lub
od ilo ci Bo ej łaski, jaka spoczywa na nich w danym momencie. Wiele jest przyczyn sukcesu b d
pora ki w słu bie. Ale z uwagi na Bo
miło do nas oraz charakter Ewangelii powodzenie w
słu bie zale y raczej od Bo ej pot gi ni naszych osi gni .
Za przykład mo e nam posłu y porównanie dwóch dni w naszym yciu. Nasze najgorsze dni
Pewnej soboty wstajesz i zgodnie ze swoim zwyczajem idziesz na nie s nigdy tak złe,
spotkanie modlitewne. Po drodze ucinasz sobie krótk , mił pogaw dk
e tracimy Bo
ze swoim s siadem. Zamierzasz prze y wspaniały dzie , w którym na
łask
, ani nasze
wiele sposobów objawia si Bo a obecno . W drodze powrotnej do
najlepsze
dni nie s
domu nadarza ci si okazja podzielenia si z kim Ewangeli , wi c
mówisz tej osobie o Chrystusie i zbawieniu przez Niego. Sobota w nigdy tak dobre, e
nast pnym tygodniu wygl da nieco inaczej. Budzisz si pó no, nie potrzebujemy
spó niasz na spotkanie, jeste nieuprzejmy wobec swego s siada po Bo ej łaski.
wyj ciu z domu. Ogólnie mówi c cały dzie jest pełen zamieszania, a
Bóg wydaje si raczej odległy. Zaczynasz mie wyrzuty sumienia z powodu swego zachowania,
lecz oto ku twemu zaskoczeniu masz kolejn okazj do podzielenia si z kim Ewangeli . Pytanie
brzmi, czy zaprzepa cisz t okazj dlatego, e czujesz si niegodny dzielenia si Ewangeli z t
osob ? Czy twoim zdaniem Bóg mo e ci błogosławi nawet w zły dzie ? Je li nie, to dlaczego?
Cz sto uwa amy, e pomimo i jeste my zbawieni dzi ki łasce, otrzymujemy lub tracimy Bo e
błogosławie stwo w zale no ci od naszych osi gni . Powinni my jednak zrozumie , e je li
podstaw naszej relacji z Bogiem jest usprawiedliwienie przez wiar w Jezusa Chrystusa, nasze
najgorsze dni nie s nigdy tak złe, e tracimy Bo łask , ani nasze najlepsze dni nie s nigdy tak
dobre, e nie potrzebujemy Bo ej łaski. Łaski potrzebujemy zawsze.
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JAK ZAKORZENI NASZ WIAR W CHRYSTUSIE
Bo ym rozwi zaniem problemu naszej niezdolno ci do zadowolenia Go naszymi własnymi siłami
nie jest podwojenie naszych wysiłków. Jego rozwi zanie polega na tym, by my mocniej wierzyli w
prawdy Ewangelii. Pokładaj c w nich wiar zaczynamy zakorzenia swoje ycie w Chrystusie.
Cz sto, ilekro w naszym yciu stajemy przed jak przeszkod lub trudnym zadaniem, zaczynamy
obmy la strategie i sposoby osi gni cia tego celu. Niejednokrotnie unikamy trudnych sytuacji
dlatego, e nie potrafimy sobie wyobrazi , jak mo emy czego dokona . Wszystko zale y tu od
naszych własnych zdolno ci.
Co si z nami dzieje, gdy pewnego dnia odkrywamy prawdziw grzeszno
naszego serca?
Pomimo i woleliby my, aby nasz grzech pozostał w tajemnicy, Bóg pracuje nad jego obna eniem.
Wtedy nawet nas samych szokuje ogrom naszego grzechu. Co robimy w takiej sytuacji? By mo e
b dziemy chcieli przez kilka tygodni odprawia pokut . By mo e zaczniemy siebie nienawidzi z
powodu własnej grzeszno ci. Dopiero po pewnym czasie cierpienia udajemy si do Boga i
wyznajemy Mu swój grzech.
Czy widzisz, co si dzieje? Staramy si odpokutowa za nasz grzech cierpieniem. Na tym wła nie
polega pokuta. Staramy si uczyni siebie godnymi Bo ego przebaczenia. Post puj c w ten sposób
uciekamy si do własnych rodków.
Przykład:
21 sierpnia 1544 roku Marcin Luter napisał do jednego ze swoich wiernych i zaufanych przyjaciół,
George’a Spalatina. Ten ostatni udzielił pewnej rady, któr pó niej uznał za grzeszn . Gdy doszedł
do tego wniosku, pogr ył si w smutku i alu. Był przekonany, e powinien wtedy okaza wi cej
rozs dku i e kto jak kto, ale on powinien si ustrzec tego bł du. Był niepocieszony. Gdy Luter
dowiedział si o jego stanie, napisał pragn c przynie mu słowa pociechy: „(...) prosz ci usilnie i
napominam, by przył czył si do naszego towarzystwa i zasilił szeregi prawdziwych, wielkich i
zatwardziałych grzeszników. Nie wolno ci adn miar sprawi , by Chrystus wydawał si nam słaby
i błahy tak, jakby był naszym Pomocnikiem tylko wtedy, gdy chcemy si pozby jakich urojonych,
pozornych i dziecinnych grzechów. O nie, nie! To nie byłoby z korzy ci dla nas. Musi On raczej
by Zbawc i Odkupicielem prawdziwych, wielkich, ci kich i godnych pot pienia przest pstw i
niegodziwo ci, tak, oraz najwi kszych i najbardziej szokuj cych grzechów; krótko mówi c,
wszystkich grzechów zsumowanych razem (...)” Wg Martin Luter Companion to the Contemporary
Christian.
Czy stali my si małymi grzesznikami, którzy potrzebuj tylko małego Zbawcy czy te jeste my
mo e prawdziwymi grzesznikami potrzebuj cymi prawdziwego Zbawcy? Wiara ł czy nas z
Jezusem, a poł czenie z Jezusem oznacza odł czenie od wszystkich innych rzeczy. Nie mo emy
doda nic do tego, czego dokonał dla nas Chrystus. Jak zauwa ył pewien człowiek: „Wszystko, co
dodajemy do dzieła Chrystusa, zanieczyszcza je. Przypomina to zapach skunksa o przepi knym
zachodzie sło ca. Ładny widok, ale nie chciałby si tam znale .”
Odnosi si to zwłaszcza do tych, z którymi mieszkamy i którzy widz nasze prawdziwe ja. Je li do
sprawiedliwo ci Chrystusa próbujemy doda nasz własn , zaczynamy polega na własnej
sprawiedliwo ci i okazujemy innym niecierpliwo . Je li yjemy o własnych siłach, nasze relacje
słu tylko nam. My si tak naprawd nigdy nie zmieniamy.

KONKLUZJA
Ewangelia musi pozosta w centrum naszego chodzenia z Chrystusem. Zast powanie jej jakim innym
systemem usprawiedliwienia niszczy warto naszego zbawienia. Dzieło Jezusa Chrystusa dokonane na
krzy u jest pełnym dobrodziejstwem tylko dla tych, którzy porzucaj wszelkie inne sposoby
usprawiedliwienia i staj si lud mi wiary zakorzenionymi w Chrystusie. Przenoszenie naszego zaufania
z osi gni
Chrystusa na nasze własne oraz na przestrzeganie zasad czy cokolwiek innego tworzy
jedynie fałszyw sprawiedliwo .
Problem polega na tym, e zbyt cz sto nie zdajemy sobie sprawy z naszej potrzeby. Tam, gdzie nie
czuje si potrzeby, nie ma wiary. A gdzie brak wiary, brak silnej wi zi z Chrystusem i Jego ycie zaczyna
z nas uchodzi . Nasz wzrost nast puje wraz z chwil , gdy nauczymy si rezygnowa z własnych
sposobów i zaczniemy chodzi w wierze zakorzenionej w Chrystusie. Wtedy wła nie odkrywamy to, na
co Bóg tak bardzo pragnie zwróci nasz uwag : e potrzebujemy Chrystusa znacznie bardziej ni
mo emy sobie wyobrazi . To poprzez nasz potrzeb Chrystusa Bóg pobudza nasz wiar .
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób wierz cy Galacjanie odpadli od Ewangelii?

•

Czy tracisz swoj rado

•

W jaki sposób Ewangelia odnosi si do nas wierz cych?

•

Na czym polega ró nica mi dzy własnym wysiłkiem a wiar ?

•

Jaki wpływ wywiera ycie wiar na nasze codzienne my li i czyny?

w Chrystusie? Je li tak, to dlaczego?
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Wzrastanie chrze cijanina
CHRYSTUS RDZENIEM
CHRZE CIJA SKIEGO YCIA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zwrócenie uwagi na fakt, e je li mamy naprawd wzrasta , to krzy musi si sta
rdzeniem naszego ycia.

Główne punkty

• Istnieje wiele nieporozumie dotycz cych duchowego wzrostu.
• Krzy pełni zasadnicz rol w procesie duchowego wzrostu.

• Nasze nieporozumienia hamuj wzrost.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• By chrze cijaninem, który szczyci si Chrystusem.
• Wiedzie , e do wzrostu potrzebne jest skupienie si na krzy u – odniesienie całego ycia do dzieła
Chrystusa.
• Zło y poleganie na sobie u stóp Chrystusa i na podstawie wiary postara si o moc, jakiej mo e
udzieli jedynie zmartwychwstały Zbawca.
WPROWADZENIE
W tej sesji po wi conej zagadnieniu duchowego charakteru próbujemy zbudowa podstaw silnego
chrze cija skiego ycia. Jest to dziedzina, która domaga si naszej uwagi w sytuacji, gdy przywódcy
ko cioła staj si duchowymi rozbitkami z powodu takiego czy innego grzechu. W jaki sposób my sami
mo emy si ustrzec przed rozbiciem? Jak nasza miło do Boga mo e si umacnia i nie wygasa ? Jak
mo emy wrasta w wierze, aby mie siln , yw relacj z Jezusem Chrystusem?
Chcieliby my przedstawi obraz tego, jak chrze cijanin mo e wzrasta w coraz wi kszej miło ci do Boga
i ywej wierze, która pozwala mu na duchowe prowadzenie Ko cioła Jezusa Chrystusa. Mówi c
konkretnie, b dziemy si uczy , jak uczyni krzy Chrystusowy rdzeniem naszego duchowego ycia.
I.

CZYM JEST DUCHOWY WZROST?
Duchowy wzrost to ci g dalszy Bo ego dzieła w yciu wierz cego, pełne u wi canie danej
osoby. Słowo wi ty oznacza tu „podobny do Boga”. W miar naszego chrze cija skiego wzrostu
nasza kondycja moralna dopasowuje si do naszego statusu prawnego przed Bogiem (jako
wierz cy jeste my uznani za sprawiedliwych). Duchowy wzrost to kontynuacja tego, co dokonało
si w chwili zbawienia, gdy wierz cy otrzymał nowe ycie.
Warto zwróci uwag na kilka cech naszego wzrostu. Duch wi ty odnowił nas tak, by my si stali
podobni do Boga. Ale przemiana ta jest ci głym procesem, który ulega przyspieszeniu wtedy, gdy
współpracujemy z Bogiem oraz innymi chrze cijanami. W Li cie do Filipian czytamy: „zabiegajcie o
własne zbawienie z boja ni i dr eniem (...). Albowiem to Bóg jest w was sprawc i chcenia, i
działania zgodnie z Jego wol ” (Filip. 2:12-13). Widzimy tu partnersk współprac mi dzy nami a
Bogiem. Nie mo emy pozostawa bezczynni i uwa a , e Bóg sam ukształtuje nas na swoje
podobie stwo. Musimy by równie aktywni, musimy „zabiega ”. Nie chodzi tu o zabiegi zwi zane z
Bo
akceptacj . Chodzi raczej o wyraz naszego zrozumienia i wdzi czne uznanie wybaczenia
naszych grzechów przez krew Jezusa Chrystusa oraz przyj cie nas jako dzieci do Bo ej rodziny.
W celu wyja nienia procesu duchowego wzrostu posługiwano si licznymi ilustracjami i wykresami.
Oto niektóre z nich:
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A. Drabina lub schody
Wielu wierz cych postrzega duchowy wzrost jako drabin lub schody,
po których si wspinamy. Je li jeste my bardzo duchowi, uwa amy,
e jeste my na wysokim szczeblu drabiny. Je li jednak nie jeste my
uduchowieni, znajdujemy si na niskim szczeblu.
B.

mier dawnego ja
Inni postrzegaj duchowy wzrost jako proces wymiany dawnego
grzesznego ja na nowego człowieka stworzonego w Chrystusie. Z
chwil mierci starego człowieka rodzi si nowy. Wtedy dana osoba
wzrasta duchowo.

Tego typu wykresy niekoniecznie musz by złe, lecz jak si przekonamy,
istnieje lepszy sposób pojmowania duchowego wzrostu.
II.

ROLA KRZY A W DUCHOWYM WZRO CIE
A. Wzrastanie w poznawaniu Bo ej wi to ci
Pierwsza cz
procesu wzrostu wymaga lepszego poznania Boga. Pan oznajmia przez
proroka Jeremiasza: „Raczej chc c si chlubi , niech si szczyci tym, e jest roztropny i e
Mnie poznaje, i jestem Jahwe, który okazuje łaskawo , praworz dno i sprawiedliwo na
ziemi - w tym to mam upodobanie» - wyrocznia Pana” (Jer. 9:23,24). W Ewangelii Jana 17:3
Jezus mówi: „A to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałe , Jezusa Chrystusa”.
Poznanie Boga jest celem i sensem ycia wiecznego. Głównym d eniem w yciu
chrze cijanina powinno by poznanie Boga w prawdzie. St d je eli wci
poznajemy Go w
całej Jego wielko ci, stajemy si podobni do Niego. Kluczem do poznania Boga jest
zrozumienie Jego wi tej natury. Zaczynamy wtedy czu to samo, co apostoł Paweł, gdy
mówił: „wszystko uznaj za strat ze wzgl du na najwy sz warto
poznania Chrystusa
Jezusa, Pana mojego” (Filip. 3:8a). Jest to cz
procesu u wi cania.
B. Uczenie si rozpoznawania swego grzechu
W miar jak wzrastamy w poznaniu Boga w całej Jego doskonało ci zaczynamy te coraz
lepiej poznawa siebie samych. Rozpoznajemy zwłaszcza nasz grzeszno
tak ró n od
doskonałego Bo ego charakteru. Im bardziej zbli amy si do Boga, tym wyra niej
dostrzegamy, e pochodzimy od Niego. Im lepiej rozumiemy Jego wspaniało , tym
okropniejszy wydaje si nam nasz grzech.
Wzrost u wiadomienia sobie własnej grzeszno ci obserwujemy w yciu apostoła Pawła. W r.
55 po Chr. Paweł okre li siebie jako „najmniejszego ze wszystkich apostołów” (1 Kor. 15:9).
Pó niej w r. 60 po Chr. Paweł mówi o sobie „najmniejszy ze wszystkich wi tych” (Efez. 3:8).
Jeszcze pó niej pod koniec swego ycia w r. 64 po Chr. Paweł nazywa siebie „pierwszym
spo ród grzeszników” (1 Tym. 1:15). Czy Paweł stał si wi kszym grzesznikiem w miar swego
dojrzewania? Z pewno ci nie o to chodzi. Wydaje si jednak, e w ci gu całego jego ycia
rozwin ła si jego pokora i wra liwo na własny grzech. Kiedy stał si dojrzały, u wiadomił
sobie, e niektóre z jego postaw, cho wcze niej nie widział w nich nic złego, były tak
naprawd grzeszne. Jest to cz
procesu duchowego wzrostu.
C.

wiadomo

luki

U wiadomienie sobie luki istniej cej mi dzy grzesznym człowiekiem a wi tym Bogiem
nast piło wraz z wiar w Jezusa. Ilekro kto przyjmuje zbawienie, krzy wypełnia t luk
(ilustracja 3.1).
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Ale nawet gdy poznajemy Chrystusa jako Zbawc , powinni my ci gle wzrasta w poznawaniu
Bo ej wi to ci i u wiadamianiu sobie naszej grzeszno ci. Do wiadczenie to mo e si okaza
przera aj ce. Poznanie Boga i Jego wi to ci oznacza zaproszenie do obna enia si , a to jest
trudne do wiadczenie dla tych, którzy chc ukry swoje wyst pki i wady. Jednak e dla
dojrzewaj cych chrze cijan owa luka ukazuje potrzeb
Ilustracja 3.1
Chrystusa oraz wielko Jego dzieła na krzy u.
Tak wi c krzy nabiera dla nas coraz wi kszego znaczenia w
miar jak poznajemy Bo
wielko . Im lepiej znamy Boga,
tym bardziej bezwarto ciowi czujemy si przed Jego obliczem.
Gdy nasza wiedza o Nim si powi ksza, dostrzegamy wag
wybaczenia naszych grzechów i pojednania z Bogiem za
po rednictwem Jezusa Chrystusa. Kiedy odkrywamy Bo
wspaniało
(tak jak Izajasz, gdy ujrzał chwał Pa sk w
wi tyni lub naród izraelski, gdy spotkał Boga na górze Synaj),
odkrywamy tym samym prawdziw chwał naszego Zbawcy.
Jego krew obmywa nas grzeszników i ubiera w białe szaty,
aby my jeszcze bardziej zbli yli si do tego wielkiego i
wspaniałego Boga.
III.

1) Moja wiadomo
Bo ej doskonało ci

2) Moja wiadomo
mojej grzeszno ci

PRZESZKODY NA DRODZE CHRZE CIJA SKIEGO WZROSTU
Je li w pewnym momencie uznali my fakt, e Jezus zapłacił cen ,
aby wypełni przepa
mi dzy nami a Bogiem, to staramy si czyni post py w swoim
chrze cija skim wzro cie. Wielu chrze cijan zmaga si z jednym z dwóch głównych problemów na
drodze wzrastania w wierze.
A. Faryzeizm – problem dumy
Wielu wierz cych kładzie zbyt wielki nacisk na uczynki i wpada w pułapk szukania akceptacji
u Boga i innych poprzez swoje zachowanie. Cz sto akcent przesuwa si z dzieła Chrystusa na
krzy u w kierunku słu by dla Boga. Podobnie jak faryzeusze w czasach Nowego Testamentu
yj oni tak, jak gdyby chrze cija skie ycie składało si wył cznie z tego, co robimy dla Boga.
Problem, jaki si wtedy wyłania, polega na tym, e nie zdaj oni sobie sprawy z tego, e
istniej inne aspekty chrze cija skiego ycia, wa niejsze ni słu ba. Nale
do nich np.
poznawanie Boga i osobista relacja z Nim (Łuk. 10:38-42). Współcze ni faryzeusze ywi
fałszywe przekonanie, i mog pokona przepa
dziel c ich od Boga swoimi własnymi
dobrymi czynami. Ich motywacj mo e by duma lub ch przypodobania si innym. Dobre
zachowanie staje si dla tych ludzi podstaw , na której buduj swoj reputacj .
Grzech wywiera te wpływ na współczesnych faryzeuszy
pod innymi wzgl dami. Mog oni by przekonani, e ich
grzech nie ma znaczenia dla Boga (zwró uwag na liczb 4
w czarnym klinie na ilustracji 3.2). W takim wypadku
pomniejsza si znaczenie krzy a. Osoba, która tak s dzi,
wła ciwie ogranicza w swoim umy le Bo wielko i uwa a
Boga za kogo mniejszego ni naprawd jest. Inni mog
my le : „Nie jestem a takim wielkim grzesznikiem!” Ludzie
tacy wbijaj klin w miejsce na dole pod krzy em (liczba 5 na
ilustracji 3.2). Czy nie łatwiej jest zauwa y cudzy grzech
ni własny? Dlaczego tak si dzieje? Czy to prawda, e
mamy mniejszy problem z grzechem ni inni? Je li tak
my limy, to oszukujemy samych siebie. A poniewa zbyt
wysoko si cenimy, ponownie pomniejszamy znaczenie
krzy a.

1) Moja wiadomo
Bo ej doskonało ci

4.
3)

2) Moja wiadomo
mojej grzeszno ci

5.

W celu unikni cia faryzeizmu musimy wzrasta w rozumieniu prawdziwej Bo ej wi to ci oraz
grzeszno ci naszych serc. Dostrzeganie tego nauczy nas pokory i u wiadomi potrzeb Bo ej
łaski.
B. Rozpacz brakiem wiary
Inni tocz odmienne zmagania. Uznaj Bo
wi to i swoj grzeszno , ale popadaj w
rozpacz, gdy nie wiedz , jak to rozwi za . Próbuj wypełni przepa dobrymi uczynkami,
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czuj jednak, e nigdy nie b d w stanie wykona tyle dobrych czynów, by w pełni zadowoli
Boga. Mog stara si codziennie po wi ca czas na Bo e Słowo, lecz bywaj dni, kiedy
zawodz i czuj si straszliwie przegrani w swoim chodzeniu z Bogiem. Usiłuj trzyma j zyk
na wodzy, ale kiedy im si nie udaje, zastanawiaj si , jak Bóg mógłby ich naprawd kocha . Z
powodu wszystkich swoich pora ek dochodz do wniosku, e nigdy nie zadowol Boga. Wtedy
ogarnia ich rozpacz.
Problemem jest tutaj brak wiary w to, czego dokonał Bóg. Zapewnił On wszystko, czego nam
potrzeba do uzyskania Jego akceptacji poprzez ofiar Jezusa Chrystusa (Hebr. 10:14). Nie
mo emy doda niczego do tego, co On ju zrobił.
C. Odpowied : krzy musi wzrasta
Dwa przedstawione wy ej problemy s w zasadzie do siebie podobne. Faryzeusze mylnie
wierz w to, e mog zapracowa na Bo przychylno własnymi uczynkami, podczas gdy
zrozpaczeni wiedz – i jest to prawda - e nie s w stanie zasłu y na Bo
yczliwo swoimi
czynami. W obydwu jednak wypadkach zła jest zasada. Głównym problemem jest skupienie si
na zapracowaniu na Bo akceptacj .
Poniewa problemy s podobne, rozwi zania s wła ciwie takie same. Zasadniczo je li
przepa
ma by usuni ta, krzy musi rosn . adne nasze wysiłki nie mog zbudowa
pomostu nad t przepa ci . Jak słusznie zauwa ył Paweł: „nie daj Bo e, bym si miał chlubi z
czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Gal. 6:14a). Jezus
Chrystus oraz to, czego dokonał na krzy u, nabieraj dla nas coraz wi kszego znaczenia.
Ilustracja 3.3 – Rosn cy krzy

1) Moja wiadomo
Bo ej doskonało ci

2) Moja wiadomo
mojej grzeszno ci

Musimy wierzy w now rzeczywisto naszego ycia w Jezusie Chrystusie. Pomimo i wci
jeste my podatni na grzech, Bóg jest łaskawy i wybacza nam nasz grzech. Stajemy si
doskonale sprawiedliwi w Chrystusie tylko i wył cznie z uwagi na Jego dzieło na krzy u.
Stali my si dzie mi ywego Boga, który darzy nas miło ci , zachwyca si nami i wci
wytrwale kształtuje nas na obraz Chrystusa.
KONLUZJA
Krzy jest nasz jedyn nadziej na pokój z Nim. Nie ma innego miejsca, gdzie grzesznicy, nawet ci
usprawiedliwieni, mogliby si spotka z Bogiem – jedynym takim miejscem jest krzy .
Je eli zale y nam na duchowym wzro cie, powinni my si skupi na pełniejszym zrozumieniu
rzeczywisto ci Chrystusowego dzieła na krzy u zamiast na podwajaniu własnych wysiłków. Dzie po
dniu, chwila po chwili musimy pami ta , czego dokonał dla nas Chrystus na krzy u usuwaj c nasz
grzech i daj c nam nowe ycie. W takim pojmowaniu u wi cenia rozumiemy, e nasze ciało pozostaje
złe a do dni naszej mierci. Ale poznajemy przy tym ycie Chrystusa w nas.
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W miar coraz lepszego poznawania Boga coraz bardziej zmieniamy si na Jego podobie stwo. Nasza
niezdolno do osi gni cia tego o własnych siłach staje si jasna i z czasem coraz bardziej zaczynamy
całkowicie polega na Chrystusie. Ewangelia nabiera dla nas coraz wi kszego znaczenia i ro nie nasza
potrzeba Chrystusa. Rozumiemy gł biej to, w co uwierzyli my na pocz tku. Przypominamy sobie prawdy
Ewangelii. Wiar sprawiamy, i Chrystusowe dzieło mierci i zmartwychwstania przybiera w naszym
yciu coraz bardziej realne kształty.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega duchowy wzrost? Jak si ma do zbawienia?

•

Jak wzrastasz w wi to ci? Opisz ten proces posługuj c si zwyczajnym słownictwem i opowiedz,
jak dowiedziałe si , e dzieło Chrystusa odnosi si do tego procesu.

•

Jaka jest twoja najwi ksza trudno

•

Wynotuj to, co dokonało si wskutek Chrystusowej mierci na krzy u oraz zmartwychwstania. Opisz,
jak te dokonania wcieli we własne ycie.

odno nie do duchowego wzrostu?

PLAN DZIAŁANIA
Opisz innej osobie, czego si dowiedziałe o wzrastaniu w wi to ci i obja nij jej, jak stosujesz
dokonania Chrystusa w codziennym yciu. Podaj konkretny przykład zmian w twoim chrze cija skim
yciu, które były wynikiem zrozumienia przez ciebie procesu u wi cenia.
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Przemieniaj ca moc
Ewangelii
UWOLNIENIE OD NIEWOLI GRZECHU

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, w jaki sposób uwolnili my si spod władzy grzechu w chwili
zjednoczenia si z Chrystusem w Jego mierci i zmartwychwstaniu po to, by my mogli do wiadczy
mocy Ewangelii w naszym yciu i chodzeniu w wierze w tym nowym wymiarze rzeczywisto ci.

Główne punkty

• Nasze zbawienie oznacza, e zostali my przemienieni od wewn trz.
• Z uwagi na swoj now natur w Chrystusie mamy sił do pokonania grzechu.
• Bóg pragnie, by my chodzili w Duchu tak, by nie zaspokaja po

Po

da ciała.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Pojmowa znaczenie zjednoczenia z Chrystusem oraz moc zdoln do u miercenia ciała tak, by nie
znajdowało si ju pod panowaniem grzechu.
• Chodzi w wierze w osobistej, duchowej mierci i zmartwychwstaniu, z jakimi uto samili my si w
Chrystusie oraz w wyzwoleniu spod władzy grzechu.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta zawiera wiele odno ników do szóstego rozdziału z Listu do Rzymian 6,3-10. Uwa na analiza
tych fragmentów w ramach przygotowa umo liwi ci skuteczne poprowadzenie tej lekcji.
WPROWADZENIE
Ewangelia jest podstaw naszej relacji z Bogiem. Z Bo ej perspektywy nasza relacja opiera si
wył cznie na Chrystusowym przebaczeniu i doskonałej sprawiedliwo ci danej nam przez wiar . Prawda
ta powinna umo liwi nam zapanowanie nad grzechem w naszym yciu, skutkiem czego powinna by
gł boka osobista przemiana. Mimo to wi kszo z nas wci zmaga si z grzechem i zastanawia si
niekiedy, w jaki sposób dzi mo emy by przemienieni. Dlaczego wierz cy grzesz ? I co mo na z tym
zrobi ? Jak według Ewangelii mo e si dokona nasza prawdziwa przemiana?
I.

ŁASKA BO A A POZOSTAWANIE W GRZECHU
A. Czy mo emy dalej grzeszy ?
Je li łaska Bo a naprawd jest wi ksza ni wszelkie nasze grzechy i jeste my usprawiedliwieni
przez wiar niezale nie od naszego posłusze stwa, to czy mo emy dalej grzeszy ? Je li z
Bo ej łaski mog skorzysta ci, którzy nawet na ni nie zasługuj , lecz otrzymuj j dzi ki
swojej wierze w Jezusa Chrystusa, zadawanie tego pytania jest rzecz naturaln . Czy mo emy
dalej grzeszy i oczekiwa , e Bo a łaska to przykryje?
Apostoł Paweł odpowiedział na to pytanie w swoim Li cie do Galacjan mówi c: „nie bierzcie tej
wolno ci jako zach ty do hołdowania ciału” (Gal. 5:13). Na to samo pytanie Paweł udziela
odpowiedzi w szóstym rozdziale Listu do Rzymian: „Czy mamy trwa w grzechu, aby łaska
bardziej si wzmogła? adn miar ! Je eli umarli my dla grzechu, jak e mo emy y w nim
nadal?” (Rzym. 6:1b,2).
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B. Odpowied biblijna
Odpowied
na to pytanie zdecydowanie brzmi: „nie”, nie
powinni my dalej grzeszy . Rozumiemy to i bardzo si staramy nie
popełnia wi cej grzechów. Samodyscyplina i zasady staj si
norm post powania dla kogo , kto powa nie traktuje swoje
chrze cija stwo i pragnie unikn grzechu. Ale prawdziwa poprawa
w kwestii grzechu wi e si z wewn trzn przemian wierz cego.

W naszym zbawieniu
Bóg dostarczył
rozwi zania naszych
dwóch najbardziej
podstawowych
potrzeb: uwolnił nas
od kary za grzech i
pojednał tym samym
ze sob , a tak e
wyzwolił nas spod
władzy grzechu.

Analizuj c odpowied Pawła w szóstym rozdziale Listu do Rzymian
rozumiemy nie tylko powód, dla którego nie mo emy dalej grzeszy ,
ale te odkrywamy now dla nas wolno spod władzy grzechu.
Jest to bardzo wa ny element zwyci skiego chrze cija skiego
ycia. W naszym zbawieniu Bóg dostarczył rozwi zania naszych
dwóch najbardziej podstawowych potrzeb: uwolnił nas od kary za
grzech i pojednał tym samym ze sob , a tak e wyzwolił nas spod
władzy grzechu, aby my mogli y i kocha Go z własnej nieprzymuszonej woli. Fragment 6,12 z Listu do Rzymian uczy nas, e nie mo emy w dalszym ci gu grzeszy tak, jak przed
naszym nawróceniem, poniewa „umarli my dla grzechu”.
II.

OCHRZCZENI W JEGO MIER
(RZYM. 6:3-10)

– POWSTALI DO YCIA W JEGO ZMARTWYCHWSTANIU

W swoim Li cie do Rzymian w odpowiedzi na pytanie dotycz ce grzechu Paweł posługuje si
obrazem chrztu dla zilustrowania zmiany, jaka ma miejsce, gdy dana osoba staje si dzieckiem
Bo ym. Przeczytaj uwa nie fragment Rzym. 6:3-10.
A. Nasza mier z Chrystusem
1.

W jaki sposób umarli my?
W szóstym rozdziale Listu do Rzymian 6:2-5 Paweł wyja nia, jak umarli my dla grzechu.
Byli my zjednoczeni z Chrystusem i ochrzczeni w Jego mier . Zanim zaczniemy si
zastanawia nad naszym chrztem w mier Chrystusa, powinni my si skupi nad tym, co
tak naprawd spowodowało nasz
mier dla grzechu. Stało si to dzi ki naszemu
zjednoczeniu z Chrystusem. W wymienionym fragmencie jest kilka o wiadcze , które
wyra aj nasz zwi zek z Chrystusem. W wierszu trzecim czytamy, e „my wszyscy,
którzy my otrzymali chrzest zanurzaj cy w Chrystusa Jezusa, zostali my zanurzeni w
Jego mier ”. Wiersz czwarty mówi nam, e „zostali my razem z Nim pogrzebani”. Z
wiersza pi tego dowiadujemy si , e „zostali my z Nim zł czeni w jedno”, a z wiersza
ósmego, e „umarli my razem z Chrystusem”.
Z wszystkich tych o wiadcze jasno wynika, e poprzez nasze poł czenie z Chrystusem
w Jego mierci sami umarli my. Je li chcemy si uwolni od tkwi cej w nas grzesznej
natury, nasz wewn trzny człowiek musi do wiadczy
mierci. W chwili gdy Bóg w
ponadnaturalny sposób poł czył nas z Chrystusem, u miercił wewn trznego człowieka,
pomimo i człowiek zewn trzny yje nadal.
Okre lenie „zł czeni” (greckie
) w wierszu pi tym („zostali my z Nim zł czeni w
jedno”) było terminem u ywanym na szczepienie dwóch oddzielnych ro lin. Kiedy obca
gał została wszczepiona w dane drzewo, wraz z chwil pobierania soków z tego drzewa
była z nim
, „zł czona”. Była to ywa, organiczna wi . Ten sam rodzaj ywej
wi zi ma miejsce wtedy, gdy wierzymy w Chrystusa. W ponadnaturalny sposób jeste my
zł czeni z Jezusem Chrystusem, a On daje ycie naszemu wewn trznemu człowiekowi.
Zanim jednak zaczniemy y w wolno ci, musimy najpierw umrze po to, by oddzieli
naszego wewn trznego człowieka od grzesznej natury. Tak wi c jeste my zł czeni w
Chrystusie w Jego mierci.
Nasza mier z Chrystusem spowodowała rozdzielenie naszego wewn trznego człowieka
z grzeszn natur , co z kolei wyzwoliło nas spod władzy grzechu. Pomimo i grzeszna
natura wci istnieje i stanowi w nas ródło zła, nie mo e ju nad nami panowa , a my nie
jeste my zniewoleni jej władz . Jest to nasza pewna, nowa rzeczywisto
i musimy
wierzy w jej prawdziwo , je li mamy prowadzi udane ycie jako chrze cijanie.
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Co si stało wskutek naszej mierci z Chrystusem?
W szóstym wierszu szóstego rozdziału Listu do Rzymian czytamy, co si stało wskutek
naszej mierci z Chrystusem: nasz „dawny człowiek” został ukrzy owany. Chodzi tu o
wewn trznego człowieka, który istniał zanim uwierzyli my w Jezusa Chrystusa i
otrzymali my od Niego nowe ycie. Dawny człowiek był niewolnikiem grzechu. Gdy jednak
zostali my zł czeni z Chrystusem w Jego mierci, wewn trzny człowiek został
ukrzy owany, a nasze grzeszne ciało „zniszczone”. Greckie słowo katargethe1,
„zniszczony” nie oznacza całkowitej zagłady i eliminacji grzechu z naszego wn trza.
Oznacza ono „unieszkodliwi , uczyni bezsilnym, uniewa ni ”, a zatem uczyni co
nieskutecznym przez to, e pozbawia si co obowi zuj cej mocy czy sprawowania
kontroli. Paweł posługuje si tym samym słowem w trzecim wierszu trzeciego rozdziału
Listu do Rzymian, w którym pisze, e ludzka niewiara nie „niweczy” Bo ej wierno ci. W
drugim wierszu siódmego rozdziału Listu do Rzymian czytamy, e nad kobiet zam n
prawo mał e skie „traci moc” z chwil mierci jej m a. Takie znaczenie ma to słowo w
omawianym kontek cie. Panowanie grzechu traci nad nami moc, poniewa jego zdolno
kontrolowania nas została usuni ta. Ła cuchy grzechu zostały zerwane i nie jeste my ju
jego niewolnikami.

B. Skutek ko cowy: nowe ycie z Chrystusem
We fragmencie tym jest zawarta pewna ko cowa my l, która wyja nia przemian naszego
wewn trznego człowieka. Mowa tam o tym, e jeste my zł czeni z Chrystusem nie tylko w
Jego mierci, ale te zmartwychwstaniu. Nie tylko umarli my, lecz równie powstali my do
nowego ycia. Dzi ki zł czeniu z Chrystusem i dlatego, e Chrystus yje, nasz wewn trzny
człowiek te obecnie yje. W czwartym wierszu szóstego rozdziału Listu do Rzymian czytamy,
i tak jak Chrystus powstał z martwych dzi ki mocy Ojca, tak i my mamy wkracza w nowe
ycie dzi ki tej samej mocy. Moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, nas równie
wzbudziła z martwych.
Skutkiem tego wszystkiego jest działanie w nas pot nej i ponadnaturalnej siły oraz przemiana
naszego wewn trznego człowieka. Dawny człowiek umarł, a w jego miejsce powstał do ycia
nowy. Jaki jest ten nowy człowiek? Z szóstego i siódmego wiersza szóstego rozdziału Listu do
Rzymian dowiadujemy si , e ten nowy wewn trzny człowiek jest wolny od grzechu i nie jest
ju jego niewolnikiem. Tym wła nie jeste my w Chrystusie.
C. Przyj cie wiar nowego ycia w Chrystusie
Zadaniem chrze cijan jest wprowadzanie tych prawd w codzienne ycie. Wszyscy wiemy, i
grzech wci w nas istnieje i podczas naszych ziemskich zmaga z nim mo emy straci z oczu
nasze nowe ycie, które naprawd istnieje w Chrystusie. S okresy, kiedy nie czujemy si
całkowicie wolni od grzechu i zastanawiamy si , czy w ogóle przytrafiło si nam co
ponadnaturalnego. Mo emy zgodzi si z wyznaniem apostoła Pawła: „Nie czyni bowiem
dobra, którego chc , ale czyni to zło, którego nie chc ” (Rzym. 7:19).
Dlatego wła nie tak wa ne s dla nas słowa zamykaj ce szósty rozdział Listu do Rzymian.
Trzykrotnie w tym fragmencie Paweł polecał nam pozna t prawd (ww. 3,6,9). Pragnie on,
by my zrozumieli, co tak naprawd si z nami stało w Chrystusie. Nast pnie w wierszu
jedenastym Paweł dochodzi do wniosku: „Tak i wy rozumiejcie, e umarli cie dla grzechu,
yjecie za dla Boga w Chrystusie Jezusie”. W wierszu tym pojawia si greckie słowo
, „liczy ”, termin matematyczny u ywany na rozwi zywanie jakiego zadania lub
obliczanie. Wyraz ten jest tu zastosowany przeno nie na „pełne potwierdzenie” prawd tu
wyra onych. Paweł zach ca nas do pełnego zaufania i wiary w t podstawow prawd o nas
samych. Dawny człowiek ju w nas nie yje. Był on niewolnikiem grzechu, lecz został
ukrzy owany wtedy, gdy zostali my zł czeni z Chrystusem w Jego mierci i zmartwychwstaniu
i jeste my teraz przemienieni w nowych m czyzn i kobiety. Musimy potwierdzi i wierzy w to,
e o yli my w Chrystusie i stali my si nowymi stworzeniami od wewn trz.
Nasze chrze cija skie ycie polega na chodzeniu dzi ki wierze w tej prawdzie. Mimo i nie
do wiadczamy tego przez cały czas, nie zmienia to faktu, e to si rzeczywi cie dokonało.
Codziennie musimy odwraca si od naszych grzechów i wierzy , e stanowimy jedno z
Chrystusem i yjemy zł czeni z Nim.
1
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MOC UWOLNIENIA OD GRZECHU
Według szóstego rozdziału Listu do Rzymian przez to, e jeste my zł czeni z Chrystusem,
umarli my i powstali my z Nim do ycia. Jego zwyci stwo nad grzechem stało si naszym
zwyci stwem. Grzech ju nad nami nie panuje. Ta wspaniała chrze cija ska rzeczywisto nie
oznacza jednak, e grzech ju nie próbuje nas zniewoli . Nie jest jednak naszym panem mimo
swoich bezustannych wysiłków odzyskania nad nami swojej władzy i panowania.
By mo e my lisz: „Ale ja bez przerwy zmagam si z grzechem. Jak mog go pokona ?” Mo esz
by pewien, e adna lista zasad czy samodyscypliny nie wystarczy do zwyci skiego ycia w
chrze cija stwie. Mo emy wci
próbowa co osi gn
w oparciu o własne siły i w ko cu
poniesiemy pora k , gdy ciało jest podatne na grzech. Prawdziwa poprawa i odej cie od grzechu
wi e si z wewn trzn przemian wierz cego. Zwalczamy grzech umacniaj c swoj wiadomo
tego, kim jeste my w Chrystusie.
A. Postaraj si zrozumie Now Natur
Gdy stałe si chrze cijaninem, nie dodałe bo ej natury do swojej dawnej grzesznej.
Wymieniłe natury – stałe si nowym stworzeniem (2 Kor. 5:17). W chwili gdy zostałe Bo ym
dzieckiem, zostałe przeniesiony z królestwa ciemno ci do królestwa wiatła. „Dawny nasz
człowiek (natura) został razem z Nim ukrzy owany” (Rzym. 6:6). Nasza dawna natura jest
bezsilna!
Skoro posiadamy now natur , to dlaczego grzeszymy? Jest greckie słowo powtarzane
wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu wskazuj ce na ródło grzechu w yciu osoby
wierz cej. Słowem tym jest ciało. Czym jest ciało? Jest to ta cz
naszego umysłu, uczu i
woli, która uzale niła si lub przywykła do grzechu. Nawyki i wzorce my lenia s nam
przekazywane przez wiat, bezbo nych nauczycieli oraz wskutek bezpo rednich ataków
Szatana. Nasze wiatowe do wiadczenia tak zaprogramowały nasz mózg, by funkcjonował z
dala od Boga i według zasad narzuconych przez wiat.
B.

yj w Duchu
Fragment z ósmego rozdziału Listu do Rzymian, wiersze 5-7 pokazuj kontrast mi dzy
yj cymi według ciała i według Ducha. Tutaj mo emy si dowiedzie , e decyduje o tym umysł
nastawiony albo na ciało, albo na Ducha. Twoje ciało, wy wiczone przez wiat, wytwarza
wiatowe my li i plany, które prowadz ci do grzechu. Jako wierz cy mamy nie pozostawa w
ciele, lecz w Duchu (Rzym. 8:9, Gal. 5:16). Mo emy jednak y według ciała (Rzym. 8:12-13).
Niewierz cy nie maj wyboru – chodz oni w ciele, poniewa yj w ciele. Ale my nie jeste my
skazani na ciało...my mamy wybór. Musimy nauczy si i wybiera chodzenie w Duchu, a nie w
ciele. Paweł radzi: „Oto, czego ucz : post pujcie według ducha, a nie spełnicie po dania
ciała” (Gal. 5:16).

C. U wiadom sobie swoj to samo

jako Bo ego dziecka

Zanim poznali my Chrystusa, byli my grzesznikami, lecz kiedy stali my si Bo ymi dzie mi,
zostali my ‘ wi tymi’. Jeste my wi tymi czy grzesznikami? Odpowied mo e by trudna. Je li
jednak uwa asz siebie po cz ci za wi tego, a po cz ci za grzesznika, po cz ci za wiatło,
a po cz ci za ciemno , b dziesz wci
si zmagał i ponosił pora ki. Kiedy wierz cy
zrozumiej przemian , jaka miała miejsce, powinni d y do tego, by wci
sobie
u wiadamia , kim s w zmartwychwstałym Chrystusie. Ilekro stykamy si z grzechem,
powinni my my le o sobie jako o Bo ych dzieciach. Je eli uwa amy si za grzeszników,
b dziemy mie tendencj do ycia jak grzesznicy. Powinni my postrzega siebie jako
wi tych, jako dzieci Bo e, po to, by y jak Bo e dzieci.
D. Odnów swój umysł
Wiele grzesznych wzorców post powania zaczyna si od złych my li. Grzeszne sposoby
my lenia musz by przemienione „przez odnawianie umysłu” (Rzym. 12:2). Umysł jest
centrum walki z grzechem. W Drugim Li cie do Koryntian 11:3 mo emy przeczyta , e tak jak
Ewa dała si zwie
Szatanowi, tak nasze umysły mog by odci gni te od szczerego i
czystego oddania Chrystusowi. Szatan wywierał wpływ na umysły Dawida, Salomona,
Ananiasza, chrze cijan w Koryncie i mo e te wpływa na twój umysł. Mo e wnie tam swoje
my li i przekona ci , e s one twoje czy nawet Bo e. My jednak „wszelki umysł poddajemy w
posłusze stwo Chrystusowi” (2 Kor. 10:5).
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Znaj prawd
W czym tkwi moc grzechu? Szatan według Ewangelii Jana „ jest kłamc i ojcem kłamstwa”
(Jan 8:44). Ilekro mamy pokus zgrzeszy , zawsze kryje si za tym jakie kłamstwo. Ale w tej
samej Ewangelii Jezus mówi: „i poznacie prawd , a prawda was wyzwoli” (Jan 8:32). Nasza
obrona przed grzechem jest prawd . Znaj c nasz prawdziw , zwyci sk to samo
jako
wierz cych w Chrystusa, znajdujemy wolno od władzy grzechu.

KONKLUZJA
Ewangelia jest podstaw naszej relacji z Bogiem. Z Bo ej perspektywy relacja ta opiera si wył cznie na
Chrystusowym przebaczeniu i doskonałej sprawiedliwo ci nadanej nam przez wiar . Prawda ta powinna
sprzyja naszej uczciwo ci przed Bogiem w sprawie grzechu oraz dawa nam pewno Jego hojnej łaski
wobec nas. Powinna ona inspirowa nas do ycia w sprawiedliwo ci nie dlatego, e sami czynimy si
sprawiedliwymi, lecz dlatego, e Bóg dzi ki swej łasce uznał nas za takich.
Bardzo istotna w zwyci stwie nad grzechem jest rosn ca, silna wiara w Chrystusa, oparta na Jego dziele
krzy a, gdy wtedy Jego moc działa w nas pot nie i ujawnia wyra nie nasze grzechy i słabo ci. Wiara
ta gł biej rozumie i docenia Bo łask prowadz c nas do bardziej intymnego poznania Boga.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób pozwalasz swoim uczuciom zamiast wierze w Bo e Słowo wpływa
patrzenia na twoje ycie w Chrystusie?

•

Ilekro zmagasz si
wi ksza wiara?

•

Jak słowo „liczy ” odnosi si do wiary w Li cie do Rzymian 6:11?

•

Co si stało z twoj grzeszn natur w wietle Pawłowego Listu do Rzymian?

•

Jak mo na y według Ducha?

na sposób

z grzechem, co wnosi wi cej mocy w twoje ycie: podwajanie wysiłków czy
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Prowadzenie dziennika
duchowego

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie prowadzenia dziennika jako praktycznego narz dzia ułatwiaj cego
wierz cym skupienie si na osobistym wzro cie duchowym oraz rozwoju w słu bie.

Główne punkty

• Po co prowadzi duchowy dziennik?

• Codzienny czas z Bogiem
• Codzienne wpisy do dziennika

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi posługiwa si dziennikiem jako skutecznym narz dziem do zapisywania osobistych
refleksji, modlitw i odpowiedzi na nie, kontaktów w słu bie, grup komórkowych i notatek oraz
codziennych przemy le .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

By mo e b dziecie chcieli wykona lub zamówi dziennik dla uczestników kursu do u ytku podczas
seminarium szkoleniowego. The Church Planter’s Daily Journal (Dziennik duchowy zało yciela
ko ciołów) z Ligi Biblijnej jest bardzo prost i przydatn pomoc (zobacz Bibliografia w celu uzyskania
bli szych informacji).
WPROWADZENIE
W szybkim tempie współczesnego ycia niewiele osób znajduje czas i miejsce na refleksje o Bogu i Jego
Słowie oraz zastosowaniu go do swego osobistego ycia. Poniewa ucze pragnie rozwija si i
zmienia , poddaje swoje ycie ci głej ocenie. Podobnie jak król Dawid prosi Pana, by badał jego serce i
ycie oraz odsłaniał wszystkie wady i grzechy po to, by mógł on si zmienia i wzrasta (Ps. 139:23-24).
Bardzo potrzebujemy tego, by codziennie zatrzyma si na chwil przed Bogiem i zerwa kajdany
zapracowania (Ps. 46:10; 37:7).
Prowadzenie dziennika b dzie dla ciebie wielk pomoc podczas całego procesu zakładania ko cioła.
Niniejsza lekcja opisuje elementy dziennika zało yciela ko cioła, które mo esz wykorzysta w
prowadzeniu własnego dziennika.
I.

PO CO PROWADZI DZIENNIK?
Kiedy Izraelici przekroczyli rzek Jordan, aby wej do Ziemi Obiecanej, Bóg polecił im wzi z
rzeki dwana cie kamieni i zostawi pami tk . Celem jej było przypominanie obecnym i przyszłym
pokoleniom Izraelitów o Bo ej wierno ci i mocy, jakiej do wiadczyli w swoich szeregach (Joz. 4:19).
Podobnie i my, gdy zapisujemy lekcje, jakich nam udzielił Bóg lub własne do wiadczenia, modlitwy i
odpowiedzi na nie, mo emy przypomina sobie przykłady Bo ej miło ci i wierno ci w naszym yciu,
ilekro stoj przed nami wyzwania lub odczuwamy zniech cenie. Systematyczne prowadzenie
dziennika jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wiczenia odpowiedzialno ci za nasz
duchowy wzrost i słu b . Dziennik zmusza nas do zastanowienia si nad własnym yciem i
poukładania priorytetów. Pomaga on równie wzrasta w wierze pozwalaj c nam dostrzec, w jaki
sposób nasza wiedza i rozumienie Boga zwi kszyły si wraz z upływem czasu oraz jak Bóg
odpowiedział na nasze modlitwy.
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Przez całe wieki chrze cijanie wiele si uczyli z dzienników sławnych wierz cych takich jak
Jonathan Edwards, Hudson Taylor czy Amy Carmichael. Byli oni ywym wiadectwem relacji Boga
z dan osob i zach t do intymnej wi zi, jak my te mo emy z Nim mie .
Poza tym, e dziennik jest zapisem naszego osobistego duchowego wzrostu, mo e on te
dodatkowo stanowi skuteczne narz dzie rozwoju naszej słu by. Je li Bóg powołuje ci do
zakładania ko cioła lub bycia członkiem grupy zakładaj cej ko ciół, b dziesz si anga ował w
konkretne zadania typu ewangelizacja, uczniostwo, rozwój małych grup itp. Dziennik mo e by
pomocny w zapisywaniu kontaktów mi dzyludzkich, obserwacji i celów spotka grup komórkowych,
pyta i spraw, które chcesz omówi ze swoim doradc itp. Słu y on jako widzialny znak twojej
słu by i pozwala ci zobaczy , jak Bóg u ywa ci w konkretny sposób do przyprowadzania ludzi do
siebie i zakładania ko cioła. Dziennik dostarcza te materiału do przegl du wraz z twoim
nauczycielem lub doradc .
II.

CODZIENNY CICHY CZAS Z BOGIEM (ILUSTRACJA 5.1)
Ilustracja 5.1 jest przykładow form zapisu refleksji z twojego codziennego cichego czasu z Bo ym
Słowem oraz modlitw i odpowiedzi na nie. Zwró uwag na nast puj ce elementy w tej formie:
• Fragment na dzi : Zwró uwag na fragment biblijny czytany w trakcie cichego czasu.
• Osobiste przemy lenia: Przeczytaj fragment biblijny, po wi
chwil czasu na refleksje i
modlitw nad nim. Zapisz wszelkie wnioski podsuwane ci przez Ducha wi tego odno nie do
tego fragmentu. Co mówi ten fragment? Co zauwa yłe ? Jak mo esz dzi zastosowa ten
fragment do własnego ycia?
• Obietnice, których mo na si uchwyci : Czy fragment ten zawiera jakie obietnice? Odnotuj
je i podzi kuj Bogu za te prawdy.
• Polecenia do wykonania: Czy we fragmencie tym s
wykona ?

jakie

polecenia, które powiniene

• Modlitwa: Wypisz wszystkie pro by, które szczególnie ci le
na sercu i odpowiedzi na nie.
B d bardzo konkretny. To pomo e ci zobaczy , jak Bóg działa poprzez twoje modlitwy.
III.

SYSTEMATYCZNE PROWADZENIE DZIENNIKA (ILUSTRACJA 5.1)
Ilustracja 5.1 jest przykładow stron z dziennika, który pomaga ci ledzi post py w twojej słu bie
zakładania ko ciołów. Zwró uwag na podane ni ej tematy, jakie mo esz wzi
pod uwag
prowadz c swój dziennik:
• Plany działania: Zapisz wszystko, co zrobiłe przy sporz dzaniu planów działania. Zrób list
tego, co udało ci si dokona przy sporz dzaniu planu działania czy post pów w pracy.
• Kontakty: Wynotuj kontakty ewangelizacyjne na dany dzie . Wpisz efekty sp dzonego razem
czasu. Czy podzieliłe si swoim wiadectwem? Jak zostało przyj te? Czy osoby te były otwarte
czy zamkni te na Ewangeli ?
• Spotkania: Sporz dzaj notatki odno nie do ka dej grupy komórkowej, spotkania grupy domowej
czy szczególnego zadania. Kiedy i gdzie odbyło si spotkanie? Kto je poprowadził? Co robili cie
(studium biblijne, modlitwa grupowa, pokazywanie filmu „Jezus” przyjaciołom)? Ile było osób? Ilu
spo ród nich przychodzi regularnie? Czy byli jacy go cie? Czy kto podj ł decyzj o yciu dla
Chrystusa? Zapisz wszelkie problemy czy sprawy wymagaj ce szczególnej uwagi.
• Refleksje: Po wi
nieco czasu na refleksje dotycz ce tego dnia. Czy jest w nim co
szczególnego dla ciebie? Czy nauczyłe si lub zauwa yłe co odno nie do swego osobistego
ycia lub słu by, co chcesz odnotowa ? Refleksje te to osobiste notatki dotycz ce twojego
własnego ycia. Nie musisz si nimi z nikim dzieli . Pomagaj ci one spojrze na swój dzie z
pewnej perspektywy i utrwali wszystko, czego uczy ci Duch wi ty.
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Ilustracja 5.1 Codzienny cichy czas i dziennik duchowy

CODZIENNY CICHY CZAS
Fragment na dzi : 1Koryntian 13
•

Osobiste przemy lenia: Wszystkie
moje czyny musz wypływa z
miło ci. Okazuj swoj miło
czynem. Miło jest cierpliwa.
Musz by cierpliwy w mojej
miło ci do innych. Powinienem
skupia si na innych zamiast na
sobie

• Obietnice, których mo na si
uchwyci : Teraz jeste my
niedoskonali, lecz w niebie
osi gniemy doskonało i
zobaczymy Boga twarz w twarz
takim, jaki naprawd jest. Teraz
nasze rozumienie jest tylko
cz ciowe.
• Polecenia do wykonania:
Okazuj miło tak , jak ta opisana
w tym rozdziale, upewnij si , czy
twoje czyny wypływaj z miło ci,
w przeciwnym razie s
bezwarto ciowe.

MODLITWA

Pro by i odpowiedzi

P: o okazj do podzielenia si moj wiar
z Dr. M.
P: o rozwój grupy osób usługuj cych
O: stan zdrowia mojej mamy znacznie si
poprawił

data:________
Plany działania:

•
•

•

Zało enie trójki modlitewnej
Ustalenie obszaru docelowego
Rozpocz cie indukcyjnego studium
biblijnego na podstawie Ewangelii
Jana 17

Kontakty:
Imi

Uwagi

Dr. Nowak

Podzieli si

wiadectwem

Ciocia Ula

Pokaza film „Jezus”

Pani Kowalska Podzieli si
wiadectwem, wyraziła al za grzechy
Spotkania
(grupy komórkowe, spotkania
domowe, szczególne okazje)
U Jany o siódmej. Spotkanie naszej trójki
modlitewnej (Jana, Maria i ja). Modliły my
si przez dwie godziny. B dziemy si
spotyka co tydzie u Jany.
Refleksje na temat dzisiejszego dnia
Jestem bardzo zadowolona z naszej trójki
modlitewnej. Nigdy przedtem nie modliłam
si
systematycznie
z
innymi
o
niewierz cych. Jestem bardzo ciekawa,
jak Bóg posłu y si naszymi modlitwami.

KONKLUZJA
Je li twój nauczyciel lub doradca nie ma dla ciebie dziennika, wykorzystaj do tego celu czysty notatnik.
Wa ne jest, by dziennik ten pomagał ci rozmy la o tym, czego Bóg uczy ci w swoim Słowie i modlitwie
oraz aby zapisywał post py i lekcje wyniesione ze swojej słu by zakładania ko ciołów.
PLAN DZIAŁANIA
W ramach cyklu szkoleniowego na temat zakładania ko ciołów prowad dziennik cichego czasu z
Bogiem i post pów w słu bie w oparciu o ilustracj 5.1. By mo e zechcesz przenie wzór podany na
ilustracji 5.1 do własnego zeszytu. Przygotuj si do pokazania tego dziennika swemu nauczycielowi lub
doradcy.
BIBLIOGRAFIA
The Church Planter’s Daily Journal. The Bible League, 16801 Van Darn Rd., South Holland, IL 60473
USA. E-mail: bibleleague@xc.org
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y jak synowie, nie jak
osieroceni
LIST DO GALACJAN 4:1-7

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomoc zało ycielowi ko cioła w osi ganiu coraz wi kszej szczero ci w jego
relacji z Bogiem dzi ki zrozumieniu prawdy i skutków swojej adopcji przez Boga.

Główne punkty
•

•

ycie duchowej sieroty prowadzi do braku duchowego bezpiecze stwa i polegania na sobie.

ycie duchowego dziecka Bo ego prowadzi do duchowego chodzenia z Bogiem opartego na
wdzi czno ci i wierze.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e został adoptowany przez Boga i stał si ukochanym synem lub córk .
• Rozumie , jak mo e powróci do mentalno ci osieroconego, która parali uje ycie i słu b .
• By bardziej przekonanym o Bo ej miło ci jako syn lub córka, potrafi radzi sobie z pora kami,
brakiem bezpiecze stwa, obawami na podstawie relacji z Bogiem, nie na podstawie
zachowania.
• Odwa nie ewangelizowa i przeprowadza zadanie zakładania ko cioła nie tak, jak ci, którzy s
zdani na siebie, lecz jak ukochany syn/córka pozostaj cy w partnerskich stosunkach ze swoim
niebieskim Ojcem.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Pierwszego dnia pole uczestnikom kursu wykonanie „zadania j zykowego” (zamieszczonego pod
koniec tej lekcji), nast pnie po kilku dniach sprawd , jak zostało wykonane. Zadanie to ma nam po
prostu pomóc sta si bardziej uczciwymi w kwestii grzechu, który w nas tkwi i u wiadomi nasz
prawdziw potrzeb łaski i mocy.
Uwaga: termin „syn” nie wyklucza kobiet. Forma „syn” u yta została dlatego, e posługuje si ni
Paweł w swoim li cie do Galacjan. Córki równie s Bo ymi dzie mi.
Pomocne mogłoby by podzielenie si
materiałem. B d otwarty na krytyk !

własnymi do wiadczeniami zwi zanymi z niniejszym

WPROWADZENIE
Słowo Bo e uczy nas, e wszyscy mamy Stwórc , który chce by dla nas kochaj cym Ojcem (Mat. 6:26,
32). Z powodu naszej skłonno ci do buntu wykluczyli my Go, by y według swoich zachciankami. Ta
decyzja odwrócenia si od Boga w ogromny sposób wpływa na nasze my lenie i post powanie. Pod
wieloma wzgl dami sprawia, e my limy i działamy jak osieroceni.
W tej lekcji wspólnie zastanowimy si nad tym, jak wygl da my lenie i post powanie sierot, nawet je li
s chrze cijanami. Przyjrzymy si fragmentowi z Listu do Galacjan 4:1-7, który opisuje rodzaj relacji z
Bogiem, w jak wchodzi ka dy chrze cijanin. Na ko cu dowiemy si , jak nasze ycie mo e bardziej
przypomina ycie synów i córek, nale cych do niebieskiego Ojca i ukochanych przez Niego na cał
wieczno .
I.

YCIE SIEROTY
Je li kiedykolwiek odwiedzałe dom dziecka i po wi ciłe troch czasu na poznanie tych
szczególnych dzieci, mogłe zauwa y kilka wzorców my lenia i zachowania, które s dla nich
typowe. Oto kilka z nich.
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A. Sieroty s pełne l ku i brak im poczucia bezpiecze stwa
Zaniedbanie, a w niektórych wypadkach porzucenie przez rodzica pozostawia w dziecku
gł bok niepewno
w odniesieniu do ycia i przyszłych wydarze . Dla wi kszo ci z nas
nieprzewidywalna przyszło
nie jest przyczyn cz stych zmartwie , lecz dziecku, które
prze yło ju to, co było nie do pomy lenia (nie ma przy nim mamy i taty), przyszło wydaje si
straszna.
B. Sieroty yj z ponadnaturaln dawk egoizmu
Ka de osierocone dziecko porównuje to, co posiada z tym, co posiadaj inne dzieci. Dlatego
dyrektorzy takich placówek o wiadczaj , e je li jedno dziecko otrzymuje prezent, powinno go
dosta ka de. Nawet wtedy dzieci wol okre lone kolory i reaguj silnymi atakami zazdro ci,
kiedy jedno dziecko dostaje „szczególny kolor”.
C. Sieroty maj gł bokie poczucie osamotnienia
Dzieci osierocone maj poczucie, e skoro ich mama i tata oddali je (lub zostali od nich
zabrani), to wła ciwie do nikogo nie nale . Poniewa zostały pozbawione biologicznych
„praw”, nikt nie jest z nimi zwi zany. Takim dzieciom trudno uwierzy , e kto naprawd si o
nie troszczy.
II.

CHRZE CIJANIE MY L CY I ZACHOWUJ CY SI JAK SIEROTY
Teraz zastanówmy si najpierw, jak nasze własne my lenie i zachowanie przypomina sieroty. Jak
ju wspomnieli my, dzieci osierocone czuj si osamotnione w wiecie. Maj gł bokie poczucie
l ku i zagro enia. Nie posiadaj c matki czy ojca, którzy zatroszczyliby si o nie; s bardzo skupione
na własnych potrzebach. Czuj , e musz si same o siebie zatroszczy . Czy przypomina to twoje
własne ycie?
By mo e najbardziej odczuwamy to wtedy, gdy zdaje si nam, e nasze ycie za chwil legnie w
gruzach lub co si nie udaje. Jak reagujemy na nasze trudno ci? Co my limy? Czy nie ogarnia
nas poczucie niepokoju i paniki? Czy nie przychodzi nam czasem do głowy, e Bóg ma tyle spraw
do załatwienia, e zapomniał o nas? Zaczynamy si martwi lub ulegamy zniech ceniu i poddajemy
si . Wielokrotnie, czuj c wielkie niezrozumienie, winimy kogo innego za nasze problemy.
Uwa amy siebie samych za „ofiary”. Innym razem sfrustrowani przejmujemy sprawy we własne
r ce narzucaj c surow kontrol . T kontrol usiłujemy powstrzyma wiat od dalszego walenia si
w gruzy. Wszystkie te reakcje ujawniaj nasz dum lub brak wiary w to, co Bóg objawił o sobie
samym i o Jego relacji z nami. Stajemy si duchowymi sierotami.
Przykład
Pewna kobieta została chrze cijank , lecz nie była pewna, e Bóg j kocha. Jednym z powodów,
dla których tak uwa ała, było pewne zdarzenie z dzieci stwa z udziałem jej ojca. Gdy była malutka,
wieszały z siostr pranie na dworze. Nie mogła dosi gn sznura do bielizny, wi c postanowiła
powiesi biał koszul taty na zardzewiałych uchwytach taczki. Kiedy koszula wyschła, zostały na
niej plamy z rdzy. Nadawała si tylko do wyrzucenia. Gdy dowiedział si o tym jej ojciec, wybuchn ł
przesadnym gniewem.
To dziecko we własnym przekonaniu nie zrobiło niczego złego. Powiesiło koszul w najlepszych
zamiarach, nie maj c poj cia o skutkach wieszania mokrych rzeczy na zardzewiałej taczce. Wielu
ojców przebaczyłoby dziecku za taki drobiazg lub łagodnie je skarciło. Ten ojciec jednak skarcił
córk tak, jakby celowo okazała nieposłusze stwo lub zbuntowała si przeciwko niemu.
Dziewczynka wyrosła w przekonaniu, e jej ojciec nigdy jej nie kochał.
W taki sposób my cz sto wyobra amy sobie Boga. Uwa amy, e gniewa si na nas, jest odległy i
tylko czeka, eby nas ukara . Czujemy si tak, jakby nas nigdy nie kochał, czy nie akceptował.
Postrzegamy Go jako sprawiedliwego, pozbawionego uczu S dziego. Nasza relacja z Nim jest
jaka ostro na i niepewna, oparta na naszym dobrym sprawowaniu.
Nie tak jednak została opisana nasza relacja z Bogiem w czwartym rozdziale Listu do Galacjan. Nie
przestaniemy my le i post powa jak osierocone dzieci, dopóki nie uwierzymy w nasz relacj z
Bogiem w taki sposób, jak On sam j przedstawia. Musimy zrozumie podstaw naszej wi zi z Nim
i skutki synostwa. Podczas lektury czwartego rozdziału Listu do Galacjan zastanówmy si nad
zawartym w nim podobie stwem przedstawiaj cym nasz relacj z Bogiem (zapoznaj si z Gal.
4:1-7).
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NASZE SYNOSTWO W BOGU
A. Podobie stwo do dorosłego syna
Apostoł Paweł rozpoznaje bł d, jaki popełnili chrze cijanie w Galacji. Przygl daj c si tekstowi
zauwa amy, e Galacjanie zacz li zapomina , jak weszli we wła ciw relacj z Bogiem, jak
mieli w niej trwa i jak mieli przyjmowa Bo e obietnice. Wrócili oni do przekonania, e
zasłu yli na zbawienie i akceptacj w Bo ych oczach przynajmniej po cz ci dlatego, e byli
posłuszni Bo emu Prawu. Paweł jeszcze raz ich poucza, e tylko i wył cznie dzi ki wierze w
Ewangeli zostali usprawiedliwieni przed Bogiem i otrzymali Ducha wi tego. To na podstawie
wiary w obietnice dane przez Boga w Chrystusie widz Jego obecne błogosławie stwo i
działanie w swoim yciu. Pod koniec rozdziału trzeciego Paweł wyci ga wniosek, e Bóg nadał
Prawo po to, by obna y nasz prawdziw grzeszno i doprowadzi nas do Chrystusa. Po
tym, jak uwierzyli my w Ewangeli i trwamy w Chrystusie, nie pozostajemy w mocy Prawa.
Jeste my teraz Bo ymi synami.
W rozdziale czwartym Paweł bardziej szczegółowo obja nia, jak zostali my adoptowani przez
Boga i co naprawd oznacza nasze synostwo. Posługuje si opisan ni ej praktyk stosowan
powszechnie w jego czasach, aby da nam obraz tej relacji, jak posiadamy obecnie z Bogiem:
Gdy syn był młody, pomimo i był niew tpliwie dziedzicem ojcowskiego maj tku, pozostawał
pod kontrol opiekunów i rz dców, odpowiedzialnych za jego wychowanie i interesy. W tym
okresie syn nie miał prawa prowadzi interesu czy podejmowa decyzji, które miałyby wpływ
na maj tek ojca. W pewnym sensie nie ró nił si od niewolnika. W okre lonym czasie,
ustalonym przez ka dego ojca, ograniczenie to anulowano i cały maj tek przechodził w r ce
syna, aby mógł nim dysponowa tak, jak uwa ał za słuszne. W tym czasie dziedzic stawał si
dorosłym synem, który korzystał z pewnych przywilejów. Tak wła nie zostali my opisani w
naszej relacji z Bogiem. Jeste my dorosłymi, uprzywilejowanymi synami. Co to dla nas
oznacza?
B. Znaczenie tego podobie stwa
Jak wyja nia apostoł Paweł, zanim znajdziemy si w Chrystusie, jeste my w niewoli
podstawowych zasad tego wiata. yda trzyma w niewoli Prawo Moj esza i skazuje go na
pot pienie, nie pozwalaj c otrzyma Bo ych obietnic. Poganie równie do wiadczali pot pienia
przez głos swego sumienia (Rzym. 2:14-15), które kształtowało normy moralne i religijne.
Jakiekolwiek s zasady, według których yjemy przed Chrystusem, obna aj one nasze
niedoci gni cia i fakt, e nie zasługujemy na Bo miło . Zasady te trzymaj nas w niewoli i
sprawiaj , e czujemy si pot pieni.
W Chrystusie jednak zyskujemy odkupienie. Kara za nasz grzech Bóg nie jest ju
zostaje całkowicie darowana. Wtedy jeste my wolni od niewoli
naszym s dzi , lecz
pot pienia (Rzym. 8:1). Dlatego nie powinni my ju wi cej
poddawa si pod jarzmo tej niewoli. Musimy uwierzy , e kochaj cym Ojcem.
zostali my wyzwoleni i zaadoptowani przez Boga jako synowie,
którym przysługuj pewne przywileje oraz e wszystkie obietnice zło one osobom odkupionym
przez Jezusa Chrystusa stan si naszym udziałem. W celu przekonania nas o prawdziwo ci
tego wyzwolenia Bóg posłał swego Ducha, aby zamieszkał w nas i przypominał gło no
naszemu duchowi, e wyrok pot pienia został uchylony. Bóg nie jest ju naszym s dzi , lecz
kochaj cym Ojcem. Paweł posługuje si słowem „Abba”, które w tamtych czasach było
najczulszym okre leniem ojca (Rzym. 8:15-17). Współczesny odpowiednik „tatu ” lub
„ojczulek” oddaje sens tego słowa, opisuj cego Bo e przywi zanie do nas. Bo a
sprawiedliwo zamieniła si w miłosierdzie. Bóg ju nas nie pot pia, lecz adoptował nas po to,
by mógł spełni nam wszystkie swoje obietnice.
Mo emy y miało i odwa nie z uwagi na to, kim jest nasz Ojciec. Nie musimy czu si
zagro eni ani dowodzi naszej warto ci. Nie ma ju l ku przed surow kar . Nie ma
samotno ci. Mamy kochaj cego ojca, który nas nie opu ci. On nas kocha!
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BŁ DNE POJMOWANIE NASZEGO SYNOSTWA
Dlaczego tak si dzieje, e my, adoptowani synowie i córki, cz sto
przyłapujemy si na tym, e post pujemy jak sieroty? Dlaczego czujemy
si
samotni, pełni obaw i skupieni na sobie? Powodem jest
lekcewa enie Ewangelii Jezusa Chrystusa i jej zastosowania do
naszego ycia. Ewangelia jest podstaw naszego synostwa. Je li nie
potrafimy doceni Ewangelii, nie potrafimy tym samym zrozumie
naszego statusu jako Bo ych dzieci. Robimy to na kilka sposobów.
A. Lekcewa enie Ewangelii z powodu dumy

Ewangelia jest
podstaw naszego
synostwa. Je li nie
potrafimy doceni
Ewangelii, nie
potrafimy tym samym
zrozumie naszego
statusu jako Bo ych
dzieci.

Ewangelia oznacza dobr wiadomo , lecz jest te silnym
lekarstwem trudnym do przełkni cia. Uczy nas pokory
przypominaj c, e jeste my grzesznikami, którzy nie mog zbawi si sami. Nawet jako
chrze cijanie cz sto wynosimy siebie nad innych. My limy, e tak naprawd nie potrzebujemy
Bo ej pomocy. yjemy dla własnej chwały i swoich własnych celów. Celem naszego ycia s
nasze własne osi gni cia i wywy szenie siebie samych. Je li jaka działalno lub osoba nie
pasuje do naszego planu zaj , nie chcemy mie z ni nic wspólnego. Nasza niezale no
zmusza Boga do tego, by pozwolił nam zmaga si na własn r k . Stajemy si sierotami z
powodu naszej dumy.
Tymczasem, gdy pokładamy zaufanie w swoich własnych mo liwo ciach (w „ciele” – Gal. 3:3),
do wiadczamy wielkiego problemu. Duma ka e nam stworzy własn sprawiedliwo zamiast
polega na sprawiedliwo ci Chrystusa. Jedn z rzeczy, jaka na to wskazuje, jest ci głe
my lenie o tym, jak inni b d postrzega nasze czyny.
Post pujemy tak nawet w dziedzinie miło ci do naszych rodzin. Wyobra my sobie m czyzn ,
który my li: „Potrafi kocha moj on i dzieci, co w tym trudnego?” Pokładaj c zaufanie we
własnych mo liwo ciach człowiek ten robi wszystko, co jego zdaniem sprawia onie
przyjemno . Pewnego dnia wraca do domu z bukietem kwiatów dla ony i słyszy z jej ust
szokuj ce wyznanie: „Kochanie, naprawd jestem przekonana, e mnie nie kochasz. Wiem, e
zaprosili my dzi na obiad paru przyjaciół. Ile razy kogo zapraszamy, kupujesz mi kwiaty.”
Człowiek ten miał w sercu ukryty motyw - stawianie siebie w korzystnym wietle przed innymi
jako kochaj cego m a – i nie zauwa ył nawet, co robił. Gdyby my sami przyjrzeli si uwa niej
temu, jak kochamy nasze ony/m ów, prawdopodobnie zobaczyliby my, jak słaba jest nasza
miło do nich.
Narodzili my si na nowo z Ducha wi tego i zostali my wyzwoleni spod panowania grzechu.
Duch mieszka w nas teraz po to, by pomaga nam w pokonywaniu grzechu. Mylimy si jednak
my l c, e oznacza to, i samo ciało w jaki sposób zostało oczyszczone (Rzym. 7:17-18) i nie
b dziemy ju zmaga si z jego złymi pragnieniami. Musimy by wyj tkowo szczerzy z
Bogiem w kwestii naszego grzechu. Wci
mamy powa ny problem ze swoim ciałem i
musimy do wiadczy gł bokiego złamania w walce z nim. Musimy wzrasta w naszym
poleganiu na Duchu wi tym, który ma nam pomaga w pokonywaniu pot nej siły zła, jaka w
nas drzemie. Moc Ducha mo e zosta uwolniona tylko wtedy, gdy odczuwamy potrzeb Jego
pomocy, lecz duma powstrzyma nas od u wiadomienia sobie tej potrzeby.
B. Lekcewa enie Ewangelii z powodu niewiary
Inny sposób lekcewa enia Ewangelii polega na tym, e przestajemy wierzy w Bo obietnic
łaski opartej wył cznie na mierci Jezusa Chrystusa na krzy u. Wielu z nas, kieruj c si
miło ci , próbuje słu y Bogu i szanowa Go. Ale gdy nam si to nie udaje, czujemy si
zmia d eni swoj pora k . Wtedy znów musimy wyrazi skruch – tym razem za grzech
niewiary. Powinni my cały czas wierzy w prawd Ewangelii, która mówi, e tylko i wył cznie
dzi ki łasce stali my si Bo ymi dzie mi.
Musimy zdoby si na znacznie wi ksz uczciwo w sprawie naszego grzechu i przesta
lekcewa y Ewangeli , je li mamy zrozumie prawdziw natur Bo ej miło ci do nas oraz
wspaniałe błogosławie stwo naszego synostwa w Nim. Ma to ogromne znaczenie. W
przeciwnym razie dalej b dziemy czu si osamotnieni i uwa a , e wszystko w yciu zale y
od nas. B dziemy si zadr cza własnymi pora kami, gdy nasze poczucie winy przerodzi si w
pot pienie. Nasza słu ba dla Boga stanie si niewolniczym obowi zkiem, którego ci ar stanie
si nie do zniesienia. B dziemy niewdzi czni wobec Boga i innych, nieporuszeni faktem, e
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Jezus Chrystus cierpiał i zmarł za nasz grzech po to, by zapewni nam pełne przywilejów
synostwo.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób lekcewa yłe swój grzech?

•

W jaki sposób lekcewa yłe Ewangeli ?

•

W czym twoje zachowanie przypomina zachowanie duchowej sieroty?

•

Czy Bóg pot pia swoje dzieci tak, jak tych, którzy Go nie znaj ?

•

Dlaczego Bóg obdarzył nas przywilejem synostwa?

•

Jak pojmowanie synostwa pomaga nam zdoby si na uczciwo

wobec naszego grzechu?

PLAN DZIAŁANIA
„Zadanie j zykowe”
Przez nast pne dwa dni nie plotkuj, nie mów le o nikim, nie narzekaj, nie bro si , gdy kto wytyka ci
win i nie przechwalaj si swoimi osi gni ciami. Mów o innych same dobre rzeczy, za wszystko dzi kuj
Bogu, przyznawaj si uczciwie do bł du i przechwalaj si tylko swoimi słabo ciami.
Zadanie j zykowe pomo e wam dostrzec pot ny wpływ, jaki grzech wci jeszcze wywiera na wasze
ycie oraz wasz bezustann potrzeb Bo ej łaski. Po wykonaniu tego zadania b dziesz odczuwał
wi ksz wdzi czno , e Bóg uczynił ci swoim synem nie na podstawie twego posłusze stwa, lecz na
podstawie odkupienia ci przez Chrystusa. Jest to zadanie na całe ycie, ale wypełnij je uwa nie w ci gu
najbli szych dwóch dni.
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Uczenie si synostwa

7

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest gł bsze wnikni cie w praktyczne zastosowanie Bo ego synostwa wierz cych.
Motywacja do duchowego wzrostu i słu by powinna wypływa raczej z serca pełnego miło ci i
wdzi czno ci do Boga a nie z l ku i poczucia winy.

Główne punkty

• Serce pełne przygn bienia mo e by wolne

• Serce pełne dumy mo e si zamieni w serce partnerskiej współpracy z Ojcem
• Serce pełne egoizmu mo e nauczy si kocha innych

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie skutki Bo ej adopcji.
• Rozró nia na co dzie i w praktyce mentalno

syna/córki od mentalno ci sieroty.

•

y i słu y z wi kszym przekonaniem o Bo ej obecno ci i współpracy.

•

y i słu y z nowym współczuciem dla ludzi, odzwierciedlaj cym Bo

łask wobec nich.

• Słu y Panu z wi kszym zaufaniem, moc i miło ci .

Dodatek

7A Osieroceni a synowie

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Podobnie jak w lekcji poprzedniej, termin „syn”, jakim cz sto posługujemy si w tej lekcji, nie
wyklucza kobiet. Forma „syn” u yta została dlatego, e posługuje si ni Paweł w swoim li cie do
Galacjan. Córki równie s Bo ymi dzie mi.
WPROWADZENIE
Koncepcja adopcji ma zasadnicze znaczenie dla Bo ego stosunku do nas. Sposób, w jaki wierz cy to
rozumie, wpływa na jego codzienne my lenie, postawy, czyny i obecny stosunek do Boga. Jest to
gł bokie studium skutków i zastosowania Bo ej adopcji.
Aby dana osoba mogła w pełni poj znaczenie swojej adopcji przez Boga (która uczyniła wierz cego
uprzywilejowanym synem), warto zastanowi si nad powszechnymi nawykami my lowymi obecnymi w
codziennej mentalno ci. Jak cz sto zachowujemy si jak sieroty zamiast jak Bo e dzieci? Wa ne jest, by
Duch wi ty otworzył nasze oczy na te sprawy.
Istniej trzy główne dziedziny, w których mo emy oceni , czy yjemy jak synowie, czy sieroty. Zastanów
si nad nast puj cymi sprawami:
I.

SERCE PEŁNE PRZYGN BIENIA A SERCE WOLNE
Pierwszym miernikiem jest ustalenie, czy twoje serce jest przygn bione i czuje si pokonane, czy
te jest wolne. Oczywi cie, istniej ró ne powody, dla których czyje serce mo e by przygn bione,
ale w tym przypadku chodzi o ci ar winy i poczucie, e jest si bez warto ci.
Wzrost w yciu chrze cijanina wi e si ze wiadomo ci grzechu. Król Dawid powiedział: „Uznaj
bowiem moj nieprawo , a grzech mój jest zawsze przede mn ” (Ps. 51:3). Dla młodego
chrze cijanina ci ar i realno osobistego grzechu mo e by niezmiernie przytłaczaj ca.
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Za przykład mo e posłu y Siergiej, który poczuł niewiarygodn rado , gdy po raz pierwszy
zwrócił si do Boga i otrzymał przebaczenie swoich grzechów. Przypominał człowieka, który
wyszedł z wi zienia i którego najwi kszym pragnieniem było podoba si Bogu we wszystkim, co
robił. Nie min ło du o czasu, gdy zawiódł w czym i był bardzo rozczarowany. Jego grzech tak
bardzo go przygniatał przez wiele tygodni, e popadł w zniech cenie, a nawet w depresj . Miał
problemy z uwierzeniem, e Bóg wci
go kochał i akceptował. Nie był w stanie rozwi za tej
sprawy, dopóki w ko cu nie odkrył prawdy o Bo ym stosunku do niego.
W ósmym rozdziale Listu do Rzymian Bóg mówi nam o tym, co my li o swoich dzieciach nawet
wtedy, gdy zawodz . Pada tam sze pyta : „Có wi c na to powiemy? Je eli Bóg z nami, któ
przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszcz dził, ale Go za nas wszystkich wydał,
jak e miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa ? Któ mo e wyst pi z oskar eniem
przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któ mo e wyda wyrok
pot pienia? (...) Któ nas mo e odł czy od miło ci Chrystusowej?” (Rzym. 8:31-35).
Je li kto zadaje sze pyta pod rz d, wiadomo, e nie czeka na odpowied . Podobnie jest w tym
fragmencie. Odpowied jest oczywista: Bóg nie czeka na ludzk odpowied , ale o wiadcza
człowiekowi: „Kocham ci , nie pot piam ci i nic nie odł czy ci od mojej miło ci”.
To zapewnienie stało si jasne dla Siergieja wtedy, gdy wreszcie Bóg nigdy nie mo e
dostrzegł podstaw Bo ej miło ci do niego w wierszu 39. Bóg mówi tam,
przesta kocha
e nic „nie zdoła nas odł czy od miło ci Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym”. To ostatnie sformułowanie jest ródłem swoich dzieci.
niezmiennej Bo ej miło ci. Opiera si ona na Panu Jezusie Chrystusie.
Nie na wierz cym, lecz na Nim samym z uwagi na to, czego zamiast nas dokonał. Siergiej odkrył,
e gdyby Bóg przestał go kocha , zaprzeczyłby dziełu Jezusa Chrystusa na krzy u. Musiałby
o wiadczy , e mier Jego Syna to za mało! Bóg nigdy nie mógłby czego takiego powiedzie ,
dlatego nie mo e przesta kocha swoich dzieci.
Odkrycie to sprawiło, e Siergiej znów stał si podobny do wi nia, który wła nie odzyskał wolno .
Znikn ł ci ar jego pora ki i mógł si cieszy now wolno ci . Mógł wyzna swój grzech, a
nast pnie wyrzec si go, uznaj c krew i sprawiedliwo Chrystusa za swoj własn . Poprzednio
Siergiej ałował za swój grzech, ale nie wierzył bezustannie w doko czone dzieło Chrystusa na
krzy u. Odkrył, e powstrzymywała go przed tym jego duma. Trudno było Siergiejowi przyzna si
Bogu, e jego potrzeba Chrystusa była tak samo wielka, jak pierwszego dnia, gdy uwierzył. Kiedy
pokornie wyznał swoj potrzeb , jego serce znów wypełniło si rado ci . Nigdy dot d nie czuł tak
gł bokiej i bezwarunkowej miło ci.
Bóg chce uwolni serce ka dego wierz cego dzi ki takiej wła nie miło ci. Miło ci niezasłu onej,
bezwarunkowej i tak ogromnej, e ludzie musz odpowiedzie na ni miło ci .
Łatwo jest poczu si niegodnym i nic niewartym. Mimo to jednak Bóg nie przestaje okazywa
miło ci. Je li ta miło nie uwalnia serca danej osoby, oznacza to, e jej wiara w dzieło Chrystusa
na krzy u jest zbyt mała. W rzeczy samej osoba ta lekcewa y przesłanie Ewangelii. Bóg
o wiadczył: „Ku wolno ci wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie si
na nowo pod jarzmo niewoli!” (Gal. 5:1). Jezus natomiast stwierdził: „Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemi lekkie” (Mat. 11:30). Takiej wolno ci mo emy do wiadczy tylko wtedy, gdy
budujemy nasze ycie na synostwie w Bogu. Je li podstaw naszego ycia stanowi cokolwiek
innego, stale b dziemy odczuwa ci ar w swoich sercach.
II.

DUMNE SERCE A SERCE WSPÓŁPRACUJ CE Z OJCEM
Anatolij urodził si w na wskro chrze cija skim domu. ałował za swoje grzechy i do wiadczył
zbawienia w bardzo młodym wieku. Całe jego ycie było doskonałym wiadectwem wiary
chrze cija skiej pomimo wielu prób o mieszenia go. Gor ce oddanie Anatolija wobec Pana
zainspirowało go do tego, by zosta misjonarzem na Syberii, gdzie w ci gu kilku minionych lat
zało ył trzy ko cioły w rodowisku buddystów. Wielu postrzegało Anatolija jako wzorowego
chrze cijanina i gdyby on sam zdobył si na uczciwo , przyznałby, e tak si czuje, a przynajmniej
chciałby si tak czu . W gł bi serca Anatolij był dumny ze swego zaanga owania wobec Pana i
zakładał, e Bóg równie był z niego dumny.
Je li ty, podobnie jak Anatolij, uwa asz, e Bóg ci błogosławi dlatego, e tak bardzo jeste Mu
oddany, masz o sobie zbyt wysokie mniemanie. Anatolij nie popełniał wprawdzie grzechu niewiary
tak jak Siergiej, lecz on te był sierot . Osierocone dziecko s dzi, e tylko ono mo e rozwi za
problemy. Najlepiej wida to na poleganiu tej osoby na samej sobie w przeciwie stwie do

Lekcja 7: Uczenie si synostwa
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Duchowy charakter
strona 39

pokładania wiary w Bogu. Poleganie na sobie wyklucza współprac z Bogiem w słu bie. Bóg
zostaje wykluczony, a dana osoba zostaje naprawd sama, lecz nie dlatego, e Bóg j opu cił.
Zostaje ona sierot z wyboru.
Owoc ludzkiego ycia wskazuje na ródło jego motywacji do słu by. Owocem polegania na sobie
jest l k, cisłe kontrolowanie innych, zamartwianie si , bezsenno , w tpliwo ci, poczucie pora ki i
ci głe narzekanie. Taki wła nie jest efekt pracy osoby, która musi o wszystkim decydowa i
sprawia , by wszystko działało. Mo e ona przykłada si coraz bardziej, ale jej wysiłki sko cz si
frustracj , bo cz sto nie potrafi ona rozwi za swoich problemów o własnych siłach. Mo e si to
przejawia w marnowaniu czasu lub zaniedbaniu w innych dziedzinach słu by i ycia w rodzinie.
Je li kto jest pochłoni ty własnymi problemami, nie starczy mu uwagi na prawdziw trosk dla
innych. Mo e to prowadzi do bezsenno ci, ci głego narzekania i innych problemów.
W celu przerwania tej niezale no ci Bóg cz sto postawi przed wierz cym wyzwanie, aby zmusi go
do szukania Bo ej obecno ci i pomocy w yciu i słu bie. Tak wła nie działał Jezus w yciu swoich
uczniów. Na przykład gdy Jezus nakarmił pi ciotysi czny tłum (Jan 6), musiał chyba udzieli swoim
uczniom – a konkretnie Filipowi - szczególnej lekcji. Zadał mu bowiem pytanie: „Sk d kupimy
chleba, aby oni si posilili?” Z tekstu wynika, e Jezus postawił to pytanie „wystawiaj c go na prób ”
(Jan 6:6). Było rzecz oczywist , e aden człowiek nie był w stanie dostarczy ywno ci takiej
liczbie zebranych. Jezus chciał sprawdzi , czego Filip nauczył si o Jego prawdziwej mocy i
to samo ci oraz czy potrafił polega na swoim Panu.
Je li stoisz przed wyzwaniami, które s prób twojej relacji z Bogiem, twoja reakcja b dzie oznak
twojej opinii o Bogu. Ogarnia ci strach czy wiesz, e Bóg jest kochaj cym, godnym zaufania
Ojcem? Czy podwoiłe swoje wysiłki – by mo e nawet byłe zbyt surowy wobec kogo innego –
po to, by przej
kontrol nad trudn sytuacj ? (Pewien pastor wykluczył ze swego ko cioła
wi kszo członków za to, e nie stosowali si do jego polece !)
Je li koncepcja synostwa przekłada si na nasz mentalno i post powanie w codziennym yciu,
to powinni my sta si lud mi modlitwy, którzy cały czas powierzaj swoje ycie i słu b Bo ej
opiece, przekonani, e On nad wszystkim panuje. Słowo Bo e uczy, e Bóg przygotował ju dla
swoich dzieci dzieła do osi gni cia (Efez. 2:10). Dzi ki modlitwie i zaufaniu dotrzymujemy kroku
Bo ym planom i temu, co chce przez nas dokona . Powinni my zatem wci zaprasza ludzi do
wspólnej modlitwy, a tak e modli si w tajemnicy, aby móc zrozumie to, co Bóg ju dla nas
przygotował.
Syn ywi niezachwiane przekonanie, e Bóg jest Jego kochanym Ojcem, który dba o jego potrzeby.
Poniewa jeste my Bo ymi dzie mi, nie powinni my sami rozwi zywa problemów w słu bie – o ile
wierzymy, e Bóg ma wszystko pod kontrol i powierzamy Mu nasze kłopoty.
III.

SERCE PEŁNE EGOIZMU A SERCE ZDOLNE DO KOCHANIA INNYCH
Nasza mentalno osieroconych dzieci lub synów przenika te do innych dziedzin. Wywiera ona
ogromny wpływ na nasze relacje z innymi. Je li jeste my pochłoni ci swoimi problemami, gdy
przygniata nas ci ar troski, gdy czujemy si samotni w tym wiecie, stajemy si skoncentrowani na
sobie.
Rozwa my przypadek małego chłopca Dennisa, chłopca z domu dziecka w Rosji. Tryska on
energi i uwielbia zabaw , lubi przy tym figle i psoty. Kiedy w Nowy Rok pewni chrze cijanie
odwiedzili Dennisa i inne dzieci z tej placówki, przynie li ze sob kilka gier. Była w ród nich jedna
szczególnie ulubiona przez dzieci, wi c go cie pozwolili im j zatrzyma . Gdy Dennis dowiedział
si , e odwiedzaj cy chc podarowa gr całej grupie, zabrał j i nie chciał odda . Inne dzieci te o
ni walczyły, dlatego go cie musieli wkroczy do akcji, odebra gr Dennisowi i odda j dyrektorce
o rodka.
Darmowy prezent ofiarowany Dennisowi i innym dzieciom stał si czym , czego ka de z nich
chciało osobi cie strzec tak, by go nie straci . adne nie mogło si nim podzieli z kim innym.
Stajemy si tacy sami, gdy uwa amy, e nasz niebieski Ojciec tak naprawd nie troszczy si o nas.
Zachowujemy si tak, jakby On nie miał do siły na to, by chroni to, co dał nam za darmo, aby
wprawi nas w zachwyt. Niejednokrotnie nasze sieroce umysły za lepiaj nas na cudowne
błogosławie stwa, jakie zesłał po to, by nas po drodze rozweseli . Nawet gdy dostrzegamy Jego
błogosławie stwa, staj si one bo kami w naszym yciu, poniewa czujemy, e musimy kurczowo
si ich chwyci , eby je zatrzyma . Jest to by mo e najsmutniejsze ze wszystkiego. Nie cieszymy
si wtedy Ofiarodawc ani tym, e naprawd nas kocha. Ironia chce, e gdy to, co posiadamy, staje
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si przedmiotem naszej miło ci, sami nigdy nie czujemy si rzeczywi cie kochani. Nasze
bałwochwalstwo działa jak złodziej, okradaj c nas z najcenniejszego do wiadczenia w naszym
yciu – miło ci Wszechmocnego.
Czy co takiego przydarzyło si w twoim yciu? Czy twoja mentalno sieroty pozostawiła ci w
poczuciu, e jeste niekochany? Czy te czujesz, e musisz mocno uchwyci si tego, co dał ci Bóg
z obawy przed utrat tej rzeczy? Czy potrafisz dawa innym za darmo dlatego, e wierzysz, i Bóg
te za darmo hojnie ci obdarował?
KONKLUZJA
Jak zd yli cie zauwa y , nasze postrzeganie Boga i Jego relacji z nami mo e wywiera ogromny wpływ
na nasze ycie. Motywacja do duchowego wzrostu i słu by powinna raczej wypływa z serca pełnego
miło ci i pokory, cechuj cego syna ni z serca pełnego l ku i winy, jakie cechuj sierot . Pod jakimi
wzgl dami twoje ycie przypominało ycie sieroty, a nie syna?
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób sierota postrzega Boga?

•

W jaki sposób syn postrzega Boga?

•

Jakie s prawdziwe powody, dla których postrzegamy Boga w dany sposób?

•

Sk d wiemy, e Bóg wci

nas kocha?

PLAN DZIAŁANIA
W Dodatku 7A po tej lekcji znajdziesz tabel „Osieroceni a synowie”. Przejrzyj t list , a nast pnie
wybierz trzy postawy, z którymi zmagasz si najbardziej. Pomy l o przykładzie dla ka dej z tych trzech
postaw, w jakich do wiadczyłe wewn trznych zmaga . Jakich zmian, zgodnych z twoj wol , Bóg mo e
dokona w ka dej z tych trzech sytuacji? Nast pnie powierz to w modlitwie swemu niebieskiemu Ojcu.
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Osieroceni a synowie

7A

Zapoznaj si z poni sz tabel i wybierz trzy postawy, z którymi zmagasz si najbardziej. Pomy l o
przykładzie dla ka dej z tych trzech postaw, w jakich do wiadczyłe wewn trznych zmaga . Jakich
zmian, zgodnych z twoj wol , Bóg mo e dokona w ka dej z tych trzech sytuacji? Nast pnie powierz
to w modlitwie swemu niebieskiemu Ojcu.
SIEROTA

SYN

YCIOWA ZASADA: „PRÓBUJ MOCNIEJ”.
JEZUS JAKO „POMOCNIK” NASZEGO CIAŁA
Jan 14:18 „Nie zostawi was sierotami”

GŁÓWNA ZASADA: YCIE WIAR .
NASZYM YCIEM JEST CHRYSTUS!
Jan 15:4, Gal. 2:20, Rzym. 8:15 „Otrzymali cie
ducha przybrania za synów”
Pogł biaj ca si pewno , e Bóg naprawd
jest moim kochaj cym Ojcem w niebie (1 Jana
4:16).

Uczucie samotno ci; brak istotnej, codziennej
za yło ci z Bogiem; „pró nia egoizmu”.

1.

Wielki niepokój o „doskwieraj ce potrzeby”
przyjaciół, pieni dzy itp.; „Jestem zupełnie sam i
nikogo nie obchodz ”.

2.

Zaufanie do ojca i rosn ce zaufanie do Jego
miło ci i troski; wolno od zmartwie .

ycie oparte na zasadzie sukces/pora ka;
konieczno
„dobrego wygl du” za wszelk
cen ; nacisk na dobre zachowanie.

3.

Uczenie si
ycia w codziennej,
współpracy z Bogiem; brak obaw.

Poczucie pot pienia, winy i braku warto ci w
oczach Boga i innych.

4.

Poczucie bycia kochanym, wybaczenia i
całkowitej akceptacji z uwagi na to, e dzieło
Chrystusa całkowicie przykrywa moje braki.

„Mała wiara”, wiele obaw, brak zdolno ci do
prawdziwego zaufania Bogu. „Musz
to
załatwi ”.

5.

Codzienne zaufanie do Bo ego planu dla
mojego ycia jako m drego, najlepszego i
pełnego miło ci.

Praca w poczuciu bezgranicznego obowi zku,
usilna próba przypodobania si , wypalenie.

6.

Modlitwa jako pierwszy rodek, do którego si
odwołuj ; „Zapytam najpierw mego ojca!”
Tatusiu (Abba), Ojcze!

Bunt wobec Boga i innych; cz sta ozi bło
duchowa i zatwardziało serca.

7.

Siła do uległo ci; mi kkie (złamane i skruszone)
serce (Ps. 51:17).

Postawa obronna; nieumiej tno
słuchania;
obra anie si na zarzut obłudy (dowodz c tym
samym słuszno ci zarzutu)

8.

Otwarto
na krytyk , poniewa
wiadomie
wybieram Chrystusow doskonało , nie swoj
własn ; zdolno oceny ukrytych pobudek.

Stała potrzeba posiadania racji, bezpiecze stwa;
niech
do pora ki; postawa obronna;
niezdolno
do przyjmowania krytyki; zdolno
do przyjmowania jedynie pochwał.

9.

Zdolno
podejmowania ryzyka – nawet
pora ki. Poniewa
sprawiedliwo
jest w
Chrystusie, nie ma potrzeby posiadania
adnych ocen, którymi mo na si przechwala ,
ochrania czy broni .

Wiara w siebie, której towarzyszy zniech cenie,
poczucie pora ki i brak mocy Ducha.

10.

Zaufanie do Chrystusa i odwaga z powodu
działaj cego we mnie ducha.

„Ja im jeszcze poka
– zbledn z wra enia!”
„Tam, gdzie inni zawiedli” (siła woli).

11.

„Wszystko mog
(Filip. 4:13).

wiadomej

w tym, który mnie umacnia”
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SYN

YCIOWA ZASADA: „PRÓBUJ MOCNIEJ”.
JEZUS JAKO „POMOCNIK” NASZEGO CIAŁA
Jan 14:18 „Nie zostawi was sierotami”
Własny wysiłek; poleganie na darze i zdolno ci
przetrwania w yciu i słu bie.

GŁÓWNA ZASADA: YCIE WIAR .
NASZYM YCIEM JEST CHRYSTUS!
Jan 15:4, Gal. 2:20, Rzym. 8:15 „Otrzymali cie
ducha przybrania za synów”
12. Mniejsze zaufanie do siebie, wi ksze do Ducha
wi tego ( wiadome codzienne opieranie si na
nim).

Narzekanie i brak wdzi czno ci wobec Boga i
innych; potrzeba surowej krytyki innych;
okazywanie ducha goryczy i krytycyzmu.

13.

Poleganie na Duchu wi tym jako przewodniku
mojego j zyka w chwaleniu, budowaniu,
dzi kczynieniu i zach cie (Efez. 4:29).

Bycie ekspertem od wytykania bł dów; wieczne
niezadowolenie z jakiego powodu.

14.

Dostrzeganie bł dów, ale skupianie si
na tym, co dobre i pi kne (Filip. 4:8).

Plotka (wyznawanie grzechów innych ludzi);
potrzeba krytykowania innych w celu poczucia
bezpiecze stwa; rzeczowa analiza cudzych
słabo ci; dar „rozró niania”.

15.

Zdolno do swobodnego wykazywania bł dów
innych przy jednoczesnej decyzji skupiania si
na ich mocnych stronach; nie zawsze musz
mie racj ; odkrycie, e cz sto si myl ; ch
wzrostu.

Ci głe
porównywanie
siebie
z
innymi,
prowadz ce do dumy lub depresji (zale nie od
tego, jak dobrze lub le prezentuj si inni).

16.

Odwa ne opieranie si
na Chrystusie;
prawdziwe poczucie warto ci pochodzi z krwi i
sprawiedliwo ci Jezusa, nie z ludzkich podpórek
(Filip. 3:9).

Bezradno
w walce z ciałem; brak
prawdziwego zwyci stwa w gł bi serca nad
„ulubionymi grzechami” i brak poczucia, e jest
si „wielkim grzesznikiem”.

17.

Spoczywanie w Chrystusie i dostrzeganie coraz
wi kszego zwyci stwa nad ciałem (Rzym. 8:19), a mimo to postrzeganie siebie jako
„wielkiego grzesznika”.

Na ogół brak modlitwy; modlitwa jako
„ostateczno ”; cz sta modlitwa publiczna,
rzadka prywatna

18.

Modlitwa jest zasadnicz cz ci dnia, nie
ogranicza si do regularnego „cichego czasu”;
rozmowa z Ojcem jest czym radosnym (1 Tes.
5:16-18).

Biblijne obietnice duchowej mocy i rado ci nie
spełniaj si w jego yciu: „Gdzie si wi c
podziało
to,
co
nazywali cie
waszym
szcz ciem?” (Gal. 4:15)

19.

Bo e obietnice moce i rado ci zaczynaj
opisywa moj osobowo (Rzym. 15:13).

Potrzeba chwalenia si ; konieczno
ci głego
wskazywania na własne osi gni cia w obawie,
e kto mógłby je przeoczy (Gal. 6:14).

20.

Odkrycie,
e Jezus jest coraz cz ciej
przedmiotem rozmów; chlubienie si Panem i
własnymi słabo ciami (2 Kor. 12:9-10).

Nie wiadome
tworzenie
„akt”
wymagaj cych uwagi i obrony.

21.

Sprawiedliwo
Chrystusowa
jest
moim
„osi gni ciem”, w Nim osi gam pełni (1 Kor.
1:28nn).

Stawianie siebie w centrum uwagi: „Gdyby tylko
widzieli to tak, jak ja!” Gł boka potrzeba
kontrolowania ludzi i sytuacji.

22.

Oddawanie
wszystkiego
pod
kontrol
Chrystusa; słu ba w mocy Ducha wi tego, nie
o siłach własnego „odkupionego ciała”.

Satysfakcj przynosi co innego ni Jezus;
obecno
„bo ków” w yciu (maj tku, pozycji,
nami tno ci) zapewnia poczucie warto ci i
usprawiedliwienia.

23.

Chrystus jest mi sem i napojem; Bóg zapewnia
duszy prawdziw satysfakcj . „(...) Gdy jestem z
Tob , nie cieszy mnie ziemia” (Ps. 73:25).

dokona

raczej
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Niewielkie pragnienie dzielenia si Ewangeli (z
uwagi
na
kiepsk
jako
własnego
chrze cija skiego ycia); głoszenie Ewangelii
wynika raczej z poczucia obowi zku i przymusu
ni z miło ci.

24.
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Pragnienie ujrzenia zgubionych, jak poznaj
Jezusa, dzielenie si Ewangeli z innymi nawet
wtedy, gdy nie jest si pod zewn trzn presj
ko cielnego programu. „(...) miło
Chrystusa
przynagla nas” (2 Kor. 5:14).
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Prawo i Ewangelia
YCIE W DUCHU

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest ujawnienie faktu, który jest dzi a
przestrzegaj Prawa, lecz nie wzrastaj w miło ci do
problemu, czyli poleganie na Prawie i przekonanie, e to
wierze w Ewangeli Jezusa Chrystusa. Dowiemy si te
zmiana.

zbyt dobrze znany: chrze cijanie cz sto
Boga i innych. Omówimy podło e tego
ono zapewnia wi to bez wzrastania w
, jak w nas i w innych zaszła prawdziwa

Główne punkty

• Bo ym celem nadania Prawa jest pokazanie nam naszej grzeszno ci, Bo ej
naszej potrzeby Chrystusa.

wi to ci oraz

• Prawo nie mo e uczyni nas wi tymi.
•

wi to

•

ycie w Duchu i wiara w Ewangeli uwalnia nas spod Prawa.

Po

jest kwesti serca.

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e Bo ym celem nadania Prawa jest ujawnienie nam naszej grzeszno ci w
przeciwie stwie do Bo ej wi to ci i wskazanie nam naszej potrzeby Jezusa Chrystusa na co
dzie .
• Odkry , e pogł biaj ca si wiara w Ewangeli
prawdziw miło do Boga i innych.

przekształci nasze przestrzeganie Prawa w

• Nauczy si słu y Bogu w nowym Duchu, a nie według przestarzałej litery Prawa.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jest to lekcja dwugodzinna. Wi kszo my li zawartych w tej lekcji pochodzi z Listu do Rzymian
7:1-13, Listu do Galacjan 3:1-5 oraz 3:19-26. W ramach przygotowa do prowadzenia tych zaj
zapoznaj si dokładnie z wymienionymi fragmentami.
WPROWADZENIE
Zwi zek mi dzy Prawem a Ewangeli jest jednym z najwa niejszych zagadnie dla przywódców
ko cioła. Kilkakrotnie w historii ko cioła sprawa ta zajmowała naczelne miejsce w dyskusjach. Pierwsz
tak dyskusj odnotowano w pi tnastym rozdziale Dziejów Apostolskich i kolejno w listach do Rzymian i
do Galacjan. Problem mo na sformułowa tak: czy ko ciół ma kła nacisk na przestrzeganie Prawa
jako najlepszy sposób słu enia Bogu? Prosta odpowied brzmi: Nie! (Dz. 15:19-21). Kolejna taka debata
odbyła si w XVI wieku, gdy niemiecki mnich o imieniu Marcin Luter w samym centrum systemu
religijnego opartego na Prawie ponownie odkrył doktryn usprawiedliwienia przez wiar . Luter głosił
zbawienie jako dar niezale ny od dobrych czynów i tym samym dał pocz tek protestanckiej reformacji.
Po tych dwóch wydarzeniach miały miejsce wielkie ruchy Bo e. W Dziejach
Apostolskich i podczas protestanckiej reformacji rozkwitło Bo e Królestwo,
ludzie przychodzili do Chrystusa, zakładano ko cioły i zachodziła przemiana
całych regionów. Dlaczego dzi nie mo emy ogl da pot nego Bo ego
działania? Co jest niezb dne, by do wiadczy przemieniaj cej mocy Jezusa
Chrystusa? By mo e cz
odpowiedzi ma co wspólnego z faktem, e
mamy tendencj
do nadu ywania Prawa przy jednoczesnym braku
wyzwalania mocy Ewangelii w naszej słu bie.

Mamy tendencj do
nadu ywania Prawa
przy jednoczesnym
braku wyzwalania
mocy Ewangelii w
naszej słu bie.

W niniejszej lekcji najpierw prze ledzimy zamierzony cel Bo ego Prawa. Nast pnie musimy omówi
ograniczenia Prawa i jego niezdolno do wytworzenia w nas wi to ci. Potem zobaczymy, jak wygl da
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y wiar w Ewangeli i

BO Y CEL DLA PRAWA
A. Prawo pokazuje nam Bo

wi to

Bóg nadał nam Prawo po to, by mo na było odsun
zasłon zakrywaj c Jego chwał i
by my mogli zobaczy to, czego nasze ludzkie serce nie jest w stanie poj , niesamowit Bo
wi to . Taki jest cel Jego Prawa. Kto , kto czyta Bibli , nie potrzebuje wiele czasu, by si
zorientowa , jak surowe jest Bo e Prawo. Jest ono takie dlatego, e Bo a wi to
jest
nieskazitelna. Dostrzegamy to w ka dym aspekcie tego prawa, w wi tym yciu, do którego
nas ono powołuje, w jego bezkompromisowym charakterze i surowych karach za wykroczenie.
Pomy l o karach za nieposłusze stwo wobec Bo ego Prawa. Czytamy o nich w Drugiej
Ksi dze Moj eszowej 21:15-17, 22:20 i w Pi tej Ksi dze Moj eszowej 22:20-22. Kar za
cudzołóstwo było ukamienowanie obu winowajców. Je li syn w przypływie gniewu przekl ł
swoich rodziców, miał by skazany na mier . Strach pomy le , ilu z nas ju by nie yło, gdyby
takie kary zastosowano wobec nas.
Czy powinni my zatem unika Bo ego Prawa, aby nie cierpie wskutek ujawnienia Jego
wi to ci? Bynajmniej. Je li nigdy nie poznamy Boga w Jego prawdziwej wi to ci, b dziemy
bardzo cierpie . Pomimo i jest to dla nas trudne, poznanie Bo ej wi to jest konieczne do
tego, by my zrozumieli nasz prawdziw potrzeb Jezusa Chrystusa i Jego odkupienia. Bez
pogł biaj cej si wiedzy na temat Bo ej wi to ci b dziemy piel gnowa dum , b dziemy
bezlito ni w naszych relacjach z innymi i b dziemy y w zarozumialstwie i niewierze.
Tak zatem Prawo jest konieczne – przede wszystkim dla niewierz cego, by odsłoniło
zadziwiaj c Bo
wi to i doprowadziło go do Chrystusa. Prawo jest te niezb dne dla
wierz cego po to, by zobaczył, jaka jest wi to
oraz gdzie on sam bł dzi i potrzebuje
skruchy. Mo na powiedzie , e Prawo to namacalny wyraz Bo ego charakteru. Je li chcemy
na ladowa Jego charakter, potrzebujemy konkretnych obrazów Prawa.
B. Prawo pokazuje nam nasz grzech
Drugim celem Prawa jest pokazanie nam naszego grzechu. W Li cie do Rzymian 7:7 czytamy
o tym, jak Prawo działało w yciu apostoła Pawła. Dzi ki przykazaniu „nie po daj” Paweł
dowiedział si , e po danie jest grzechem. Nast pnie Paweł tłumaczy nam w wierszach
ósmym i dziewi tym, e gdy si o tym dowiedział, przykazanie to zadziałało jak lustro
odbijaj ce wszystkie sytuacje, gdy po dał innych rzeczy i zobaczył, jak jego serce
przepełnione jest grzechem. „Z przykazania tego czerpi c podniet , grzech wzbudził we mnie
wszelakie po danie” – przyznaje. Na ko cu, gdy Paweł zobaczył, jak „ ywy” był w nim grzech,
u wiadomił sobie, e był pot piony w Bo ych oczach zgodnie ze słowami Moj eszowego
przymierza, które d wi czały mu w uszach: „Przekl ty, kto nie trzyma si nakazów tego Prawa
i nie wypełnia ich” (V Moj . 27:26). Dzi ki Prawu Paweł poznał, e był przekl ty i „martwy”.
Zasada, jak musimy zrozumie , brzmi: Prawo przypomina promienie Rentgena. Je li
podejrzewasz u siebie gru lic , idziesz do szpitala, a aparat rentgenowski prze wietla ci pier .
Gdyby aparat wykazał, e masz gru lic , wróciłby do szpitala po to, by maszyna zapewniła ci
potrzebne leczenie? Nie, poniewa o ile aparat rentgenowski jest wspaniałym urz dzeniem do
wykrycia problemu, jest zupełnie nieskuteczny w leczeniu gru licy. W taki wła nie sposób
działa Prawo. Jego celem jest pokazanie nam naszego grzechu, lecz nie ma on mocy, by
wytworzy w nas prawdziw wi to .
C. Prawo pokazuje nam nasz potrzeb Chrystusa
Je li Bóg jest wi ty tak, jak wykazuje Prawo, a my jeste my grzesznikami, jak ono nam
dowodzi, co w takim razie mamy zrobi ? Potrzebujemy ratownika! Trzecim celem Prawa jest
ukazanie nam naszej potrzeby Chrystusa.
Prawo zostało nadane nam przez Boga po to, by „prowadzi ku Chrystusowi” (Gal. 3:24). Czy
rozumiemy, co to oznacza? Dostrzegamy nasz potrzeb Chrystusa wtedy, gdy dostrzegamy
Bo
wi to
oraz niezdolno
do spełnienia wymogów Prawa. Czy uwa amy, e po
zwróceniu si do Chrystusa Prawo ma przesta działa w ten sposób? Czy Prawo ma przesta
wskazywa nam Chrystusa po tym, jak zostali my chrze cijanami? Nie, Prawo stoi zawsze
przed naszymi oczami pokazuj c nam, e potrzebujemy Chrystusa, który jako jedyny spełnia
ideały Prawa i czyni nas godnymi statusu dzieci Bo ych.
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Rozwa poni sz wypowied pewnego do wiadczonego pastora. Wyja nia on: Musz si
przyzna , e przez wiele lat nie rozumiałem, jak Prawo powinno wskazywa mi na Chrystusa
od chwili zostania chrze cijaninem. Postawa ta była widoczna w moim osobistym yciu i
słu bie. My lałem, e skoro wyzbyłem si moich pierwszych grzechów, przestrzegałem tym
samym Bo ego Prawa. Widzicie st d, e nie potrzebowałem tak bardzo łaski i Ewangelii, gdy
uwa ałem, e przestrzegam Bo ego Prawa. Nie potrafiłem zrozumie , dlaczego inni nie
poczynili takich post pów jak ja w posłusze stwie wobec Prawa. Byłem sfrustrowany,
poniewa członkowie pierwszego ko cioła, który prowadziłem jako pastor, nigdy si jako nie
zmieniali. Niestety, byłem lepy na fakt, e we mnie te tak naprawd nie zaszła adna zmiana,
gdy pokładałem swoje zaufanie w czym , co wła ciwie nie miało adnej mocy, by mnie
zmieni . Przez cały czas wydawało mi si , e przestrzegałem Prawa, podczas gdy w rzeczy
samej stałem si faryzeuszem! Do pewnego stopnia przestrzegałem prawa, lecz zarazem
stałem si bardzo wymagaj cy.
Czy twoj słu b cechuje „wymagaj ca” lub „legalistyczna” miło
II.

?

OGRANICZENIA PRAWA
Jak mieli my ju okazj zauwa y , Prawo ma swoje miejsce. Biblia jasno naucza, e Bo e Prawo
jest dobre. W Li cie do Rzymian 7:12 czytamy: „Prawo samo jest bezsprzecznie wi te; wi te,
sprawiedliwe i dobre jest te przykazanie”. Jednak podczas gdy samo Prawo jest sprawiedliwe i
dobre, jest ono niepełne jako podstawa wzrostu, który podoba si Bogu (Rzym. 8:3, Gal. 3:21). Jak
si przekonamy, celem Prawa nie jest i nigdy nie było uczynienie ludzi wi tymi. Nigdy te nie miało
ono by podstaw naszej relacji z Bogiem (Gal. 3:1-25). Prawo pełni inn funkcj . Nie mo e ono
uczyni nas wi tymi z uwagi na wymienione ni ej ograniczenia:
A. Prawo nie zmienia serca
wi to jest przede wszystkim kwesti serca (5 Moj . 6:4,5; Mat.
22:37-38). Przemiana serca jest podstaw wszelkich zmian.
wi to
oparta na sztywnym przestrzeganiu Prawa wyrasta na
ogół z mylnego przekonania, e chrze cija ska dojrzało
i
wi to s kwesti zachowania. Na tym polegał bł d popełniany
przez faryzeuszy (Mat. 23:23-28). Usiłowali oni osi gn
wi to
poprzez sztywne przestrzeganie Prawa. Na Jezusie na pewno nie
robiło to wra enia!

wi to jest przede
wszystkim kwesti
serca. Przemiana
serca jest podstaw
wszelkich zmian.

Posłu my si przykładem bogatego młodzie ca (Łuk. 18:18-23). Był on „dobrym człowiekiem”,
który przestrzegał Prawa. Jednak jego niech
do sprzeda y całego maj tku obna yła jego
serce. Z tego powodu Jezus go odrzucił. Mimo przestrzegania Prawa nie był to człowiek
duchowy ani wi ty. wi ty w takiej chwili posłuchałby Jezusa.
Jak naszym zdaniem dokonuje si wzrost chrze cijanina? Cz sto
skupiamy swoj uwag na li cie rzeczy do wykonania, takich jak
czytanie Biblii, pełnienie dobrych czynów, spotkania w ko ciele,
dzielenie si wiar z niewierz cymi i modlitwa. S to z pewno ci
rzeczy zalecane i przyczyniaj si do wzrostu w wierze. Popełniamy
jednak bł d my l c, e te czynno ci wytworz w nas wi to .
Skupiamy uwag na swoim obowi zku wykonywania tych rzeczy w
przekonaniu, e to uczyni nas wi tymi. Nie udaje si nam załatwi
spraw w naszym sercu i nie korzystamy z faktu, e dzieło Chrystusa
w nas jest podstaw ycia wiar .

Uznaj c Prawo za
miar wi to ci,
tracimy z oczu
radykaln przemian
serca, któr ma
zapewni wierz cemu
nowe przymierze.

W wielu ko ciołach dostrzegamy trzymanie si ustalonych reguł, a zarazem brak pragnienia
wi to ci w reszcie ycia. Niekiedy mamy do czynienia ze sztywnym przestrzeganiem zasad
przy jednoczesnym braku miło ci do innych. Na zewn trz mo na obserwowa wzrost
dostosowania si do formy „ wi to ci”, lecz wewn trz mo e by krytyczne i bezlitosne
usposobienie. Nie jest to podobie stwo do Chrystusa. Cz sto w naszym yciu rodzi si
„posłusze stwo” pozbawione miło ci i „ wi ta działalno ” pozbawiona wiary.
Nowy Testament kładzie nacisk na radykalnej przemianie od wewn trz (Rzym. 12:2; 2 Kor.
5:17). Uznaj c Prawo za miar wi to ci tracimy z oczu radykaln przemian serca, któr ma
zapewni wierz cemu nowe przymierze. Jednak przypatruj c si współczesnemu ko ciołowi
nie dostrzegamy tej przemiany. Wielu chrze cijan na wiecie nie ma serca dla Boga. Jedn z
głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, e zacz li my polega na Prawie jako na
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podstawie naszego ycia i słu by, wskutek czego ko ciół wykazuje takie same słabo ci jak
Izrael w Starym Testamencie (Rzym. 9:31-32).
B. Prawo wywołuje poczucie winy
Je li uznasz Prawo za główny sposób komunikowania si z Bogiem, wówczas razem z nim
przychodzi „przekle stwo”. Polega ono na tym, e Prawo jest „wszystkim albo niczym”. Je li
zamierzasz y według Prawa, musisz wypełnia WSZYSTKO WYTRWALE (Gal. 3:10). Nikt
jednak nie jest w stanie stosowa si do Prawa, bo podobnie jak Bo a wi to przekracza
ono nasze standardy, tak te przestrzeganie Jego Prawo le y poza zasi giem naszych
mo liwo ci. Bezustanne skupianie si na Prawie wywołuje wiadome poczucie winy, poniewa
nigdy nie udaje ci si przestrzega Prawa wystarczaj co dobrze. Zamiast czyni post py
zostajesz skazany przez Prawo. Odbiera ci to rado , sprawia, e widzisz swoj pora k i
w tpisz w dzieło Chrystusa, moc Ducha i swoj adopcj przez naszego Ojca w niebie.
Gdy przywódcy ko cioła skupiaj si na wymogach Prawa bez łaski, przygniataj ludzi
wymaganiami, którym nikt nie jest w stanie sprosta . Zamiast wskaza tym ludziom odpowied
w Ewangelii przywódcy ci, podobnie jak faryzeusze, cz sto tworz nowe prawa maj ce pomóc
innym przestrzega Prawa Bo ego. Czyni c to dokładaj jeszcze do baga u, jakiego i tak nikt
nie potrafi ud wign .
W powie ci Dostojewskiego Zbrodnia i kara autor opisuje scen , w
której główny bohater, Raskolnikow, jedzie wiejsk drog . W trakcie
podró y spotyka innego wo nic , którego wóz ugrz zł w błocie.
Wo nica zacz ł smaga swego konia usiłuj c zmusi go do
wyci gni cia wozu z błota. Ko nie był w stanie tego zrobi , gdy
był zbyt wyczerpany wcze niejszymi próbami. Wo nica nie
przestawał jednak bi konia w przekonaniu, e bat da mu
motywacj do wyci gni cia wozu. Koniec był taki, e wo nica
zachłostał konia na mier .

Z uwagi na to, e
Bo
wi to
przekracza nasze
miary, przestrzeganie
Jego Prawa le y poza
zasi giem naszych
mo liwo ci.

To wła nie robimy z tygodnia na tydzie mówi c ludziom o wymaganiach Prawa i nie kieruj c
ich do Ewangelii i sposobu, w jaki wiara w Ewangeli zapewnia nam wolno , rado i moc w
naszej słu bie dla Boga. Posługuj c si win jako motywacj wytwarzamy posłusze stwo
pozbawione miło ci i „ wi t działalno ” pozbawion wiary.
C. Prawo wywołuje dum
Niektórzy ludzie lepiej ni inni przestrzegaj Prawa. Na ogół maj oni dobre osobiste nawyki
organizacyjne i samodyscyplin . Cz sto stawia si ich za wzór chrze cija skiego ycia nie z
uwagi na ich pełne miło ci serca, lecz zewn trzne kierowanie si zasadami.
By mo e ty nale ysz do osób, którym idzie lepiej ni wi kszo ci. Czy czujesz si bardziej
uduchowiony z powodu swego wysiłku w przestrzeganiu Prawa? Je li tak, uwa aj.
Przestrzeganie Prawa i dobre czyny, zwłaszcza b d ce wynikiem ci kiej pracy i dyscypliny,
cz sto wytwarzaj paskudny produkt uboczny – zarozumialstwo i dum (Efez. 2:8-9, Filip.
3:4nn.). Osoba, która stosuje si do Prawa w oparciu o własne siły, ma na ogół poczucie dumy
z powodu swoich osi gni (Rzym. 2:23). Duma to ostatnia cecha, jaka powinna odznacza
człowieka pobo nego (Filip. 2:1-11; Rzym. 12:3).
Gdyby Abraham był usprawiedliwiony przed Bogiem na podstawie swoich czynów, miałby
podstaw do chluby (Rzym. 4:2). Jak si jednak okazało, został usprawiedliwiony przez wiar ,
st d nie miał czym si chlubi . Przeciwnie, mógł tylko wdzi czno ci odpowiedzie Bogu na
Jego dobro . Podobnie osoba duchowa nie jest dumna ze swojej duchowej kondycji tak, jakby
była ona zasług jej ci kiej pracy. Chlubimy si raczej tym, czego Pan dla nas dokonał (1 Kor.
1:29-31; Gal. 6:14).
III.

YCIE WEDŁUG PRAWA
ycie według Prawa – legalizm – mo na okre li jako ycie, w którym człowiek musi przestrzega
pewnych zasad i reguł, aby uzyska yczliwo i nagrod od Boga. Posłusze stwo wobec Prawa
jest wa ne. Osoba wi ta czy duchowa przestrzega oczywi cie Prawa i szanuje je. Jednak
legalistyczne trzymanie si litery Prawa w celu uzyskania nagrody czy zapewnienia sobie
szczególnej przychylno ci to inna sprawa.
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Niestety wielu ludzi bł dnie pojmuje rol Bo ego Prawa i traktuje Boga w sposób legalistyczny.
Wida to w ko ciołach, gdzie wci kładzie si nacisk na wymogi Prawa z powodu popularnego
pogl du, e Prawo nas u wi ca. Tworzy si nowe zasady, które maj pomóc nam nie zbacza z
drogi. Opracowuje si programy i stosuje specjalne chwyty, które maj zachowa pozory
zewn trznej wi to ci. Wszystko to robi si w nadziei, e przestrzeganie tych praw i reguł zapewni
kontrol nad naszymi cielesnymi pop dami i wytworzy wi to .
ycie według Prawa mo na przedstawi na zamieszczonym ni ej wykresie (ilustracja 8.1). Je li
zatem nasze ycie opiera si na Prawie i u wiadamiamy sobie obecno grzechu w naszym yciu,
cz sto przyjmujemy postaw obronn . Zrzucamy win na innych lub wypieramy si grzechu.
Prowadzi to do dumy lub depresji, zale nie od tego, jak dalej próbujemy rozwi za problem
grzechu. Je li chcemy go pokona o własnych siłach, wówczas naturalnym skutkiem jest duma.
Je li grzech odnosi nad nami zwyci stwo, mamy tendencj do popadania w rozpacz. W ka dym z
tych przypadków tracimy szcz cie. (Zwró uwag na pytanie Pawła skierowane do Galacjan:
„Gdzie si wi c podziało to, co nazywali cie waszym szcz ciem?” (Gal. 4:15)). Je li anga ujemy
si w słu b dla innych kieruj c si Prawem, wtedy na pierwszy plan wysuwaj si nasze własne
wysiłki. Skutkiem znów jest duma z powodu udanej słu by lub rozpacz z powodu pora ki.
Ilustracja 8.1 ycie według Prawa – jako sierota

Prawo
Moje dobre czyny
Ciało

Duma /
Rozpacz

Proces wewn trzny

Proces zewn trzny
process

Grzech

Obwinianie /
Zaprzeczanie

Potrzeba
słu by

Sukces lub pora ka
w ciele
IV.

DUCH WYZWALA NAS SPOD PRAWA
Dzieło Chrystusa na krzy u zmieniło wszystko mi dzy niebem a ziemi . Poprzez swoj mier i
zmartwychwstanie Jezus zatriumfował nad Prawem i wszczepił w nas Ducha wi tego, podstaw
ycia o znacznie wi kszej mocy.
W Ewangelii Mateusza 5:17 Jezus w odpowiedzi na zarzuty braku szacunku wobec Prawa ze
Starego Testamentu czyni nast puj c uwag : „Nie s d cie, e przyszedłem znie Prawo albo
Proroków. Nie przyszedłem znie , ale wypełni ”. Niektórzy posługuj si tym wierszem na
poparcie twierdzenia, e Prawo starotestamentowe wci
obowi zuje tak samo, jak w czasach
Starego Testamentu. Jednak greckie słowo przetłumaczone jako „wypełni ” to „pleroo2”, co oznacza
„uzupełni ”, „dopełni ”, pass. „by w pełni”, a zatem „doprowadzi do pełni”.
Zwró uwag na u ycie „pleroo” w podanych ni ej fragmentach:
• „Gdy Jezus doko czył (pleroo) wszystkich tych mów...” (Łuk. 7:1)
• „Po tych wydarzeniach (pleroo)...” (Dz. Ap. 19:21)
• „Po upływie dwóch lat (pleroo)...” (Dz. 24:27)
Innymi słowy cytowany fragment z Ewangelii Mateusza 5:17 mo na przetłumaczy „Nie s d cie, e
przyszedłem znie
o albo Proroków. Nie przyszedłem znie , ale uzupełni ”. I w rzeczy samej
Jezus dopełnił prawo, na co wskazuje kilka innych fragmentów z Nowego Testamentu.
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• „Teraz za straciło moc nad nami Prawo, gdy umarli my temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, e
mo emy pełni słu b w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery” (Rzym. 7:6)
• „Z tego przekle stwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy si za nas przekle stwem...” (Gal.
3:13a)
• „Tym sposobem Prawo stało si dla nas wychowawc , który miał prowadzi ku Chrystusowi,
aby my z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, ju nie jeste my poddani
wychowawcy (Gal. 3:24-25)
Jak wynika z przytoczonych wierszy Chrystus odniósł zwyci stwo nad Prawem i uwolnił nas od jego
pot pienia. Wypełnił Prawo dzi ki swemu doskonałemu posłusze stwu. Je li pokładamy zaufanie w
Chrystusie, Prawo ju nas nie pot pia! Nie pozostajemy ju pod jego przekle stwem, je li nie uda
si
nam sprosta
jego wymaganiom. Posiadamy całkowite przebaczenie i doskonał
sprawiedliwo Chrystusa, a nasza wiara w Niego spełnia to, czego domaga si od nas Prawo.
V.

YCIE W DUCHU I WIARA W EWANGELI
Je li Prawo nie jest podstaw naszej relacji z Bogiem, to co ni jest? Teraz, gdy Chrystus wyzwolił
nas spod Prawa, jak wzrastamy w wi to ci? Je li Prawo nie posiada takiej mocy, jak nam si
wydawało, co uchroni ludzi przed yciem na wzór niewierz cych? Wielu chrze cijan tak długo yło
w ciele i pod Prawem, e trudno im sobie wyobrazi inny sposób wzrostu. Jest jednak nowy sposób
prowadzenia chrze cija skiego ycia, którego musimy si nauczy , je li mamy pozna prawdziw
moc do posłusze stwa i słu by na rzecz post pów Bo ego Królestwa.
Nowy Testament uczy, e Bóg radzi sobie z nami dzi ki łasce, nie dzi ki legalizmowi. Aby
zrozumie , jak to mo liwe, musimy przypomnie sobie biblijne porównanie Boga do ojca, a nas do
Jego dzieci. Ka de dziecko, które ma kochaj cych rodziców, mo e zrozumie koncepcj łaski.
Dziecko otoczone miło ci nie musi sobie zasłu y na yczliwo rodziców, jest kochane za to, e
istnieje. Kiedy nie słucha lub rozczarowuje swoich rodziców, mo e ponie
kar , ale nie musi
wkrada si w łaski swoich rodziców (podobnie jak syn marnotrawny). Bez wzgl du na to, co robi,
wci jest synem i otrzymuje bezwarunkow miło .
Jako Bo e dzieci mo emy nawi za kontakt z naszym Ojcem za pomoc uwalniaj cej mocy
Ewangelii, poprzez mieszkaj cego w nas Ducha wi tego. Otrzymali my to wtedy, gdy
zostali my adoptowani jako Jego dzieci (Efez. 1:13; Gal. 4:6; Rzym. 8:14). ycie w duchu i wierze w
Ewangeli powinno przeobrazi nasze osobiste ycie duchowe oraz słu b dla innych.
A. Osobisty wzrost duchowy w Duchu
1.

Duch zapewnia nowy rodzaj posłusze stwa i wzrastania w osobistej wi to ci.
Musimy by posłuszni, ale jak? To samo pytanie zadano pewnego razu Jezusowi: „Có
mamy czyni , aby my wykonywali dzieła Bo e?” Odpowied Jezusa jest prosta: „Na tym
polega dzieło zamierzone przez Boga, aby cie uwierzyli w Tego, którego On posłał” (Jan
6:28-19). Nasza wiara ma zasadnicze znaczenie dla naszego wzrostu w wi to ci.
Ilustracja 8.2 Nowe ycie i dawne ycie
Nowe ycie w Duchu

Dawne ycie według litery Prawa

Słu ba „dzi ki wierze w Ewangeli ”

Słu ba „pod Prawem”

Z miło ci do Boga maj c na uwadze
to, czego dokonał dla mnie Chrystus.

Ze strachu, usiłuj c by posłusznym Bogu,
aby zasłu y na akceptacj .

Ze wiadomo ci mojej pora ki;
pokładam zaufanie w Duchu

Polegam na sobie, na własnych siłach

Z serca

Z niewolniczego obowi zku

W wolno ci od pot pienia i pora ki

Z gł bok trosk o odniesienie sukcesu w
obawie przed pot pieniem

Z wdzi czno ci za Bo

łask

Z postawy wy szo ci, gdy jestem „tym, który
przestrzega Prawa”
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Apostoł Paweł rzuca nieco wiatła na ten nowy sposób wzrastania w wi to ci. W Li cie
do Rzymian 7:1-13 opisuje on słu b „w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery”
(Rzym. 7:6). Jaka jest ró nica mi dzy tymi dwoma rodzajami ycia? Porównajmy je:
W Li cie do Rzymian 8:1-4 ponownie dostrzegamy kontrast mi dzy Prawem a Duchem i
czytamy o ograniczeniach Prawa. „Co bowiem było niemo liwe dla Prawa, poniewa ciało
czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego...” (Rzym. 8:3). Prawo
nie mogło wytworzy w nas wi to ci, poniewa nasze ciało jest bezsilne w kwestii
u wi cania nas. Prawo to jest słabe, poniewa my jeste my słabi.
yjemy teraz jako poszukiwacze przygód w Duchu. Reszta ósmego rozdziału Listu do
Rzymian wyja nia to dokładnie. Poniewa otrzymali my sprawiedliwo
i Ducha, nie
musimy ju
y w boja ni i samotnie jak osieroceni czy niewolnicy (ww. 15-17). Ze
wzgl du na gwarancj Bo ej miło ci nic ju nie podlega mierci. Duch pomaga nam, gdy
jeste my słabi i codziennie jest naszym przewodnikiem. Mamy odwag spojrze na ycie
jak na przygod , a nie jak na do ywotnie zadanie przestrzegania reguł. Przechodzimy od
jednej przygody do drugiej; Chrystus jest zwyci skim Królem, a Duch pomaga nam w
trakcie naszej w drówki. Niekiedy Duch otworzy przed nami mo liwo ci słu by, a kiedy
indziej poka e nam nasz grzech. Lecz w tym nowym sposobie my lenia nie ma niczego
tak strasznego, by my nie mogli zaufa Duchowi, e nas przez to przeprowadzi.
Dzi ki wierze w Ewangeli otrzymujemy Ducha, który pozwala nam słu y w nowy
sposób. Rozwa słowa Pawła do Galacjan: „Czy Ducha otrzymali cie na skutek
wypełnienia Prawa za pomoc uczynków, czy te st d, e dali cie posłuch wierze? Czy
Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda w ród was, czyni to dlatego, e wypełniacie
Prawo za pomoc uczynków, czy te dlatego, e dajecie posłuch wierze?” (Gal. 3:2-3,5).
Wykres przedstawiony na ilustracji 8.3 ukazuje ycie w Duchu. Gdy u wiadamiamy sobie
obecno
grzechu w naszym yciu, to je li kierujemy si Duchem, okazujemy al i
wierzymy w Bo e przebaczenie. Oczywi cie skutkiem tego jest rado . Na zewn trz
przejawia si to w naszej odpowiedzi na potrzeby słu by dzi ki po wi ceniu si – wtedy
znów odczuwamy rado .
Ilustracja 8.3 ycie w Duchu – jako synowie

Łaska
Wiara w Ewangeli
ycie w Duchu

RADO

Proces wewn trzny

Odwrócenie si od
grzechu / Wiara

Proces zewn trzny
process

Grzech
Potrzeba
słu by

mier mojego ja
2.

Duch ukazuje nam nasz grzech.
Jak wiemy, Prawo pokazuje nam nasz grzech – podobnie czyni Duch (Jan 16:8).
Jak wida na wykresie, je li odpowiemy na działanie Ducha jako dziecko i przyznamy si
do grzechu, odwrócimy si od grzechu i b dziemy si posuwa dalej, wówczas
przejdziemy od smutku skruchy do odnowionej rado ci. Ta oznaka prawdziwej skruchy nie
polega na ci głym zamartwianiu si , lecz nowej rado ci z powodu Bo ej łaski i wielko ci
Chrystusa, którego krew nas oczyszcza. Działanie Ducha ma na celu zwracanie nas stale
w kierunku Ewangelii.
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Sk d wiemy, e chodzimy w Duchu? Jednym ze sposobów, eby si dowiedzie , jest
zwrócenie uwagi, jak reagujemy na swój grzech. Czy ustalamy zasady i próbujemy
jeszcze usilniej przy pomocy swego ciała? Je li tak, to yjemy według Prawa. Czy
okazujemy skruch przyznaj c si do naszej słabo ci oraz do Bo ej mocy, która mo e
nas zmieni ? Je li tak, to chodzimy w Duchu.
B. Duch wprowadza nas w słu b
Je li chodzimy w Duchu, wówczas ycie jest przygod ; stanowi ono okazj , by umrze dla
swego „ja” i przyj wszystko, cokolwiek Duch ma dla nas. Przy ko cu tego procesu równie
czeka nas rado . Je li jednak yjemy pod Prawem i w ciele, wtedy mo liwo ci słu enia s
czym niewiele wi cej ni presj . Przepełnia nas l k przed pora k . A je li wykorzystujemy te
mo liwo ci, napawaj nas one dum albo wp dzaj w depresj w zale no ci od tego, jak si
rozwin ły.
Bóg daje nam now postaw wobec słu by. Słu ba wynikaj ca z wiary wpływa na nasz
osobisty wzrost w wi to ci oraz na sposób usługiwania ludziom. Jak powinni my wywoływa
zmiany w innych? Jak mamy pracowa , aby inni mogli wzrasta w wi to ci? Pastor Johnny
Long, misjonarz z Kenii, opisuje nasz typow postaw w tej sprawie:
„Prawo zajmuje miejsce Ewangelii w naszych domach i mamy tylko jeden sposób na zmian
nas samych i innych – tworzenie zasad i domaganie si ich przestrzegania! Zamiast polega
na Duchu wi tym w kwestii wprowadzania zmian polegamy na poczuciu winy, obowi zku i
samej sile woli. Nasze poleganie na sobie w zasadzie gasi i zasmuca Ducha wi tego i w ten
sposób sytuacja si pogarsza, a nie poprawia! W tym „odwa nym nowym wiecie”, gdzie
króluje Prawo, dochodz do przekonania, e moje zasady, nauki, egzekwowanie Bo ych praw
ulepszy strasznie niedoskonałych ludzi, z którymi musz y . Chc , eby si zachowywali jak
nale y tak, bym mógł ich zaakceptowa ja i Bóg (w tej kolejno ci).” (Z podr cznika Sonship for
Africa, lekcja „Law vs. Gospel in Home and Family Relationships” pióra Johna Wade Longa,
Jr.)
Gdy d ymy do zmiany (na lepsze) w yciu tych, którym słu ymy, musimy sobie postawi trzy
wa ne pytania:
1.

Jaki jest CEL słu enia innym?
W KOGO maj si zmieni ? Usługiwanie innym tylko w oparciu o Prawo mo e
spowodowa zewn trzne przystosowanie si , które zupełnie odbiega od szczerego
posłusze stwa. We my na przykład małego chłopca. Jego matka chciała, by usiadł na
krze le, poniewa był nieposłuszny i pragn ła udzieli mu kilku rodzicielskich rad. „Usi d ,
młody człowieku!” – poleciła. On jednak wci stał. „Siadaj!” – powtórzyła. Dziecko nie
posłuchało. „Michał, je li nie usi dziesz, pójd po kij i sprawi ci lanie!” – zagroziła w
ko cu. Michał usiadł i patrz c matce prosto w oczy powiedział: „Na zewn trz siedz , ale w
rodku stoj ”. Mimo i jego post pek był wła ciwy, serce wci było nieposłuszne.

2.

Jaki STYL SŁU BY zastosuj do osi gni cia tego celu?
JAK moim zdaniem dojdzie do tych zmian? Bóg nie wynalazł Prawa po to, by zmieni
ludzkie serce. Jest ono raczej wychowawc prowadz cym bezsilnego i zrozpaczonego
człowieka do Jezusa Chrystusa, który mo e go zmieni , je li b dzie chodził w Duchu i w
zaufaniu do Ewangelii. Nasze ciało odrzuca my l o naszej słabo ci i o tym, e tylko
Ewangelia jest w stanie zmieni ludzi, dlatego próbujemy zmieni swoje zachowanie
tworz c i stosuj c zasady oraz wymierzaj c kary. Wielkie niebezpiecze stwo, jakie si w
tym kryje, polega na tym, e egzekwowanie Prawa mo e zmieni ludzkie zachowanie, ale
rzadko doprowadza do zmiany ludzkiego serca.

3.

Jak osobi cie daj WZÓR zmiany, do której nawołuj ?
Jak rol odgrywa MOJA przemiana w zach caniu innych do zmiany? Rodzaj
przywództwa, jaki praktykujemy w swoim zakładaniu ko cioła powie wi cej na temat
naszej dojrzało ci ni wszelkie nasze nauki. Czy jeste my sługami, którzy prowadz c ludzi
daj im własny przykład, tak by ludzie mogli powiedzie : „Takim wła nie chc by ”, czy te
zmuszamy innych do zmian stawiaj c im wymagania (1 Piotra 5:3)?

Naszym wzorem słu by jest sposób, w jaki nasz Ojciec Bóg słu y nam swoj łask . Dlatego
nasz słu b równie powinna cechowa łaska. Je li nasze ycie i słu ba nie wyjdzie poza
Prawo i nie skupi si na wyzwalaj cej mocy Ewangelii poprzez zamieszkałego w nas Ducha,
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wówczas staniemy si bezu ytecznymi drogowskazami. Poka emy ludziom wła ciwy kierunek,
lecz nie zaprowadzimy ich do wa nego ródła, które umo liwi im odbycie podró y.
KONKLUZJA
Czy dostrzegasz zasadnicz ró nic mi dzy Prawem a Ewangeli ? Czy
widzisz, na czym polega ró nica mi dzy słu b „w nowym duchu, a nie
według przestarzałej litery”? Oczywi cie Prawo Bo e ma swoje miejsce.
Pomaga nam zrozumie Bo
wi to
i zauwa y nasz
własn
grzeszno . Jednak e Prawo zostało nam te dane po to, by doprowadzi
nas do Jezusa Chrystusa. Nie ko czy si to wraz z chwil , gdy stajemy si
chrze cijanami, lecz przez cały czas Prawo spełnia t funkcj w yciu
wierz cego. Tylko wtedy, gdy zwracamy wzrok na Jezusa w wierze, coraz
lepiej poznajemy miło , która skłania nas do chodzenia w nowym Duchu.

Je li chcemy widzie
ruchy zakładania
ko ciołów, to
Ewangelia, a nie
Prawo, musi zaj
nale n sobie
pozycj w samym
centrum.

Je li chcemy widzie ruchy zakładania ko ciołów, to Ewangelia, a nie Prawo, musi zaj nale n sobie
pozycj w samym centrum. „Litera bowiem zabija, Ducha za o ywia”. Oby Bóg pozwolił nam dostrzec
nasz prawdziw potrzeb Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz aby dał nam wiar , e w Nim jest
zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy twoje kazania i doradzanie innym skupia si na ogół na Prawie, gdy twoim zdaniem to ono
umo liwia ludziom przemian ?

•

Jakie s cele Prawa i Ewangelii w yciu chrze cijanina?

•

Dlaczego Prawo jest bezsilne, je li chodzi o wytwarzanie w nas wi to ci?

•

Jak wiara w Ewangeli umo liwia nam ycie w nowym Duchu?

•

Na czym polega legalizm? Czy według ciebie jest on zaprzeczeniem mocy Ewangelii i pokładaniem
zaufania w Prawie? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

•

Co oznacza stwierdzenie, e nie znajdziemy si „w niewoli Prawa” w Li cie do Galacjan 5:18, cho
wci nas obowi zuje przestrzeganie Bo ych przykaza ?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przypomnij sobie tabel 8.2 „Nowe ycie i dawne ycie”. W modlitwie uczciwie oce swoje
posłusze stwo wobec Boga. Czy twoje czyny dowodz , e słu ysz wierz c w Ewangeli czy te
pozostaj c w niewoli Prawa?

•

Na osobnej kartce odpowiedz na poni sze pytania:
1. Jaki cel przy wieca mojej słu bie dla innych?
2. Jakim stylem słu by si posłu

, aby osi gn

ten cel?

3. Jak osobi cie dam wzór słu by, której oczekuj od innych? Jakie zmiany musz wprowadzi w
moim własnym yciu i słu bie?
BIBLIOGRAFIA
Long, John Wade, Jr. „Lesson 14: Law vs. The Gospel in Family Relationships”, in Sonship for Africa,
Version 1. Oreland, PA: World Harvest Mission, 1999.
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Odwracanie si od grzechu
jako sposób ycia

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomoc uczestnikowi w zrozumieniu, jak ycie oparte na Ewangelii prowadzi
nas do odwrócenia si od grzechu i wiary. Ewangelia powinna budzi w naszym sercu wiar tak,
by my zdobyli si na uczciwo w kwestii własnego grzechu, odwrócili si od niego przed Bogiem i
do wiadczyli rado ci wielkiej Bo ej łaski i miłosierdzia.

Główne punkty

• Prawdziwe odwrócenie si od grzechu wymaga uczciwo ci co do swego grzechu zamiast
szukania wymówek czy wypierania si go.
• Prawdziwe odwrócenie si od grzechu nie oznacza pokuty, gdy pokuta dowodzi braku zaufania
w Bo e przebaczenie.

• Szczerzy i pokorni wierz cy powinni odwraca si od grzechu, ilekro Duch wi ty go wska e.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e ycie oparte na Bo ej łasce powinno prowadzi do uczciwego rozprawienia si z
grzechem i radosnego, ci głego i całkowitego podporz dkowania si Panu.
• Wzrasta w takim stylu ycia, który zapewnia wzrost wiedzy o Bogu, skuteczniejsze odwracanie
si od grzechu i odkrywanie prawdziwych bogactw Bo ej łaski odnalezionych w Jezusie
Chrystusie.
• Sta si jedn z osób, które stale odwracaj si od grzechu w swoim zgromadzeniu oraz sług
łaski, który sam do wiadcza wspaniałej łaski Bo ej.

Dodatek

10A „Miejsce grzesznika” pióra Stanleya Voke’a

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Wykorzystaj własne przykłady i historie pokazuj c, jak odwracanie si od grzechu wpłyn ło na
twoje ycie duchowe i pogł biło je oraz jak Bóg wynagradza skruszonych.
WPROWADZENIE
Uczyli my si o usynowieniu nas przez Boga oraz o tym, jaki wpływ powinno to wywrze na nasze
my lenie i działanie jako synów, nie osieroconych. Nasze usynowienie, które nadało naszej relacji z
Bogiem nowy wymiar, powinno prowadzi nas do skupienia si na Ewangelii zamiast na Prawie. Dzi ki
temu dowiadujemy si nie tylko tego, co mamy robi jako chrze cijanie, lecz równie do wiadczamy
motywacji i mocy do prawdziwego wzrostu w wi to ci. Mówili my te o yciu w Duchu oraz o tym, jak
u wi ca nas ono o wiele skuteczniej ni opieranie naszego ycia na Prawie, poniewa Duch zmienia
nasze serca, a nie tylko post powanie.
Przemiana serca wymaga przede wszystkim złamania dawnego. Dzieje si tak podczas alu za grzechy,
którego do wiadczamy podczas zbawienia. Odkrywamy wtedy, e Bóg wci
pracuje nad naszym
u wi ceniem łami c nam serca po to, by je odnowi . W Ksi dze Przypowie ci 6:23 czytamy: „drog do
ycia - upomnienie, nagana”. Wówczas poznajemy Bo y sposób udzielania nam yciowych upomnie ,
które wychowuj samowolne serce i ucz je pokory. Jest to nie tylko sposób wprowadzenia nas w ycie
oferowane nam przez Boga w Chrystusie, lecz sposób ycia kieruj cy nas wci do Bo ej łaski, która raz
po raz odnawia nasze serca.
Taki wła nie styl ycia teraz rozwa amy. Gdyby my mieli poda my l przewodni tej lekcji, brzmiałaby
ona: „Odwracanie si od grzechu jest sposobem na ycie”.
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CECHY PRAWDZIWEGO ODWRÓCENIA SI OD GRZECHU
Je li chcemy zobaczy , na czym polega prawdziwe odwrócenie si od grzechu oraz jaki owoc
przynosi ono w naszym yciu, si gnijmy do Psalmu 51. Tu znajdujemy jeden z najbardziej
malowniczych opisów prawdziwego porzucenia grzechu. Jest to psalm-wyznanie Dawida, gdzie
opisuje on swoj rozpacz z powodu grzechu. Na podstawie tego psalmu poznajemy cechy
prawdziwego odwrócenia si od grzechu, przyczyn , dla której musi ono sta si sposobem na
ycie oraz płyn ce z niego błogosławie stwa.
A. Przyznanie si do grzechu
Pierwsz cech prawdziwego odwrócenia si od grzechu jest przyznanie si do niego. Dawid
w wierszu trzecim wyznaje: „Uznaj bowiem moj nieprawo , a grzech mój jest zawsze
przede mn ”. Jednym ze szkodliwych skutków grzechu jest fakt, e za lepia on i zwodzi serce.
Dawid przez niemal rok ył w takim za lepieniu, dopóki prorok Natan nie pokazał mu jego
grzechu poprzez opowie . Lecz w tej samej chwili, gdy Natan udzielił mu nagany, Dawid
odpowiedział pokornym wyznaniem: „Zgrzeszyłem”.
Przykład
Pewien pastor miał napady gniewu, które zdarzały mu si nawet podczas spotka z innymi
przywódcami ko ciołów. Gdy przyznał si przyjacielowi, e modlił si , by Bóg dał mu
panowanie nad sob , jego przyjaciel trafnie zauwa ył: „Bracie, modlisz si o niewła ciw rzecz
– twoim problemem nie jest brak panowania nad sob , lecz gniew. Gdyby Bóg dał ci
panowanie nad sob , nie byłby wcale lepszy, gdy słu yłoby ono do ukrywania grzechu,
którym jest gniew”.
Pastor ten nie potrafił stawi czoła swemu grzechowi – w takim stanie nie mógł naprawd
odwróci si od grzechu i zmieni si . W Psalmie 32 Dawid wspomina czas, gdy miał
wiadomo swego grzechu, lecz odmówił przyznania si do niego (w. 3). Wida tu kluczow
ró nic mi dzy wiadomo ci grzechu a odwróceniem si od niego. Dawid odmówił
przyznania, e jego czyn był zły. Niekiedy po prostu nie dostrzegamy swego grzechu, cz ciej
jednak wiemy, e zgrzeszyli my, lecz nasze serce nie chce si zgodzi , e to, co zrobili my,
jest naprawd złe. Cz sto usprawiedliwiamy si mówi c: „On na to zasłu ył” albo „Nie mogłem
nic na to poradzi , straciłem panowanie nad sob ”. Tego typu wymówki pozwalaj nam
unikn uczciwego rozprawienia si z naszym grzechem i przyznania do złego czynu. Lecz
skruszone serce widzi popełniony grzech i przyznaje si do niego. Nie zapiera si grzechu i
zgadza si , e nasz post pek był rzeczywi cie zły.
B. U wiadomienie sobie „grzeszno ci grzechu”
Drug cech skruszonego serca jest wiadomo prawdziwej natury grzechu. W Psalmie 51:4
Dawid wyznaje: „Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tob ...”
Oczywi cie Dawid zgrzeszył te przeciwko innym ludziom, lecz skruszone serce zdaje sobie
spraw , e najwi ksza nasz obraza i wina dotyczy Boga, gdy istota grzechu polega na
stawianiu siebie ponad Bogiem. Grzech mo na porówna do powalenia Boga na ziemi i
zaj cia Jego miejsca na tronie. Prawdziwie skruszone serce ubolewa nad tak butn postaw .
Przykład
Na chrze cija skim obozie młodzie owym par nastolatków przyłapano w niemoralnej sytuacji.
Oboje byli ogromnie za enowani, a gdy zostali zabrani do biura, sk d mieli by odesłani do
domu, dziewczyna zacz ła rozpaczliwie płaka . Po dziesi ciu minutach wysłuchiwania tych
szlochów doradca zapytał: „Dlaczego tak płaczesz? Dlatego, e ci przyłapano i boisz si tego,
co powiedz rodzice? Czy dlatego, e zdajesz sobie spraw , e to, co zrobiła , jest
wymierzone przeciwko Bogu i ałujesz, e Go obraziła ?” Dziewczyna natychmiast przestała
płaka , gdy u wiadomiła sobie, e nie przyszło jej nawet do głowy, e skrzywdziła Boga.
W przypadku prawdziwie skruszonego serca wielkie wyrzuty sumienia pochodz z
u wiadomienia sobie prawdziwej istoty grzechu. U wiadamiamy sobie grzeszno
grzechu.
Zniewa yli my Boga i postawili my si ponad Nim. Jest to najwi kszy wstyd dla osoby, która
wie, e Bóg jest jej Stwórc . Jest to te pal cy wstyd dla tych, którzy znaj zadziwiaj c miło
Chrystusa. Pomimo i jest naszym Stwórc , poni ył si do mierci na krzy u, by uratowa tak
niegodne istoty jak my. Skruszonego grzesznika, który zna zdumiewaj c Bo
miło ,
przytłacza wiadomo , e j naruszył i nadu ył.
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Ten rodzaj skruchy prowadzi do wyznania przed Bogiem razem z Dawidem: „tak e si
okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim os dzie”. Jakikolwiek b dzie
Bo y wyrok w sprawie mojego grzechu, On jest bez skazy, a ja zasługuj na wyrok. Poczucie,
e zasługujemy na sprawiedliwy Bo y s d pochodzi ze skruszonego serca, które rozumie
prawdziw istot swego grzechu.
Tak zatem prawdziwe odwrócenie si od grzechu dostrzega i przyznaje si do grzechu.
Pojmuje te grzeszno grzechu, a mianowicie, e popełniamy go przeciwko Bogu.
C. Pokora i skrucha jako reakcja na grzech
Prawdziwe odwrócenie si od grzechu wymaga pokornego i
skruszonego serca. W Psalmie 51:17 czytamy: „Moj ofiar , Bo e,
duch skruszony, nie gardzisz, Bo e, sercem pokornym i
skruszonym”. Mowa tu o tym, e Boga nie ciesz zewn trzne
pozory, które mog sta si tanimi imitacjami i nie odzwierciedla
prawdziwej postawy serca. W czasach Izraela cz sto składano
ofiar ze zwierz cia, gdy serce nie było naprawd skruszone, Bóg
jednak czuł odraz do takich zewn trznych popisów (Iza. 1:10-15).

Boga nie ciesz
zewn trzne pozory,
które mog sta si
tanimi imitacjami i nie
odzwierciedla
prawdziwej postawy
serca.

Pokorne i skruszone serce to takie, które doznało bólu i upokorzenia. Nie wzbija si wysoko na
skrzydłach dumy. Zajmuje nisk
pozycj , pozycj
grzesznika, który ubolewa nad
bezpodstawn dum i buntem, jaki bezprawnie przywłaszczył sobie rol najwy szego Stwórcy.
Tylko On jest ponad wszystkim. Takie serce jest podporz dkowane i zmi kczone smutkiem z
powodu naszej pora ki w miłowaniu najwi kszego Kochanka naszej duszy.
D. Pułapki oboj tno ci i pokuty
Ka dy z nas wie, jak zmagamy si ze sprawami serca. Grzech
za lepia nas do tego stopnia, e łatwo stajemy si obłudnikami, a Próba zasłu enia na
nasze zewn trzne pozory s cz sto pustymi opakowaniami, w Bo e przebaczenie
których nie ma prawdziwych pragnie naszego serca. Miejmy wskutek naszej
wiadomo , e z jednej strony łatwo jest nie odczuwa
pokuty to brak
rzeczywistej „grzeszno ci” grzechu. Z drugiej strony łatwo nam pokornego uznania
zamieni nasze odwrócenie si od grzechu w pokut , za pomoc
realnej potrzeby
której usiłujemy zapłaci
kar
za grzech swoim własnym Bo ej łaski.
cierpieniem. Obydwie te rzeczy s odra aj ce w Bo ych oczach,
gdy obydwie s pełne butnego zarozumialstwa. Oboj tno
wobec grzechu polega na
lekcewa eniu go i zbyt wysokim mniemaniu o sobie. Próba zasłu enia na Bo e przebaczenie
wskutek naszej pokuty to brak pokornego uznania realnej potrzeby Bo ej łaski i Zbawcy, który
sam zapłacił straszliw kar za nasz grzech i zapewnia jedyne dopuszczalne usprawiedliwienie
w oczach doskonale wi tego Boga.
Wielk pułapk dla osoby „religijnej” jest lekcewa enie oboj tno ci, ale nie pokuty, gdy nie
dostrzega ona butnego zarozumialstwa pokuty. Jej zdaniem wyra a ona swoj pokor , lecz jej
zwiedzione serce w rzeczy samej wyra a pych w najwy szym stopniu. Człowiek taki zakłada,
e jego cierpienie za grzech uczyni go czystym w Bo ych oczach. Wtedy pomniejsza swój
grzech, Bo
wi to i ofiar Chrystusa na krzy u, a powi ksza siebie samego.
Kto mo e powiedzie : „No, ja jestem protestantem. Ja nie odbywam pokuty za grzech”. Czy
naprawd tak uwa asz? Jak długo opłakujesz swój grzech i bijesz si po cichu w pier za
wyrz dzone przez siebie zło? Godzinami czy dniami? Czy nie odczuwasz czasem, e Bóg
naprawd nie mo e ci przebaczy , gdy twój grzech jest zbyt straszny? Czy próbujesz niekiedy
zrobi co , co miałoby pokry twój grzech tak, by Bóg ci zaakceptował? S to formy pokuty, a
nie prawdziwego odwrócenia si od grzechu. Je li twoje odwrócenie si od grzechu nie
przynosi „owocu odwrócenia si od grzechu”, dzieje si tak by mo e dlatego, e nie
odwracasz si od grzechu, lecz po prostu odbywasz pokut .
Gdy ma miejsce prawdziwe odwrócenie si od grzechu, serce jest złamane i uni one
(pokorne). Je li jednak nasz smutek prowadzi nas do przesadnego zajmowania si swoim
grzechem i faktem, e jeste my niegodni, wówczas nasza skrucha przeradza si w pokut .
Pewien m dry chrze cijanin doradzał innym: „Za ka dym razem, gdy spogl dasz na grzech,
spojrzyj dziesi razy na Chrystusa”. Jest to te dobra rada dla nas – oby nasza skrucha nie
polegała na praktykowaniu pokuty wiod cej do stylu ycia pełnego nieszcz cia i cierpienia z
powodu naszego grzechu.
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Prawdziwa skrucha i odwrócenie si od grzechu jest sposobem na ycie, gdy stwarza w nas
odnowione serce dla Boga – dzieje si tak wtedy, gdy dostrzegamy swój grzech i przyznajemy
si do niego. Prawdziwa skrucha jest sposobem na ycie, gdy nasze serce doznaje poni enia
i pokory i mo e znów darzy Boga miło ci . Prawdziwa skrucha, jak wszystko inne na tym
wiecie, ma jednak swoje podróbki. Dlatego musimy przyjmowa pouczenia z Bo ego Słowa,
eby nie wpa w pułapki czego , co na pozór jest odwróceniem si od grzechu, lecz nie
przynosi owocu prawdziwego odwrócenia si od grzechu.
II.

PRAWDZIWE ODWRÓCENIE SI OD GRZECHU JAKO SPOSÓB NA YCIE
Aby prowadzi
koncepcje:

ycie, które cechuje odwrócenie si

od grzechu, nale y rozumie

nast puj ce

A. Ojciec czeka, by nam przebaczy
Wi kszo ludzi nie zdob dzie si na uczciwe przyznanie si do grzechu, dopóki nie maj
pewno ci, e b d w stanie znie
kar . Dzieci mog ukrywa przed rodzicami wa ne
informacje ze strachu przed kar . My mo emy si zachowywa tak samo wobec Boga i innych,
gdy jeste my winni!
Nie mamy podstaw do obaw, gdy odwracamy si od swojego
grzechu. Nie mo emy znie
kary za swój grzech. Zrobił to ju
Jezus Chrystus! Dlatego „Teraz... dla tych, którzy s w Chrystusie
Jezusie, nie ma ju pot pienia” (Rzym. 8:1). Mo emy zdoby si na
uczciwo wobec swego grzechu, poniewa wiemy, e Bóg czeka,
aby nam przebaczy (1 Jana 1:9, Hebr. 4:16).

Bóg wie, e
uczciwo i jawno
najlepiej rosn w
glebie niezmiennej
miło ci, dlatego nam
j proponuje.

Bóg zaprasza nas do gł bokich ródeł swojej łaski, eby my si nie
bali szczerze zbli y do Niego w całej Jego wi to ci. Bóg wie, e uczciwo
i jawno
najlepiej rosn w glebie niezmiennej miło ci, dlatego nam j proponuje. Zawarł wi c nowe
przymierze. Chrystus wypełnił Prawo po to, by Bóg mógł udzieli pełni swojej łaski. Stworzył
On w nas nowe serce, nad którym grzech ju nie panuje. Gdy wzrastamy w miło ci do Boga,
grzech zamienia si w starego, pogardzanego pana.
B. Odwrócenie si od grzechu jest uczciwym przyznaniem si do naszego prawdziwego
problemu
Koncepcja skruchy jako sposobu na ycie niektórym chrze cijanom
wydaje si dziwna, gdy łatwo jest my le , e nie jeste my ju , jak
to uj ł Luter, „prawdziwymi, wielkimi, zatwardziałymi” grzesznikami.
Zwró uwag na wyznanie Dawida, gdy przychodzi z sercem
pełnym skruchy: „Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu
pocz ła mnie matka” (Ps. 51:5). Jest to oczywi cie wa ne
stwierdzenie, mówi ce o zal ku grzechu dziedziczonym przez
ka de pokolenie od czasu, gdy Adam i Ewa popełnili pierwszy
grzech. Dawidowi nie chodzi jednak o podawanie nam
teologicznych nauk na temat genezy grzechu. Jest to raczej
uczciwe przyznanie si do prawdziwego problemu i dobrze byłoby,
gdyby my wzi li sobie do serca jego powa ne wyznanie.

Grzech nie jest po
prostu złym wzorcem
zachowania. Stanowi
on raczej nieodł czn
cz
naszych
naturalnych
skłonno ci,
przekona i
zachowania, które
swymi korzeniami
si ga gł boko do
naszego oddzielenia
si od Boga.

Odwrócenie si od grzechu jako sposób na ycie jest istotn
cz ci naszego chrze cija skiego chodzenia z Bogiem, poniewa
nasz problem grzechu jest bardzo realny i gł boki. Nawet po tym,
jak apostoł Paweł został chrze cijaninem i znał Pana przez ponad dwadzie cia lat, przyznał si
do swoich zmaga z grzechem. W Li cie do Rzymian 7:15 czytamy: „Nie rozumiem bowiem
tego, co czyni , bo nie czyni tego, co chc , ale to, czego nienawidz – to wła nie czyni ”.
Grzech nie jest po prostu złym wzorcem zachowania. Stanowi on raczej nieodł czn cz
naszych naturalnych skłonno ci, przekona i zachowania, które swymi korzeniami si ga
gł boko do naszego oddzielenia si od Boga. Ujmuje to istot naszego problemu grzechu oraz
potrzeb ci głej, prawdziwej i ciskaj cej serce skruchy. Je li chcemy do wiadcza gł bokiej,
stałej odnowy w naszym duchowym yciu, musimy uczciwie przyzna si do tego, e mamy
powa ny problem z grzechem.
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C. Bóg stale w nas działa
Tylko wtedy, gdy rozumiemy, e mamy powa ny problem z grzechem, kolejny wiersz z Psalmu
51 doda nam otuchy: „Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników
m dro ci” (w. 6).
Bóg stworzył w Dawidzie serce, które ponownie poznało prawd , gdy bolało nad jego
grzechem. W Psalmie 32:2 Dawid powiada: „Szcz liwy człowiek,... w którego duszy nie kryje
si podst p”. Bóg usun ł z serca Dawida podst p grzechu, a jego odwrócenie od grzechu było
owocem Bo ego działania.
Niech ci pocieszy fakt, e mimo i mamy powa ny problem z grzechem, Bóg pracuje nad
ukształtowaniem w nas prawdy i m dro ci. Nasza gł boka skrucha tak naprawd jest dziełem
Boga, który stwarza prawd w naszym wn trzu i m dro
w naszym duchu. Dlatego
powinni my otworzy swoje serca przed Bogiem, aby mógł bez przeszkód dokonywa w nas
tego dzieła. Potrzebujemy Jego pomocy. Je li szczerze pragniemy chodzi w prawdzie,
mo emy si modli słowami Dawida: „Zbadaj mnie, Bo e, i poznaj me serce; do wiadcz i
poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drog
odwieczn !” (Ps. 139:23-24). Niełatwo jest pragn
pokory i złamania swego serca, ale to
wła nie dzi ki nim chodzimy w prawdzie i m dro ci.
III.

BŁOGOSŁAWIE STWA PRAWDZIWEGO ODWRÓCENIA SI OD GRZECHU
Prawdy zawarte w tej lekcji skupiaj si na naszej nowej relacji z Bogiem opartej na Jego łasce oraz
na yciu w wolno ci i mocy. Na ogół gdy my limy o łasce i wolno ci, obawiamy si o owoce, jakie
mo e przynie
całe to „wyzwolenie”. Czy nauczanie o łasce zach ca do niedbałego
chrze cija skiego ycia? Odpowied brzmi: „Nie”, łaska nie zach ca do niedbalstwa. Przeciwnie,
skutkiem nauczania o łasce jest wzbudzanie w ludziach takiej miło ci do Ojca, e chc słucha
wszelkich Jego polece .
Biblia naucza o błogosławie stwach, jakie wi
si z odwróceniem si od grzechu. Dawid prosi, by
Bóg odpowiedział według ogromu swego miłosierdzia i przywrócił to, co posiadał, zanim dopu cił
si grzechu. Dawid spodziewa si , e ponownie do wiadczy Bo ej łaski (w. 3), e b dzie
oczyszczony od grzechu (w. 4), e zazna rado ci (10, 14), e jego grzech zostanie wymazany tak,
i Bóg nie b dzie go ju wi cej widział (w. 11), e b dzie miał ducha niezywci onego i ochoczego
(ww. 12, 14) oraz e b dzie miał Ducha wi tego (w. 13).
Mo emy by pewni, e Bóg zrobi to dla nas, e s to obiecane nam błogosławie stwa
towarzysz ce odwróceniu si od grzechu. W Drugim Li cie do Koryntian 1:20 czytamy: „Albowiem
ile tylko obietnic Bo ych, wszystkie s „tak” w Nim.” Wszelkie Bo e obietnice oznaczaj „tak” dla
nas, którzy jeste my w Chrystusie. We wszystkich Bo ych odpowiedziach na skruch Dawida
znajdujemy obietnice lub zasady, które zapewniaj nas, e tak wła nie Bóg zareaguje na nasz
skruch .
Pod koniec w wierszu siedemnastym Dawid wyra a ostatnie i najwi ksze z tych błogosławie stw,
gdy stwierdza: „nie gardzisz, Bo e, sercem pokornym i skruszonym”. Mo emy czasem pow tpiewa
w to, czy Bóg jest z nas zadowolony, lecz On nigdy nie odwróci si od serca skruszonego z powodu
grzechu. Jest to zawsze skuteczny sposób powrotu do Boga i zawsze spotkamy si z yczliwym
przyj ciem, je li nasze serce b dzie skruszone ze wzgl du na nasz grzech. Takie serce znajduje
wielkie uznanie w Bo ych oczach i nie zostaje odtr cone.
Blisko Bo a jest wielk nagrod za ycie, w którym odwracamy si od grzechu. Jezus zwraca si
do skruszonego chrze cijanina z ko cioła w Laodycei: „wejd do niego i b d z nim wieczerzał, a
on ze Mn ” (Obj. 3:14-20). Mówi to o pewnej za yło ci, której do wiadczymy wtedy, gdy nasze
serca b d dalej skruszone z powodu grzechu, a my b dziemy mieli gł bsz społeczno
z
Bogiem. Ma to miejsce wówczas, gdy odwracanie si od grzechu staje si naszym sposobem na
ycie.
KONKLUZJA
W tej lekcji mówili my o królu Izraela, Dawidzie. Fakt, e Dawid był królem, nie oznaczał, e jest
zwolniony od porzucenia grzechu. Przeciwnie, jego przywódcze stanowisko oznaczało, e musiał da
przykład prawdziwego odwrócenia si od grzechu całemu Izraelowi. M drzy pastorzy i zało yciele
ko ciołów ucz swoje zgromadzenia skruchy i odwracania si od grzechu. W rzeczy samej przywódcy
jako pierwsi powinni przyznawa si do swoich zmaga z grzechem. Co wi cej, powinni by gotowi
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ałowa za swój grzech przed grzesznikami. Gdy przywódca jest do tego zdolny, całe zgromadzenie lub
współpracownicy w słu bie równie mog si zdoby na wi ksz szczero z Bogiem.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega prawdziwe odwrócenie si od grzechu?

•

Jakie s pułapki, które na nas czyhaj wtedy, gdy zauwa ymy swój grzech?

•

Jaka jest ró nica mi dzy odwróceniem si od grzechu a pokut ? Podaj definicj obu.

•

Jak mog rozpozna , czy moje odwrócenie si od grzechu zamieniło si w pokut ?

•

Wymie błogosławie stwa towarzysz ce odwróceniu si od grzechu, o jakie prosi Dawid w Psalmie
51:1-2, 7-17. Zapisz odno nik z Pisma, które zawiera obietnic lub zasad , e błogosławie stwa te
na pewno otrzymaj ci, którzy s w Chrystusie.

•

Czy masz poczucie, e Bóg ci odrzuca, gdy odwróciłe si od swego grzechu? Dlaczego tak lub
dlaczego nie?

PLAN DZIAŁANIA
Przeczytaj „Miejsce grzesznika” autorstwa Stanleya Voke’a (zobacz Dodatek 10A).
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Miejsce grzesznika
STANLEY VOKE

„Nic w swej dłoni nie przynosz , oczy me do krzy a wznosz .”
Najtrudniejsz rzecz jest zaj miejsce grzesznika. W rzeczy samej jest to tak trudne, e wiele osób w
ogóle go nie zajmuje, a inni, skoro raz ju tam byli, nie chc tam wraca . Nikt z natury nie lubi miejsca
grzesznika. Je li jednak tam nie przyjdziemy, nie mo emy naprawd pozna Chrystusa ani zakosztowa
słodyczy Bo ej łaski i przebaczenia. Je li tego unikamy, równie dobrze mo emy powiedzie „jestem bez
grzechu” i oszukiwa siebie samych.
ZAJ CIE MIEJSCA GRZESZNIKA
Miejsce grzesznika to miejsce, w którym bez wymówki akceptujemy fakt, e jeste my grzesznikami.
Mo e przyznamy si tylko do jednego grzechu takiego jak zazdro czy duma; by mo e u wiadamiamy
sobie co na pozór małego, lecz dzi ki temu znów znajdujemy si w miejscu grzesznika – nawet je li od
wielu lat byli my chrze cijanami. Za ka dym grzechem Bóg mo e nam pokaza co powa niejszego, a
przyznamy si nie do jednej, lecz wielu rzeczy, a w ko cu b dziemy zmuszeni wyzna całe
zdecydowane zło naszej natury. Pewien człowiek przyznał si kiedy do kradzie y sznura. Odniósł go na
miejsce. Nast pnego dnia wrócił z krow , która była przywi zana do tego sznura, lecz wcze niej nie
chciał si do tego przyzna . Gdy zajmujemy miejsce grzesznika, wyznajemy prawd o sobie samych –
cał prawd .
Miejsce grzesznika jest tam, gdzie przejmujemy na siebie ci ar winy. Przestajemy si usprawiedliwia i
mówi : „Nie byłem sob , kiedy to zrobiłem”. Pochylamy raczej głow ze słowami: „Tak, Panie, to ja; taki
jestem naprawd ”. Przestajemy obwinia swoje nerwy, okoliczno ci czy innych ludzi. Je li kto wytknie
nam jaki bł d lub skrytykuje nas, nawet w nieuprzejmy sposób, nie kłócimy si , nie usprawiedliwiamy,
nie próbujemy niczego wyja nia . Przyznajemy krytykowi, e gdyby wiedział, jacy tak naprawd
jeste my, miałby o wiele wi cej materiału do krytyki. Je li szybko przychodzimy do miejsca grzesznika,
oszcz dzamy sobie mnóstwa czasu i fatygi. W rzeczy samej w wielu ko ciołach sprawy miałyby si
inaczej, gdyby ich członkowie spotykali si tam regularnie w miejscu grzesznika.
Tam wła nie dotarł Dawid, gdy po wyzwaniu postawionym przez Natana skłonił głow przyznaj c:
„Zgrzeszyłem”. Tam znalazł si Job i płakał: „Jam mały, có Ci odpowiem?”, a Izajasz ubolewał: „Biada
mi! Jestem zgubiony”. W tym miejscu celnik modlił si : „Bo e, miej lito dla mnie grzesznika!” Tu Piotr
padł Jezusowi do stóp z pro b : „Odejd ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. W tym miejscu
syn marnotrawny wyznał: „Ojcze, zgrzeszyłem..., ju nie jestem godzien”. Paweł cz sto kl kał w miejscu
grzesznika i wielu innych wi tych podlewało je swoimi łzami. Je li nie przyszli my tam jeszcze, to nawet
nie zacz li my relacji z Bogiem (2 Sam. 12:13, Ps. 51:4, Job 40:4, Iz. 6:5, Łuk. 18:13, Łuk. 5:8, Łuk.
15:18).
Nie lubimy miejsca grzesznika, gdy obawiamy si , e zrani nasz dum . Dlatego walczymy,
sprzeczamy si , przypisujemy innym win , usprawiedliwiamy si i robimy wszystko, tylko nie zajmujemy
miejsca grzesznika, gdzie Bóg czeka, by nam wybaczy i nas wyzwoli .
UNIKANIE MIEJSCA GRZESZNIKA
Cz sto unikamy tego miejsca dlatego, e nie nazywamy grzechu po imieniu. Mówimy o wadach,
niepowodzeniach, słabo ciach, winach, niedoskonało ciach, ograniczeniach, złych skłonno ciach, o
wszystkim, tylko nie o grzechu. Ró a pachnie pod ka d nazw i tak samo grzech pod ka d nazw jest
równie zły wobec Boga. Problem polega na tym, e tworzymy własne definicje zamiast zaakceptowa
Bo e. W Pi mie grzech to wszystko, co nie dorasta do Bo ej chwały, co nie trafia w moraln
doskonało lub przekracza granic Bo ej woli, wszystko, co wychodzi poza lini Bo ej sprawiedliwo ci
czy to w pobudkach, pragnieniu, zamiarze, skłonno ci, my li, nawyku, spojrzeniu, słowie, czynie, reakcji
czy relacji. Je li co robimy niedbale lub bezwiednie, jest to grzech i nazywanie tego czym innym, co nie
wymaga skruchy czy wybaczenia, jest unikaniem miejsca grzesznika.
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Mo emy unika nazywania grzechu po imieniu. By mo e jeste my lud mi bardzo zaj tymi, którzy nie
maj czasu zajmowa si takimi drobiazgami. Mamy swoje stanowiska i programy do przeprowadzenia.
Podobnie jak Naaman jeste my zaj ci zdobywaniem laurów i leczeniem swojego tr du. Przemawiamy na
spotkaniach, do przewodnicz cych, przyjmujemy prace, dajemy pieni dze na to i tamto, wła ciwie
robimy wszystko z wyj tkiem przyznania si do tego, e jeste my duchowymi ebrakami, którzy
potrzebuj obmycia i oczyszczenia. Przypominamy ludzi z czasów Jeremiasza, którzy p dzili do walki jak
na skrzydłach, lecz nigdy nie zatrzymali si , by przyzna ze skruch : „Co ja zrobiłem?” Jeste my tacy
zaj ci – zbyt zaj ci, by kiedykolwiek stan w miejscu grzesznika (Jer. 8:6).
Mo emy unika tego miejsca odgrywaj c rol korektorów. Ze swoimi uporz dkowanymi doktrynami
jeste my jak ewangeliczni eksperci o silnym zabarwieniu teologicznym. Uwielbiamy poprawia , lecz nie
lubimy, gdy nas poprawiaj . Podobnie jak kiedy faryzeusze trzymamy si z dala od miejsca grzesznika i
kierujemy tam innych. Jeste my tak pełni wiedzy, e nie ma ju w nas miejsca na pokorne i skruszone
serce. Tymczasem nawet wielki wi ty Henry Martyn zapisał w swoim dzienniku: „Postanowiłem nikogo
nie gani , chyba e w tym samym czasie do wiadczam szczególnego skruszenia serca!” Odkrył on, e
musi y w miejscu grzesznika.
Mo emy go unika czyni c z naszego bezpiecze stwa w Chrystusie parawan braku odwracania si od
grzechu. Jeste my pewni swego zbawienia, tylko jako nie jeste my ju winni grzechu. Przypominamy
małego chłopca, który odesłany od stołu po to, by umył r ce, wrócił z wielkim u miechem i
zastanawiaj c uwag : „Tym razem umyłem r ce tak porz dnie, e ju nigdy wi cej nie b d musiał ich
my ”.
Przez wiar jeste my Bo ymi synami i obywatelami nieba. Lecz pozostajemy zarazem grzesznikami.
Wci potrzebujemy oczyszczenia w „ ródle... na obmycia grzechu i zmazy” (Zach. 13:1). Łaska nigdy
nie doprowadzi nas do grzechu, ale zawsze b dzie nam o nim przypomina . Wykryty w ten sposób
grzech zawsze doprowadzi nas z powrotem do łaski.
Mo na unikn miejsca grzesznika wskutek niewła ciwego zastosowania krwi Chrystusa, uznania jej za
„przykrywk ” lub „ochron ”, co w rodzaju krwi Baranka Paschalnego. Ofiara Chrystusa na górze
Kalwarii była, owszem, ofiar za grzech. Tyle, e jest to odkupienie, a nie tylko osłona. Dlatego je li jej
potrzebujemy, przychodzimy jak grzesznicy potrzebuj cy oczyszczenia, nie jak bezgrzeszni, którzy
potrzebuj jedynie zabezpieczenia przed zewn trznym złem. Gdy mówimy wył cznie o krwi, która nas
chroni, unikamy miejsca grzesznika.
Ucze Spurgeona (znanego angielskiego kaznodziei) pewnego razu głosił w jego obecno ci kazanie na
temat „Całej zbroi Bo ej”. Pewny siebie młody człowiek udramatyzował swoje przesłanie, wkładaj c na
siebie po kolei fragmenty zbroi, a w ko cu uzbrojony od stóp do głów zacz ł wymachiwa mieczem
Ducha i zawołał triumfalnie: „I gdzie jest teraz diabeł?” Spurgeon pochylił si do przodu i powiedział:
„Młody człowieku, diabeł kryje si w tej zbroi!” Musimy uwa a , by nie wpu ci Szatana wskutek
opuszczenia miejsca grzesznika. Nasze serca s bardziej zwodnicze ni wszystko inne i jak mitologiczny
Proteusz przywdziej wszelkie przebranie w celu ukrycia prawdziwej natury. Pod swoj duchow
frazeologi i opini w ko ciele jeste my tylko biednymi grzesznikami, którzy codziennie potrzebuj
oczyszczenia w krwi Jezusa.
ODKRYCIE ŁASKI W MIEJSCU GRZESZNIKA
Czy nie budzi zdziwienia fakt, e miejsce, którego my, grzesznicy, unikamy, jest tym samym miejscem,
które zaj ł bezgrzeszny Zbawca? Przecie gdyby był Synem Bo ym, zszedłby z Krzy a! Po takim
człowieku mogliby my si spodziewa cudów, wspaniałych kaza , nawet zmartwychwstania, ale nie
chrztu w Jordanie z celnikami i prostytutkami czy egzekucji na równi z mordercami i złodziejami! Jednak
tam wła nie si znalazł, gdy przez cał wieczno zwracał swoj twarz w tym kierunku.
Tego dnia spotkał Go pewien grzesznik, znajduj cy si w tej samej sytuacji. W przeciwie stwie do swego
towarzysza, który zmarł obwiniaj c innych i przeklinaj c Boga, ten umieraj cy złodziej przyznał si do
winy i otrzymał przebaczenie. Gdy przyj ł miejsce grzesznika i znalazł w nim Jezusa, spotkał go pokój i
raj. Na tym polega paradoks łaski. Ten, kto twierdzi, e jest niewinny, zostanie uznany za winnego, a ten,
kto przyznaje si do winy, zostanie ogłoszony niewinnym. Bo sprawiedliwo otrzymuj tylko ci, którzy
stoj w miejscu grzesznika.
Jest to jedyne miejsce prawdziwego pokoju, gdy w nim zaprzestajemy wszelkich stara i odnajdujemy
naszego Boga. Tu znajdujemy pokój serca i drzwi do nieba. Tu odrzucamy nasze pozory i przyznajemy,
kim naprawd jeste my. Tu przychodzimy do Jezusa, by oczy ci si w Jego cennej krwi. Tu napełnia
nas Duch wi ty i tu odnajdujemy wi to . Tu s wiosny przebudzenia. Tu wła nie musi raz po raz
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przychodzi cały ko ciół. Jest to miejsce prawdy, łaski i wolno ci – miejsce grzesznika. Kiedy tam
ostatnio byłe ? A tak wła ciwie czy jeste tam teraz?
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Cel lekcji

Celem tej lekcji jest ukształtowanie ludzi, którzy słu

z serca pełnego miło ci.

Główne punkty

• Nasza relacja z Bogiem wpływa na nasz relacj z innymi.

• Bezwarunkowa miło , jak okazuje nam Bóg i jaka została wyra ona w Ewangelii stanowi dla
nas wzór relacji z innymi.
• Jedn z najbardziej atrakcyjnych cech nowego ko cioła powinna by pełna miło ci wi
wierz cych.

Po

ł cz ca

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Okazywa innym wi cej miło ci i yczliwo ci.
• Rozumie , jak słu y innym z serca pełnego miło ci do ludzi.
WPROWADZENIE
Poznali my wpływ Ewangelii na nasze chodzenie z Bogiem. Mówili my o tym, e Bóg kocha nas jak
Ojciec swoje dzieci w sposób pełen łaski i miłosierdzia. Nasza relacja z Bogiem wpływa na to, jak
odnosimy si do innych. Kto , kto yje wiar , nie kieruje si prawem, lecz miło ci . Jego wiara wytwarza
w nim prawdziw miło . Tak wi c dostrzegamy te dwie nierozł czne cechy: wiar i miło działaj ce
wspólnie.
I.

EWANGELIA WZOREM RELACJI
Nasze ycie duchowe rozpoczyna si z chwil duchowych narodzin. Zanim powiemy o Ewangelii
jako wzorze relacji, powinni my dokona krótkiego przegl du dokona Ewangelii w naszym yciu.
Jak wynika z tabeli 11.1, s dwa podstawowe, bardzo jednak od siebie ró ne, sposoby odnoszenia
si do Boga. Te dwie postawy wpływaj równie na nasze stosunki z innymi lud mi.
Tabela 11.1 Ewangelia a religia
Ewangelia
(ponadnaturalny wysiłek Bo y
dotarcia do człowieka)

Religia
(naturalny wysiłek ludzki
dotarcia do Boga)

Łaska

Czyny

Wiara

Posłusze stwo

Bezwarunkowa miło

Os dzanie

Przemieniaj cy Duch wi ty

Osobisty wysiłek

Łaska prowadzi do
posłusze stwa

Posłusze stwo prowadzi do
łaski
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A. Ewangelia zbawia
Pełne mocy przesłanie Ewangelii zmienia nas pod wieloma wzgl dami. Jeste my uznani za
sprawiedliwych dzi ki wierze w Ewangeli , która ratuje nas przed Bo ym gniewem i zapewnia
ycie wieczne.
B. Ewangelia przemienia
Ewangelia ma wpływ na wi cej spraw ni nasze wieczne przeznaczenie. Jej przesłanie zmienia
nas na co dzie . Na długo przed naszym zaistnieniem zostali my u wi ceni krwi naszego
Zbawcy na krzy u, który stał si rdzeniem naszego duchowego ycia. Chodzimy w wierze i
przekonaniu, e Bóg nas kocha. Z wdzi czno ci za nasze zbawienie przez Ewangeli
prowadzimy ycie pełne posłusze stwa wobec Bo ej woli. Dzi ki zrozumieniu swojej pozycji w
Chrystusie znajdujemy sił do pokonania grzechu i wzrastania w dojrzało ci.
C. Ewangelia dostarcza wzoru relacji
Wreszcie Ewangelia ma wpływ na nasz relacj z innymi. Mówi o ofiarowanej nam
bezwarunkowej miło ci. Miło ta mo e sta si dla nas modelem odnoszenia si do innych. W
li cie do zało onego przez siebie ko cioła w Efezie Paweł udzielił nast puj cej rady: „B d cie
dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w
Chrystusie” (Efez. 4:32). Jezus ucz c swoich uczniów, jak si modli , powiedział: „Przebacz
nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mat. 6:12).
Jak Ewangelia mo e by wzorem relacji? Jak mo emy by dla siebie dobrzy i miłosierni? Za
chwil zobaczymy – Jezus nauczył nas, jak.
II.

BEZWARUNKOWA, OFIARNA BO A MIŁO
Bezwarunkowa i ofiarna Bo a miło
Jezusa.

jest dogł bnie wyja niona na przykładzie ycia i nauczania

A. Wielkie Przykazanie
Gdy faryzeusze zadali Jezusowi pytanie, które przykazanie jest najwi ksze, podsumował
wszystkie cytatem z 5 Ksi gi Moj eszowej 6:5: „B dziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, cał swoj dusz , całym swoim umysłem i cał swoj moc ”. Potem dodał
drugie bardzo wa ne przykazanie z 3 Ksi gi Moj eszowej 19:18, podsumowuj ce pozostałe
przykazania prawa Starego Testamentu: „B dziesz miłował swego bli niego jak siebie
samego” (Mat. 22: 34-40, Mar. 12:28-31). Te dwa przykazania razem wzi te cz sto nazywa si
Wielkim Przykazaniem. Odzwierciedla ono obraz, jaki chce w nas widzie Jezus: podobie stwo
do Chrystusa. Jest to streszczenie całego Prawa: wi to .
W swoim gorliwym przestrzeganiu Prawa faryzeusze zapomnieli jakby o tych dwóch
przykazaniach. Kochali Prawo, ale nie Tego, kto je nadał, nie mówi c ju o bli nim. Jednak te
wła nie przykazania były wytycznymi w relacji człowieka z Bogiem i drugim człowiekiem.
B. Nowe Przykazanie
Na krótko przed swoj mierci Jezus udzielił swoim uczniom kilku konkretnych wskazówek,
które miały im pokazywa , jak si odnosi do siebie nawzajem. Znajduj si one w Ewangelii
Jana 13-17. Rozpocz ł od nadania im nowego przykazania: „Przykazanie nowe daj wam,
aby cie si wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; eby cie i wy tak si miłowali
wzajemnie” (Jan 13:34). Przypomina to pierwsze przykazanie. S jednak dwie zasadnicze
ró nice:
1)

Chodzi o miło

mi dzy wierz cymi.

W pierwszym przykazaniu mowa o miło ci Boga i bli nich. W nowym przykazaniu
dostrzegamy, e ma by jaki szczególny rodzaj miło ci mi dzy na ladowcami Jezusa:
„Dzieci...Przykazanie nowe daj wam, aby cie si wzajemnie miłowali” (Jan 13:33-34).
Nast pnie Jezus pokazał, jakim wiadectwem dla zgubionych
jest ta miło mi dzy wierz cymi: „Po tym wszyscy poznaj ,
e cie uczniami moimi, je li b dziecie si wzajemnie miłowali”
(Jan 13:35). Kiedy chrze cijanie nie darz si wzajemn
miło ci , jest to jedno z najgorszych wiadectw. Je li ci, którzy
wierz
Ewangelii, nie kochaj
si
wzajemnie, to jak

Kiedy nie kochamy
jedni drugich, ludzie
zastanawiaj si ,
gdzie jest moc
Ewangelii?
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niewierz cy ma zrozumie , e Ewangelia zapewnia pokój z Bogiem? Kiedy nie kochamy
jedni drugich, ludzie zastanawiaj si , gdzie jest moc Ewangelii? Zapewnia ona pokój
mi dzy Bogiem a człowiekiem... czy nie powinna te zapewnia pokoju mi dzy lud mi?
Nasze ko cioły maj by miniatur Bo ego Królestwa na ziemi, gdzie mo na dostrzec
pełn mocy miło Chrystusa.
2)

Miara miło ci.
W Wielkim Przykazaniu miar miło ci do innych była miło własna. Jednak w nowym
przykazaniu ofiarna miło Chrystusa staje si dla nas norm wzajemnej miło ci.
Co Jezus ma na my li mówi c, e daje nowe przykazanie (Jan 13:34)? W grece na
okre lenie czego nowego istniej dwa ró ne słowa. Pierwsze z nich, neos3, odnosi si do
czego , co nigdy przedtem nie istniało. Jednak słowo u yte przez Jezusa to kainos4, co
oznacza „nowej jako ci”. Wyja nił On now jako miło ci w Ewangelii Jana 15:12,13: „To
jest moje przykazanie, aby cie si wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma wi kszej miło ci od tej, gdy kto
ycie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.
Pod aj c za przykładem Jezusa Jego dzieci musz okazywa sobie wzajemn miło ,
której miar jest miło Pana do nas.

III.

BO A MIŁO

W ODNIESIENIU DO RELACJI

Relacja mi dzy dan osob a Bogiem b dzie miała wyra ny wpływ na
jej relacj z innymi. Na ilustracji 11.2 widzimy prosty wykres obrazuj cy
t zale no . Linia pionowa przedstawia pierwsz cz
Wielkiego
Przykazania „B dziesz miłował Pana, Boga swego...” oraz drug cz
„...tak, jak Ja was umiłowałem”. Linie poziome przedstawiaj nasz
relacj z innymi, w której mamy kocha ich tak, jak Jezus pokochał nas.
Łuk narysowany lini przerywan symbolizuje fakt, e sposób, w jaki
odnosimy si do innych, przypomina nasz relacj z Bogiem.
Ilustracja 11.2 Miło

Relacja mi dzy dan
osob a Bogiem
b dzie miała wyra ny
wpływ na jej relacj z
innymi.

do Boga i innych

Bóg

Inni

Ja

Inni

Je li dana osoba ma legalistyczny stosunek do Boga, b dzie przejawia siln tendencj do
traktowania innych w ten sam sposób. Je li kto jest przekonany, e Bóg si na niego gniewa, to
prawdopodobnie b dzie okazywał gniew innym. Z drugiej strony, je li dana osoba rozumie, e Bóg
kocha j bezwarunkowo, wtedy b dzie mogła darzy innych tak sam miło ci .
Jednym z mierników duchowego wzrostu jest stosunek danej osoby do innych. Czy mo na by
dobrym chrze cijaninem, ale nie mie dobrych relacji z innymi lud mi? W wietle nowego
przykazania jest to raczej niemo liwe. Mamy kocha Boga i innych.
Godny uwagi jest fakt, e tak cz sto pomija si miło jako cz
podobie stwa do Chrystusa.
Dlaczego tak si dzieje? By mo e dlatego, e łatwiej jest przestrzega szeregu zasad ni zmieni
swoje serce. Wielu ró nych ludzi potrafi stosowa si do zasad i przepisów, ale do miło ci potrzeba
odmiany serca, jakiej dokonuje Bóg.

3
4
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PODSTAW SŁU BY

Bezwarunkowa Bo a miło
powinna by podstaw słu by. Poniewa Bóg pokochał nas
bezwarunkowo, jeste my powołani do tego, by kocha innych w taki sam sposób. Bóg tak dotkn ł
nas swoj miło ci , e powinni my czu nieodpart potrzeb przekazywania jej innym w taki
sposób, by składa wiadectwo temu, czego dokonał dla nas Chrystus.
Kim s ludzie w słu bie, którym mamy okazywa t miło ? Kim s ci „inni”, których Bóg postawił w
naszym yciu? Im bli ej nas Bóg ich postawił, tym wi ksza odpowiedzialno spoczywa na nas za
okazywanie miło ci i przemiany ich ycia w taki sposób, jak dokonał tego Bóg w naszym yciu.
Typowy zało yciel ko cioła mo e mie takie dziedziny słu by, jak przedstawione na ilustracji 11.3.
Ilustracja 11.3 „Kogo kochamy?”

Rodzina
1 Tym. 3:5

Zespół i inni przywódcy,
współpracownicy
1 Tes. 5:12-13
Członkowie ko cioła
Dz. 20:28, Gal. 6:10

Zgubieni
Mat. 22:36-40
By mo e kochanie niektórych osób w twoim ko ciele przychodzi ci z trudem. Słu ba jest trudna.
Je li jednak twoje relacje cechuje bezwarunkowa Bo a miło , rzecz
oczywist jest, e Bóg działa. Jest to wiadectwo dla zgubionych: „Po Najbardziej
tym wszyscy poznaj , e cie uczniami moimi, je li b dziecie si
atrakcyjn rzecz w
wzajemnie miłowali” (Jan 13:35).
zakładanym przez
Najbardziej atrakcyjn rzecz w zakładanym przez ciebie ko ciele
powinna by jako nawi zanych wi zi. Bezwarunkowa i ofiarna miło
powinna sta si norm poczynaj c od przywódców. Tak wła nie kocha
nas Bóg i tak te powinni my kocha innych.

ciebie ko ciele
powinna by jako
nawi zanych wi zi.

KONKLUZJA
Wzrost duchowy polega przede wszystkim na jednej rzeczy – na Bo ej miło ci agape. Duchowa
niedojrzało to przewa nie niedojrzało w Bo ej miło ci. Przyczyn duchowych upadków jest brak
pojmowania tej miło ci. Wzrastanie w niej stanowi jedyne lekarstwo. Oby wiara w Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawc , przejawiała si w czynach miło ci wobec naszych rodzin, sióstr i braci w
Chrystusie, ko ciołów i gin cego wiata. Oby Pan wzmocnił wiar w naszych sercach.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak zdefiniowałby słowo „bli ni” zawarte w Wielkim Przykazaniu (b dziesz miłował swego bli niego
jak siebie samego)? Jakie byłyby skutki, gdyby twój cały ko ciół okazał posłusze stwo temu
przykazaniu?

•

Co miał na my li Jezus mówi c: „To jest moje przykazanie, aby cie si wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem”?

•

Czy przywódcy musz bardziej stosowa si do tego przykazania ni zwykli członkowie ko cioła?
Dlaczego tak lub nie?

•

Jak bardzo kochasz ludzi?

•

Zastanów si nad ró nic , jak wnosi miło
w nast puj ce relacje: rodzina/przyjaciele,
wierz cy/niewierz cy, członkowie ko cioła/przywódcy?

•

Jak nasza wzrastaj ca wiara w Ewangeli powinna wpływa na sposób kochania innych?

PLAN DZIAŁANIA
•

Popro Boga o wskazanie ci kilku wierz cych, którym mógłby okaza miło
nakazan przez
Jezusa. Zapisz ich imiona oraz sposób, w jaki im j oka esz. Zostaw miejsce na wpisanie wyników,
gdy zadanie zostanie wykonane.

•

Popro Boga, by wskazał ci kilku „bli nich”, którym powiniene okaza miło . Zapisz ich imiona oraz
sposób, w jaki im j oka esz. Zostaw miejsce na wpisanie wyników, gdy zadanie zostanie wykonane.

•

Pomy l o kim , kto jest ci bliski (współmał onek, rodzic, dziecko). Jak kochasz t osob ? Pod jakimi
wzgl dami twój brak wiary w Ewangeli wpłyn ł na twoj miło do niej? Jakie grzechy musisz im
wyzna ? Zastanów si nad konkretnym sposobem, w jaki chcesz kocha t osob pod wpływem
twojej odnowionej wiary w Ewangeli ?
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Rozumienie Ojcowskiego
serca

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wzbudzenie w nas jako przywódcach miło ci i współczucia oraz rado ci z
powodu odnalezienia zgubionych grzeszników.

Główne punkty

• Bóg kocha swoje dzieci bezwarunkowo.
• Powinni my kocha tak, jak nasz Ojciec.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie Ojcowsk miło

do zgubionych.

• Wiedzie , e jako chrze cija scy przywódcy musimy bezustannie bada swoje postawy i czyny
wobec zgubionych.
• Prosi Boga o łask kochania w taki sposób, jak On.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Pierwsze dwa wiersze pi tnastego rozdziału Ewangelii Łukasza maj kluczowe znaczenie dla
zrozumienia przypowie ci, jakich naucza Jezus w tym rozdziale. Na pocz tku tej sesji pomó
uczestnikom wyobrazi sobie scen z udziałem celników i grzeszników zgromadzonych wokół
Jezusa, aby Go słucha . Pozwól im wyobrazi sobie gdzie w tle faryzeuszy krytykuj cych
kontakty Jezusa z tymi lud mi. Nadaj tej sesji charakter konwersacyjny zatrzymuj c si na
omówienie pyta zawartych w tek cie. Pod koniec po wi
nieco czasu na osobist ocen i
zastosowanie.
WPROWADZENIE
W całej Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie obserwujemy, e Bo a miło przerasta nie
tylko nasze grzechy, lecz tak e nasz niewdzi czno okazan w zamian za ni . Jeste my powołani do
kochania innych tak, jak Bóg kocha nas. Ale czy naprawd rozumiemy, co to oznacza? Jezus na
przykładzie swego ycia wiele nas uczy o znaczeniu tej prawdy. Jednym z najbardziej ywych i jasnych
fragmentów opisuj cych ten rodzaj miło ci jest przypowie
o synu marnotrawnym (Łuk. 15:11-31).
Zrozumienie Bo ej miło ci do nas jest dla nas bardzo wa ne, je li mamy okazywa tak sam miło
innym.
I.

TRZY PRZYPOWIE CI O ZGUBIONYCH RZECZACH – EWANGELIA ŁUKASZA, ROZDZIAŁ 15
A. Kontekst pi tnastego rozdziału Ewangelii Łukasza
Pierwsze dwa wiersze pi tnastego rozdziału Ewangelii Łukasza podaj kontekst nauk Jezusa
zawartych w kolejnych wierszach. Widzimy tu Jezusa w otoczeniu celników i grzeszników
ch tnych do słuchania Go (Łuk. 15:1). Wyobra sobie, jak wygl dałby Jezus siedz cy i snuj cy
opowie ci w tłumie celników i grzeszników. Gdzie rozgrywałaby si ta scena – na zewn trz?
Na dziedzi cu domu w stylu ródziemnomorskim? Na dachu? Jacy ludzie znajdowaliby si w
grupie zebranej wokół Jezusa? Co le ałoby na stole? Jedzenie? Czy słyszysz miech? Czy
ludzie staraj si wywrze na Jezusie wra enie własnymi opowie ciami?
Gdy ju zobaczysz w swoim umy le obraz Jezusa w towarzystwie celników i grzeszników,
wyobra sobie faryzeuszy i uczonych w Pi mie (Łuk. 15:2). Gdzie stoj lub siedz ? Z
pewno ci nie w tym samym pomieszczeniu, co celnicy i grzesznicy. Faryzeusze nie utrzymuj
kontaktów z grzesznikami. By mo e stoj oni w ciemno ci albo na skraju tłumu w pewnej
odległo ci tak, by nie dotkn którego z tych grzeszników. O czym faryzeusze tam szemraj ?
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Poczuj oddziaływanie tej sceny oraz napi cie mi dzy Jezusem, zebranym tłumem i
faryzeuszami. Zachowuj c t scen w pami ci przeczytaj przypowie ci Jezusa w dalszej cz ci
rozdziału.
B. Przypowie ci
Trzy przypowie ci zawarte w pi tnastym rozdziale Ewangelii
Łukasza to przypowie
o zgubionej owcy (ww. 3-7), zgubionej
drachmie (ww. 8-10) oraz zagubionym synu (ww. 11-32). Sens tych
trzech przypowie ci znajduje si w wierszu dziesi tym: „Tak samo,
powiadam wam, rado
powstaje u aniołów Bo ych z jednego
grzesznika, który si nawraca”. Zwró uwag na nast puj ce
porównania i przeciwie stwa w tych przypowie ciach:

II.

„Tak samo,
powiadam wam,
rado powstaje u
aniołów Bo ych z
jednego grzesznika,
który si nawraca.”

•

Wszystkie trzy opowie ci dotycz zgubionych rzeczy (jedna owca ze stu, jedna drachma z
dziesi ciu, jeden syn z dwóch). Wszystkie zagubione rzeczy były warto ciowe. W miar
przytaczania tych przypowie ci Jezus zaczyna od straty (jedna owca ze stu), potem
przechodzi do wi kszej straty (jedna drachma z dziesi ciu), potem mówi o jednej z
najwi kszych strat, jakich mo na do wiadczy (jeden syn z dwóch).

•

Zgubione rzeczy we wszystkich trzech przypowie ciach w ko cu si znajdowały.

•

Odnalezieniu zguby towarzyszyła rado i wi towanie z innymi. Jak twoim zdaniem czuli
si pasterz, kobieta i ojciec odnajduj c zagubione rzeczy? Jaka rado
miała wtedy
miejsce? Jak uczciłby fakt odnalezienia czego o wielkiej warto ci?

•

Istnieje pewien kontrast mi dzy pierwszymi dwiema przypowie ciami (zagubiona owca,
zagubiona drachma) a ostatni (przypowie o zagubionym synu). W przeciwie stwie do
dwóch poprzednich w tej przypowie ci nikt nie szuka zaginionego syna. Dlaczego? Wielu
ludzi uwa a, e ma to oznacza , e ka dy człowiek musi wzi odpowiedzialno za swoje
czyny i „wróci do domu”. Mo e jest to po cz ci prawda, ale nie o to wła ciwie Jezusowi
chodziło. Jest gł bszy powód, który powinien sta si oczywisty po uwa nym przyjrzeniu
si temu fragmentowi.

PRZYPOWIE

O SYNU MARNOTRAWNYM

Swoim zwyczajem Jezus kładzie nacisk na postaw . Rzut oka na postawy ka dej z trzech osób
pomo e nam zrozumie , na co Jezus pragn ł zwróci uwag słuchaczy w tej przypowie ci.
A. Ojciec
Przypowie t czasem nazywa si przypowie ci o Ojcowskiej miło ci. Ojciec był kochaj cym
rodzicem, który dał swemu synowi wolno wyboru – pomimo e jego wybór był niewła ciwy.
Dalej okazywał swemu synowi bezwarunkow miło , przyj ł go z powrotem i zapomniał o
przeszło ci. Bezwarunkowa miło ojca złagodziła synowski ból i smutek, otworzyła przed nim
drzwi nadziei, wskazała drog i ułatwiła proces nawrócenia.
Przypowie ta mówi nam nie tylko o ojcowskiej miło ci. Chrystus przedstawia tu wspaniały
obraz tego, jak człowiek reaguje na miło okazan mu przez naszego Ojca w niebie, Boga.
Reakcja dwóch synów pokazuje nam dwie ludzkie reakcje na Ojcowsk miło .
B. Młodszy brat
Post powanie młodszego brata ujawniło charakter, który w głównej mierze cechował egoizm.
Nie interesowały go uczucia jego ojca ani jego własne obowi zki jako członka rodziny. W
ydowskiej kulturze ojciec mógł podzieli spadek, ale miał pełne prawo zatrzyma dochód a
do swojej mierci. Je li syn poprosił o pełne prawa do spadku i dochodu z niego jeszcze za
ycia ojca, było to równoznaczne z uznaniem ojca za zmarłego.
Egoizm tego syna uwidocznił si równie w tym, e roztrwonił on swój maj tek nie troszcz c
si o to, z jakim trudem jego ojciec zarabiał te pieni dze. Nie pomy lał te , e pod jego
nieobecno starszy brat b dzie musiał pracowa znacznie ci ej.
Nic dziwnego, e w ko cu egoizm młodszego brata doprowadził go
do rozczarowania i rozpaczy. Gdy si gn ł dna, zacz ł naprawd
ałowa . Otwarcie wyznał swój grzech i brak godno ci przed swoim
ojcem (w. 21). Miło okazan mu przez ojca i sposób przyj cia go
na pewno wywarły gł boki wpływ na tego syna i zmieniły na zawsze

Czy syn marnotrawny
ponownie uciekłby od
swego ojca?
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jego ycie. Jak ci si wydaje, czy syn marnotrawny ponownie uciekłby od swego ojca?
Wi kszo z nas zgodzi si , e to raczej w tpliwe, by jeszcze kiedykolwiek uciekł, bo znalazł
to, czego pragnie ka da dusza – miło . Miło jest najsilniejszym znanym nam czynnikiem
motywuj cym (inaczej Bóg nie byłby „miło ci ” 1 Jana 4:8). Miło
t marnotrawny syn
otrzymał od swego ojca bezwarunkowo. Jest on prawdziwym synem w sensie duchowym.
(Zobacz Duchowy Charakter lekcja 6 „ y jak synowie, nie jak osieroceni” i lekcja 7 „Uczenie
si synostwa”, ).
C. Starszy brat
Starszy syn cz sto spotyka si z nasz yczliwo ci , bo jego czyny wydaj si nam bardziej
przyzwoite. Oczywi cie okazał si on osob odpowiedzialn , ci ko pracował i nigdy nie
opu cił rodziny tak, jak jego młodszy brat. Mimo to starszy brat równie był egoist . Nie dbał o
cierpienie ojca ani zagubionego brata. Nie ma adnej wzmianki o tym, e kiedykolwiek
próbował go odszuka i przyprowadzi z powrotem. Zwracaj c si do ojca nie nazwał go nawet
swoim bratem, lecz „twoim synem” (w. 30). Jego postawa zdradzała zazdro
o brata i
oburzenie, e ojciec uczcił młodszego syna zamiast niego. Usprawiedliwiał si na podstawie
swojej pracy dla ojca.
W gł bi ducha starszy brat zazdro cił młodszemu i czuł si ura ony tym, e ojciec wi tował
powrót marnotrawnego syna. Uwa ał, e to jemu nale y si takie traktowanie za jego
wieloletni słu b dla ojca (w. 29). Taka reakcja starszego syna zdradza, e od lat słu ył on
ojcu z poczucia obowi zku, nie z miło ci. Posługuj c si okre leniem duchowym, ten syn jest
sierot (zobacz Duchowy charakter, lekcje 6 i 7).
Jego serce pozostało zimne i samolubne, co zniszczyło jego wi zi z pozostałymi członkami
rodziny. Podobnie jak młodszy brat potrzebował opami tania.
D. Interpretacja
Bóg kocha swoje dzieci w taki sam sposób, jak ojciec w tej przypowie ci – bezwarunkowo. W
tej przypowie ci Jezus odpowiada na zarzuty przywódców religijnych (faryzeuszy i
saduceuszy). „Syn marnotrawny” jest symbolem grzeszników, z którymi si zadawał (Łuk. 15:12). W historii tej Jezus wyja nił swoim oskar ycielom, dlaczego utrzymywał kontakty z
grzesznikami - kochał ich bezwarunkowo. Przywódcy religijni, którzy pot piali Go za obcowanie
z grzesznikami, zachowywali si jak zazdrosny i przekonany o swojej sprawiedliwo ci starszy
brat; tymczasem powinni zachowa si tak, jak ojciec – okazywa pełn , bezwarunkow miło
i rado , gdy zgubieni powracaj do domu.
III.

ZASTOSOWANIE – CZY KOCHAMY TAK, JAK OJCIEC?
Prawdziwe niebezpiecze stwo dla wierz cych tkwi w tym, e
marnotrawnymi synami, którzy wrócili do domu, po pewnym czasie
zajmowania postawy starszego brata. Jezus chce, by my opami tali si
syn i mieli w sobie miło tak , jak ojciec. Poni sze pytania pomog ci
(tj. czy stałe si podobny do starszego brata z przypowie ci).

cho wszyscy jeste my
mamy siln tendencj do
tak, jak to uczynił młodszy
ustali twój prawdziwy stan

1. Jaka jest moja postawa wobec zgubionych? Czy pogardzam nimi? Czy mam skłonno do
os dzania? Czy okazuj współczucie i wybaczenie? Pomy l o sytuacjach, kiedy przebywałe w
otoczeniu „niepo danych” osób. Jaka była twoja postawa?
2. Czy w aktywny sposób szukam zgubionych, czy po prostu czekam, a „przyjd
Porównaj słowa Jezusa w Ewangelii Łukasza 19:10.

do domu”?

3. Czy czuj si nieswojo „jedz c” z grzesznikami? Czy bardziej dbam o to, co pomy l o mnie
ludzie, czy zale y mi raczej na zgubionym grzeszniku?
4. Czy wybiegam grzesznikom na spotkanie i okazuj im współczucie, czy odrzucam ich razem z
ich grzechem? (Jak bym na przykład zareagował, gdyby na moj społeczno
przyszła
prostytutka albo narkoman?)
5. Czy moja miło
do Ojca obejmuje te tych, których On kocha? Czy gdy grzesznicy si
opami tuj , ciesz si i przyjmuj ich jako braci i siostry?
6. Czy gdzie w rodku nie szemram, e tak ci
si i wi towa z Panem?

ko pracuj i jestem niedoceniany zamiast cieszy
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PLAN DZIAŁANIA
Zapoznaj si z pi tnastym rozdziałem Ewangelii Łukasza. Nast pnie przeczytaj raz jeszcze i zapisz
odpowiedzi na pytania do zastosowania. Po wi czas na modlitw i popro Boga o takie samo serce
pełne współczucia, jakie On ma. Je li jest co , co chcesz Mu wyzna , zrób to. Je li musisz co wyzna
innym lub zaplanowa pozytywne kroki w dziedzinie odnoszenia si do innych tak, jak Bóg odnosi si do
ciebie, zapisz to wraz ze sposobem, w jaki tego dokonasz.
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Łaska dla pokornych

13

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pokazanie, jak nale y prowadzi chrze cija skie ycie w pokorze. Siła wypływa
ze słabo ci, a ycie chrze cijanina musi wypływa z pokory.

Główne punkty

• Chrze cijan powinna cechowa pokora.

• Jeste my powołani do słu by nie o własnych siłach, lecz w mocy Ducha.
• Modlitwa wyra a pokor wobec Boga.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak słu y z pokor .
• Zna zasad , e siła wypływa ze słabo ci.
• Zaanga owa si w relacj polegania na Ojcu.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Test pokory ma wielk sił oddziaływania. Mo e on prowadzi uczestników do opami tania.
Gdziekolwiek to mo liwe, szukaj okazji do rozstrzygania osobistych spraw duchowych. Postaraj si
o dobre ilustracje koncepcji przedstawionych w tej lekcji na podstawie własnych do wiadcze .
WPROWADZENIE
Wielu chrze cijan ma problemy z zachowaniem pokory. Niektórzy z nich, w tym nawet przywódcy,
zaczynaj w pokorze, lecz po pewnym sukcesie w słu bie rodzi si w nich subtelne poczucie dumy lub
pewno ci siebie, sprzeczne z chrze cija sk pokor . Nie ma chyba nic gro niejszego dla chrze cijanina
od dumy – zało yciele ko ciołów te nie s od niej wolni. Duma nie tylko tworzy bariery dziel ce braci w
Chrystusie, lecz nale y do tych rzeczy, których Pan nienawidzi (Przyp. 6:16-17).
Jezus bardzo wyra nie dał do zrozumienia swoim na ladowcom, e nie powinni słu y samym sobie
(Mat. 20:20-28; Jan 13:1-16). Wielu wiatowych przywódców posługuje si zastraszeniem lub poczuciem
wy szo ci w celu zmuszenia swoich zwolenników do uległo ci. Takie post powanie nigdy nie powinno
cechowa chrze cijanina (Mat. 20:25,28; 1 Piotra 5:1-7). Przeciwnie, pokora powinna by cech
rozpoznawcz wszystkich chrze cijan z przywódc na czele, daj cym przykład na wzór Chrystusa.
I.

POKORA – NA CZYM POLEGA?
Co ci si kojarzy ze słowem „pokora”? Niekiedy za „pokornego”
uznajemy człowieka le ubranego, le od ywionego, ubogiego. Gdy Bóg
chce, by my byli pokorni, nie wymaga od nas postawy ebraków czy
n dzarzy. W Pi mie czytamy,
e jeste my Jego dzie mi i
współdziedzicami Jego Królestwa wraz z Chrystusem. Wiara w
cokolwiek innego jest wielkim zniekształcaniem biblijnej prawdy.

wiadome
zajmowanie
najni szej pozycji w
oczach wiata
uchodzi za co
niewła ciwego...

Pokora polega na tym, by nie mie „o sobie wy szego mniemania, ni
nale y” (Rzym. 12:3). Człowiek pokorny nie zwraca na siebie uwagi ani nie robi niczego dla
zaznaczenia swojej wa no ci. wiadome zajmowanie najni szej pozycji w oczach wiata uchodzi
za co niewła ciwego – mo e niektórzy z nas podzielaj ten pogl d. Jest to jednak cie ka
sprawiedliwo ci i sposób, w jaki chrze cijanie, zwłaszcza przywódcy, prezentuj Ewangeli swemu
otoczeniu. Nasze ciało gardzi nisk pozycj i wiele zmaga kosztuje nas zaj cie najni szego
miejsca. Ale to wła nie tam pokorni znajd łask (Łuk. 14:10).
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„Bóg... pysznym si sprzeciwia, a pokornym łask daje” (1 Piotra 5:5). Nie zostawia nas w
naszej niem drej dumie. Pragnie, by my okazali pokor , bo z tego niskiego miejsca pojmujemy
Bo wielko . Czy zdarza ci si dostrzega , e wchodzisz w konflikt z Bogiem? Czy mo liwe jest,
by za niektórymi naszymi zmaganiami krył si Bo y wysiłek nauczenia nas pokory?
By mo e najlepszym sposobem zrozumienia pokory jest zbadanie samych siebie. Dwana cie
pyta wymienionych w tabeli 13.1 pomo e nam zrozumie pokor i ujawni pewne dziedziny, w
których mamy braki. Zastanów si uwa nie nad ka dym z tych pyta .
Tabela 13.1 Sprawdzian pokory
1. Jak przyjmujesz krytyk ?
2. Czy ludzie mog bez problemu do ciebie podej ? Czy jeste przyst pny?
3. Czy cz sto anga ujesz si w walki i kłótnie o władz ?
4. Czy uwa asz, e wszyscy s w bł dzie z wyj tkiem ciebie?
5. Czy gniew czai si pod powierzchni twego ycia?
6. Czy potrafisz si cieszy słysz c o sukcesach innych?
7. Czy inni uwa aj ci za krytykanta?
8. Czy cz sto łapiesz si na tym, e bronisz si przed innymi?
9. Czy jeste dobrym słuchaczem, który potrafi skupi si

raczej na innych ni na własnej

odpowiedzi albo na tym, co nale y zrobi ?
10. Czy wiadomie zajmujesz ostatnie miejsce? (Łuk. 14:7-11)
11. Czy jeste miłosierny i łagodny, czy te masz szorstk osobowo ?
12. Czy modlitwa jest pierwszym poruszeniem twego serca?
II.

PRZYKŁADY POKORY
A. Jezus
Apostoł Paweł stwierdza wyra nie, e Jezus jest dla nas wzorem pokory. Z Listu do Filipian 2:5
dowiadujemy si , e mamy zajmowa tak sam postaw jak Jezus Chrystus, który poni ył si
do samej mierci.
Jezus, nasz wzór pokory, był we wszystkim doskonały. A jednak Pokora to uznanie, e
doskonały człowiek – Jezus Chrystus – był całkowicie zale ny! „polegam na Bogu we
Zwró uwag na słowa Jezusa o sobie samym: „Zaprawd ,
wszystkim, czego
zaprawd , powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czyni sam od
musz dokona ”.
siebie, gdyby nie widział Ojca czyni cego. Albowiem to samo, co
On czyni, podobnie i Syn czyni” (Jan 5:19). Je li był w ogóle kto , kto nie musiał by zale ny, to
wła nie Jezus. Zale no jednak nie jest oznak słabo ci, lecz siły. Jest to rewolucyjny sposób
postrzegania zarówno przywództwa, jak i chrze cija skiego ycia.
W oczach wiata takie wyznanie uchodzi za przejaw słabo ci, nie siły. By mo e dlatego tak
wielu z nas zmaga si z koncepcj pokory. Pozwalamy wiatu zamiast Bogu ustala nasz
hierarchi warto ci.
B. Paweł
Wybitny zało yciel ko ciołów, Paweł, z ludzkiego punktu widzenia miał wiele powodów do
dumy (Filip. 3:4-11, 2 Kor 11:22-29). Jednak przez cały okres swojej słu by Paweł wzrastał w
pokorze. Zwró uwag , e na wczesnym etapie swojej słu by okre la on siebie jako
„najmniejszego z apostołów” (1 Kor. 15:9). W swoim pó niejszym li cie do Efezjan nazywa
siebie „najmniejszym ze wszystkich wi tych” (Efez. 3:8). A w ostatniej fazie swego ycia
opisuje siebie jako „pierwszego z grzeszników” (1 Tym. 1:15).
Paweł miał te „cier ”, którego znaczenie nie jest dla nas do ko ca jasne, lecz prosił Boga o
usuni cie go. Zwró uwag na jego komentarz dotycz ce tej pro by: „Lecz Pan mi powiedział:
«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabo ci si doskonali». Najch tniej wi c b d si
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chlubił z moich słabo ci, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie
w moich słabo ciach, w obelgach, w niedostatkach, w prze ladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekro niedomagam, tylekro jestem mocny” (2 Kor. 12:9-10). Z Bo ej
perspektywy wa niejsze było dla Pawła składanie wiadectwa poprzez „cier ” i ycie w
pokornym poleganiu na Bogu ni uwolnienie od ciernia i duma. Bóg chce, by jego dzieci
polegały na Nim. Bóg chce, by my ty i ja polegali na Nim.
Poleganie na naszej własnej sprawiedliwo ci jest jeszcze jedn form niezale no ci. Porównaj
człowieka silnego na zewn trz (jego siła pochodzi z niego samego), a przy tym słabego
wewn trz z przywódc , który na zewn trz jest słaby, lecz wewn trz silny (zobacz tabela 13.2).
Tabela 13.2 Szaweł i Paweł

III.

Szaweł:

Paweł:

Silny na zewn trz

Silny wewn trz

Słaby wewn trz

Słaby na zewn trz

Człowiek ten miał wielk
determinacj do „uczynienia
słusznej rzeczy”. W swojej
gorliwo ci posuwał si do tego,
e wtr cał chrze cijan do
wi zienia. Jako faryzeusz ci le
przestrzegał prawa. Na
zewn trz mógł by bez zarzutu,
lecz wewn trz marniał (Filip.
3:4-11).

Po swoim nawróceniu Szaweł mniej polegał na swojej
gorliwo ci osi gania ró nych celów, a bardziej na sile
działaj cego w nim Ojca. Nie interesował si ju tym, jak
go postrzegano na zewn trz i postanowił zaj
ostatnie
miejsce. Zastanów si , jak Paweł ukorzył si przed
Koryntianami. „Któ odczuwa słabo , bym i ja nie czuł si
słabym? Któ doznaje zgorszenia, ebym i ja nie płon ł?”
(2 Kor. 11:29). „Nie daj Bo e, bym si miał chlubi z czego
innego, jak tylko z krzy a Pana naszego Jezusa
Chrystusa” (Gal. 6:14). Widzimy tu człowieka pełnego
mocy, poniewa nie dbał o to, co my leli o nim inni.
Interesowało go to, co my lał o nim Jezus – dlatego stał
si osob pełn mocy, któr Bóg posłu ył si w niezwykły
sposób.

MODLITWA JEST WYRAZEM POKORY WOBEC BOGA
Wielu chrze cijan niewiele wie o yciu pełnym polegania i zaufania w czasach, gdy ycie zdaje si
wymyka spod kontroli. Niestety, modlitwa mo e by dla nas kolejnym sposobem okazywania
niezale no ci. Niekiedy modlimy si o opanowanie sytuacji, nad którymi nie panujemy. Jednak
prawdziwa modlitwa pełn kontrol oddaje Bogu. Jest to uznanie całkowitego polegania na Bogu.
Człowiek pokorny nie modli si po to, by zdoby kontrol nad dan sytuacj . Prosi raczej o to, by
mógł doł czy do Bo ych celów i planów. Czy tak mo na opisa twoje modlitwy?

IV.

YCIE CHRZE CIJA SKIE PROWADZONE W POKORZE
Duma powstrzymuje nas przed uznaniem naszej potrzeby polegania na Bogu. Rozpocz li my
swoje chrze cija skie ycie jako ebracy, a Bóg dał nam do spo ywania chleb. Zaopatrzył nas w
wiele rzeczy podobnie jak Izraelitów bł dz cych po pustyni. Codziennie potrzebowali od Ojca
chleba, który utrzymywał ich przy yciu. My znajdujemy si w takiej samej sytuacji. Gdy jednak
postanawiamy, e nie potrzebujemy ju chleba, popadamy w kłopoty. Nie jeste my wi cej
ebrakami, lecz mamy własne ródło chleba. Na tym polega niezale no , która idzie w parze z
naszym zamiłowaniem do polegania na własnej sprawiedliwo ci.
Duma i niezale no sprawia, e przywódcy zaczynaj rozdziela chleb
zamiast prowadzi do ródła zaopatrzenia. Jest to niebezpieczne
oddalenie si od Ewangelii. Wyobra amy sobie, e to my mamy to,
czego ludzie potrzebuj , a nie Jezus. Zach camy do polegania na nas
zamiast na Jezusie. Jako przywódcy powinni my prowadzi ludzi do
Tego, który ma moc, po ywienie, pociech i przebaczenie.

Duma i niezale no
sprawia, e
przywódcy zaczynaj
rozdziela chleb
zamiast prowadzi do
ródła zaopatrzenia.

Pierwszy List Piotra 5:1-4 podaje kilka zasad dla potencjalnych
kandydatów na starszych lub przywódców ko cioła. Powinny ich cechowa cztery opisane poni ej
zalety:
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y innych

• Słu y dobrowolnie
•
ywy przykład
Opisany powy ej rodzaj przywództwa cechuje ogromna miło i postawa zorientowana na słu b .
Przywódca spełniaj cy te kryteria spotka si z yczliwym przyj ciem ze strony ucznia. Ludzie na
ogół nie chc zrani kogo , kto ich kocha. Dlatego Piotr zaraz w nast pnym wierszu (1 Piotra 5:5)
zach ca młodych m czyzn, bez w tpienia uczniów starszych, by podporz dkowali si swoim
przywódcom.
Z wierszy pi tego i szóstego dowiadujemy si te , e „wszyscy” maj d y do pokory: „wszyscy
za przyobleczcie si w pokor ”, innymi słowy „zabiegajcie o ni ”. „Upokórzcie si ” (w. 6) to nakaz,
nie wybór, od Ducha wi tego. Polecenie to nie jest adresowane wył cznie do przywódców czy
uczniów. Odnosi si ono do ka dego.
Poni sza tabela mo e pomóc w zilustrowaniu ró nicy mi dzy chrze cijaninem prowadz cym
niezale ne ycie oraz tym, który w swoim yciu polega na Bogu.
Tabela 13.3 – Niezale no
•
•

Niezale no —DUMA
Osoba niezale na wszystko rozpatruje w
kategoriach „sukces/pora ka”.

•

Niewiara jest normalnym wzorcem dla tej
osoby, gdy u wiadamia ona sobie swoje
ograniczenia.

•

a zale no
Zale no —POKORA
Osoba polegaj ca na Chrystusie rozumie,
e Jezus nad wszystkim panuje. yje w
tym przekonaniu.
Wiara ma zasadnicze znaczenie dla ycia
tej osoby. Jedyn pora k jest niewiara.

KONKLUZJA
Czy rozpiera ci duma, czy cechuje ci pokora? Je li brak ci pokory, omijaj ci wspaniałe
błogosławie stwa od pot nego Boga, który daje łask pokornym. Porozmawiaj ze swoim doradc o
swojej potrzebie uni enia si przed Bogiem. Uczy to przedmiotem swojej modlitwy.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego twoim zdaniem wielu chrze cijan, ł cznie z przywódcami, ma problem z pokor ?

•

Pod jakimi wzgl dami trudno ci zdoby si na pokor ?

•

Dlaczego Bóg daje łask pokornym?

•

Jak ró nic w yciu zało yciela ko ciołów wprowadza pokora?

PLAN DZIAŁANIA
•

Znajd partnera, który b dzie ci rozliczał z twojej odpowiedzialno ci, osob , z jak mo esz uczciwie
i otwarcie si dzieli .

•

Popro swojego partnera, aby pomógł ci prze ledzi
pokory.

•

Zapisz zmiany, jakie zachodz w twoim yciu w swoim duchowym dzienniku.

list

cech wymienionych w sprawdzianie
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Słu ba pojednania
ROZWI ZYWANIE KONFLIKTÓW

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przygotowanie chrze cijan do ich zadania interwencji w konflikcie z łask
ufno ci , aby potrafili rozwi zywa konflikty bez gorszenia innych i niszczenia wi zi z lud mi.

i

Główne punkty

• Konflikt jest rzecz normaln i nie musi powodowa podziałów.

• Rozwi zanie konfliktu jest mo liwe dzi ki Ewangelii.
• Miło

Po

jest główn cech konieczn dla rozwi zania konfliktu.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak Ewangelia wpływa na nasze sytuacje konfliktowe.
• Wiedzie , jak kocha ludzi w sytuacjach konfliktowych.
• Uczestniczy w rozwi zywaniu konfliktu w biblijny i zdrowy sposób.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Podczas tej sesji zobaczymy konflikt w kontek cie Ewangelii, aby pozna nowy sposób podej cia
do niego. To mo e wywoła wiele dyskusji i pyta . Uczestnicy mog chcie rozmawia o tym, jak i
kiedy nale y zerwa z lud mi z powodu nierozwi zanego konfliktu. Ta lekcja nie dotyczy tego
tematu; przeciwnie, zajmuje si tym, co trzeba zrobi , aby rozwi za konflikt.
Koncepcje przedstawione w tej lekcji mo na najlepiej zilustrowa autentycznymi przykładami.
Najlepiej byłoby, gdyby mógł podzieli si kilkoma przykładami z własnego do wiadczenia, je li to
mo liwe.
WPROWADZENIE
yjemy w niedoskonałym wiecie jako odkupieni grzesznicy. W Pi mie czytamy: „(…) nikt yj cy nie jest
sprawiedliwy przed Tob (Bogiem)!” (Ps. 143:2). W najlepszym przypadku jeste my niedoskonali,
przechodzimy przez proces stopniowego przekształcania na obraz Jezusa Chrystusa (2 Kor. 3:18). W
trakcie tego procesu mówimy i robimy rzeczy – wi kszo
nie wiadomie – które krzywdz innych.
Uczucia zostaj zranione i powstaj konflikty. Cho nale y spodziewa si konfliktów w upadłym wiecie,
prawd jest, e je li nie b dziemy pracowa nad ich rozwi zaniem, w ko cu wyniszczymy si nawzajem.
Paweł napisał do Galacjan: „A je li u was jeden drugiego k sa i po era, baczcie, by cie si wzajemnie
nie zjedli” (Gal. 5:15).
Ta sesja zajmuje si radzeniem sobie z konfliktami, jakie powstaj mi dzy lud mi, zwykle z powodu
osobistych preferencji, a nie z powodu jakiego oczywistego grzechu. Gdyby konflikt był rezultatem
grzechu lub gdyby nie został rozwi zany przez zaanga owane osoby, mogłaby by konieczna
interwencja ko cioła (zobacz Ko ciół, Lekcja 15: „Dyscyplina ko cielna”).
Jako chrze cijan zakładaj cy ko cioły powiniene dba o dobre wi zi z lud mi. Cho sesja ta zajmuje si
rozwi zaniem konfliktów, lepiej jest oczywi cie im zapobiega . Pierwsza cz
„przymierza” na Ilustracji
15.1 podaje kilka praktycznych kroków dla unikania konfliktów.
Jak mo emy doprowadza innych do zgody ze sob nawzajem i z Bogiem? Jak zobaczymy w tej sesji,
Bóg dał nam zadanie i metod rozwi zania konfliktów. Nie zapomnij o osobistym zastosowaniu tego
nauczania. Wtedy b dziesz mógł pomaga innym w „posłudze jednania” (2 Kor. 5:18).
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WST PNE MY LI NA TEMAT ROZWI ZYWANIA KONFLIKTÓW
A. Konflikty s nieuniknione z powodu naszej niedoskonało ci
Tylko człowiek doskonały mógłby przej przez to ycie bez jakiegokolwiek konfliktu (Jak. 3:2).
Ka dy z nas prawdopodobnie mógłby opowiada wiele historii konfliktów, jakie mieli my z
innymi. Cho zgadzamy si teologicznie z Listem do Galacjan 5:24: „ci, którzy nale
do
Chrystusa Jezusa, ukrzy owali ciało swoje z jego nami tno ciami i po daniami” – na
podstawie naszego do wiadczenia wiemy, e daleko nam do bezgrzesznego ycia. Nie
powinni my wi c by zaskoczeni, gdy pojawia si konflikt. Równocze nie nie powinni my
fatalistycznie akceptowa konfliktów jako koniecznej cz ci ycia chrze cijan. Przyjrzymy si
temu, w jaki sposób według słów Chrystusa powinni my rozwi zywa konflikty i godzi si ze
sob .
B. Trudno ci zwi zane z konfrontacj
Niektóre konflikty mog by łatwo rozwi zane przez wyznanie bł du, poproszenie o przebaczenie i
dokonanie niezb dnych zmian. Inne konflikty mog wymaga konfrontacji. Co przychodzi ci na my l,
kiedy słyszysz słowo „konfrontacja”? Poni sze powszechne przekonania na temat konfrontacji nie s
w rzeczywisto ci prawdziwe, powstrzymuj jednak ludzi przed szczer rozmow z innymi:
1. Konfrontacja jest zawsze destrukcyjna.
2. Gdy jeste
zwyci sko.

zaanga owany w konfrontacj , najwa niejsz

rzecz

jest wyj

z niej

3. Silniejszy w ko cu wygrywa konflikt i konfrontacj .
4. Konfrontacja i konflikt niszcz wi zi mi dzyludzkie.
adne z powy szych stwierdze nie jest prawdziwe. Poniewa jednak cz sto my limy, e s
one prawdziwe, niekiedy powstrzymuj nas przed rozwi zywaniem problemów w naszych
wi ziach z innymi lud mi.
•

Gdy jako chrze cijanie mówimy o konfrontacji w kontek cie łagodzenia konfliktów, mamy
na my li pój cie do drugiej osoby, z któr mamy konflikt, w duchu miło ci i z pragnieniem
pojednania. Nie znaczy to, e powinni my akceptowa nieprawd lub unika istoty
problemów. Mamy mówi prawd sobie nawzajem, poniewa jeste my wszyscy członkami
jednego Ciała (Efez. 4:25). W Pi mie czytamy: „Niech nie wychodzi z waszych ust adna
mowa szkodliwa, lecz tylko buduj ca, zale nie od potrzeby, by wy wiadczała dobro
słuchaj cym” (Efez. 4:29).

C. Rezultaty unikania rozwi zywania konfliktów
Decyzja nie anga owania si w rozwi zywanie konfliktów w ko ciele, domu, pracy lub z
przyjaciółmi mo e w rzeczywisto ci by bardzo szkodliwa. Mo e uczono ci , e lepiej jest
cierpie w milczeniu, ale gdy dzieje si co takiego, wewn trz wzbiera gniew, który zaczyna
toczy twoje wn trze jak rak. W Efezjan 4:26-27 czytamy: „Gniewajcie si , a nie grzeszcie:
niech nad waszym gniewem nie zachodzi sło ce!”. Je eli na to pozwalamy, „dajemy miejsce
diabłu”.
Przykład #1
Pewien człowiek w nowo zało onym ko ciele ma nawyki, które powoduj , e nie jest łatwo z
nim przebywa . Próbuje zaprzyja ni si z ró nymi lud mi w ko ciele, ale bez powodzenia. W
ko cu dochodzi do wniosku, e nie jest tutaj mile widziany i albo przestaje bra udział w yciu
ko cioła, albo przenosi si do innego.
Przykład #2
Pewna kobieta w ko ciele miała problemy z higien . Potrzebowała, by kto z ni o tym
porozmawiał. Gdy ludzie z jej ko cioła w ko cu zaproponowali jej rozmow na ten temat, było
to trudne i wi zało si z ryzykiem. Kobieta mogła wpa
w gniew i poczu si mocno
zakłopotana. Ale członkowie jej wspólnoty zrobili to w miło ci i ona przyj ła ich uwagi. Miło
oznaczała w tej sytuacji pój cie do tej kobiety, aby jej pomóc; brak reakcji nie byłby okazaniem
jej miło ci.
Wyja nij, w jaki sposób poprowadziłby konfrontacj z osobami z powy szych przykładów.
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ROZWI ZYWANIE KONFLIKTÓW JEST MO LIWE DZI KI EWANGELII
A. Ewangelia uwalnia nas do zajmowania si konfliktami
Ewangelia wyzwala nas do podejmowania rozmowy z lud mi na tematy, które nas dotykaj . By
w pełni do wiadczy tej wolno ci, musimy najpierw zrozumie własne słabo ci i l ki. Gdy
rozumiemy to, co wywiera na nas wpływ, mo emy bez poczucia zagro enia stawi czoło
konfrontacji.
Poni ej podajemy cz ste powody unikania przez ludzi sytuacji konfliktowych. Gdy zobaczymy
nasze l ki zwi zane z konfliktami, stanie si jasne, e pokonuje je Ewangelia.
•

L k przed bł dem

•

L k przed przegran

•

L k przed odrzuceniem

•

L k przed tym, co pomy l inni

• L k przed odwzajemnieniem konfrontacji
Czy rozpoznajesz tu własne obawy? Je eli tak, to prawdopodobnie Rozumienie swojej
problemem jest to, co my lisz sam o sobie. Osoba z powy szymi pozycji w Chrystusie
l kami mo e uwielbia słu b innym, ale – bardziej troszczy si o
mo e da ci miało
swoj reputacj czy uczucia. Je eli jednak człowiek my li o
do szczerej
Ewangelii, to rozumie, e Jezus jest tym, który daje prawo
i
reputacj . W takim przypadku powy sze obawy nie s w konfrontacji z innymi.
rzeczywisto ci problemem. Nasze poczucie bezpiecze stwa i
reputacja s w Chrystusie. Kierujemy si pragnieniem słu by i miło ci, nie l kiem, kar czy
pragnieniem, eby dobrze wypa . Ludzie czuj si o wiele bezpieczniej z tymi, którzy nie
troszcz si przesadnie o swoj reputacj . Rozumienie swojej pozycji w Chrystusie mo e da
ci miało do szczerej konfrontacji z innymi.
B. Ewangelia daje nam wzór rozwi zywania konfliktów
Pisz c do ko cioła w Efezie Paweł przedstawia konflikt, jaki istniał mi dzy ydami i poganami,
a tak e pojednanie, które stało si mo liwe przez krzy (Efez. 2:11-16). Sama natura Ewangelii
pokazuje nam, jak mamy kocha siebie nawzajem nawet w konflikcie.
Gdy znajdujemy si w konflikcie z inn osob , w naturalny sposób my limy: „Ja mam racj , a ty
si mylisz”. Gdy to robimy, trzymamy si uparcie własnej sprawiedliwo ci i demonstrujemy
swoj lepot na nasze własne wady i grzech. Po prostu nie chcemy przyzna si do naszej
słabo ci i potrzeby przebaczenia.
W przeciwie stwie do postawy: „Ja mam racj , a ty si mylisz” Ewangelia pokazuje nam
przykład zupełnie innego sposobu podej cia do konfliktu. Aby rozwi za fundamentalny konflikt
mi dzy ludzko ci a jej Stwórc , Jezus zrezygnował ze swoich praw, uni ył si (Filip. 2:5-8) i
cierpiał (1 Piotra 3:18), umo liwiaj c rozwi zanie.
Jak by to było, gdyby my mieli tak postaw wobec innych? Czy konflikty nie byłyby łatwiejsze
do rozwi zywania, gdyby my byli w wi kszym stopniu gotowi uni y si zamiast chroni
własn dum ? To jest postawa, jak Jezus ma wobec nas. Jego przykład prowadzi nas do
ycia, w którym mo emy zrezygnowa z naszego „prawa do posiadania racji” i troszczy si o
potrzeby innych bardziej ni o własne (Filip. 2:2-3).
III.

NAUCZANIE NOWEGO TESTAMENTU NA TEMAT ROZWI ZYWANIA KONFLIKTÓW
A. Ewangelia Mateusza 18:15-17
Jezus podaje bardzo jasny obraz tego, czego oczekuje od swoich na ladowców w kwestii
rozwi zywania konfliktów. Przeczytaj ten fragment i zwró uwag na zasady rozwi zywania
konfliktów, jakie podaje nasz Pan.
•

Wypisz zasady zawarte w tym fragmencie.

•

Zwró uwag na to, e przypowie
o zgubionej owcy poprzedza ten fragment, a
przypowie
o niemiłosiernym słudze nast puje zaraz po nauczaniu o rozwi zywaniu
konfliktów. Jak my lisz, jakie jest znaczenie tego kontekstu dla wierszy 15-17?

Lekcja 14: Słu ba pojednania
Lato 2004

Duchowy charakter

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 82

Pewna grupa chrze cija ska pracuj ca w Europie Wschodniej napisała poni sze przymierze w
dziedzinie wi zi mi dzyludzkich oparte na tym fragmencie. Jest to wzór, który mo e by
wykorzystany przez twój ko ciół.
Ilustracja 15.1 Przykładowe przymierze dla rozwi zywania konfliktów
My, członkowie ____________________, traktuj c powa nie nakaz Pisma, by y w zgodzie
jako bracia i siostry i pokazywa wiatu miło Chrystusa przez nasz wzajemn miło do
siebie, zawieramy ze sob nast puj ce przymierze:
1.

B d czuwał, by chroni prawo i dobre imi innych członków zespołu przez to, e nie
b d akceptował ani uczestniczył w plotkowaniu o nich.

2.

B d zach cał do pozytywnych wypowiedzi o innych członkach zespołu i przekazywał
je dalej.

3.

B d stosował biblijne nauczanie na temat rozwi zywania konfliktów (Mat. 18:15-17a) i
przebaczenia (Mat. 6:12; Efez. 4:32).

4.

B d przypominał i zach cał osoby maj ce negatywne uwagi, aby udawały si wprost
do tych, których one dotycz i starały si rozwi za konflikt mi dzy sob .

5.

B d aktywnie d ył do pojednania i przywrócenia do wspólnoty ka dego, kto mógłby
złama to przymierze i oczekuje, e to samo działanie zostanie podj te wobec mnie,
gdybym go nie dotrzymał.

Biblijne zasady rozwi zywania konfliktów s przedstawione w tek cie Ewangelii Mateusza
18:15-17, a w przypadku grzechu popełnionego przez jednego członka zespołu wobec
innego:
1.

Wszystkie konflikty powinny by rozwi zywane w cztery oczy. Nikt, wł czaj c to lidera
zespołu nie b dzie słuchał skargi, dopóki osoba ta nie próbowała w postawie modlitwy
rozwi za konfliktu z drug osob .

2.

Tylko ci, których sprawa dotyczy, powinni by
konfliktu.

3.

Je eli konflikt nie zostanie rozwi zany w rozmowie indywidualnej, nale y skonsultowa
si z przywódc zespołu. (Je eli przywódca jest osobi cie zaanga owany w konflikt,
osoby zaanga owane powinny wybra jako arbitra innego członka zespołu, ale nie
mał onka osób zaanga owanych).

4.

Je eli konflikt dalej pozostanie nie rozwi zany, zostanie przedstawiony przywódcy
zespołu i dwom innym wiadkom (nie mał onkom).

5.

Je eli dalej nie uda si uzyska rozwi zania, sprawa zostanie przedstawiona całemu
zespołowi w celu podj cia decyzji.

wł czeni w proces rozwi zywania

B. Drugi List do Koryntian 5:17-21
Jako chrze cijanie mamy podchodzi do konfliktów w sposób całkowicie odmienny od wiata.
Jak powiedzieli my wcze niej w tej lekcji, Jezus wzi ł na siebie nasz grzech, aby my mogli
mie Jego sprawiedliwo (2 Kor. 5:21). Zwró uwag na słowa Pawła do Koryntian w tym
kontek cie:
Wszystko za to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sob przez Chrystusa i zlecił na
posług jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sob wiat, nie poczytuj c ludziom ich
grzechów, nam za przekazuj c słowo jednania. Tak wi c w imieniu Chrystusa spełniamy
posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnie . W imi Chrystusa
prosimy: pojednajcie si z Bogiem (2 Kor. 5:18-20).
Interesuj ce jest zwrócenie uwagi na to, e zaraz po przedstawieniu pojednania z Bogiem,
jakie mamy w Chrystusie, Paweł napisał, e Chrystus dał nam słu b pojednania i e jeste my
Jego posłannikami. Korzystaj c z tej terminologii Paweł zawiera tutaj my l, e robimy dla
innych to, co Chrystus zrobił dla nas.
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DO INNYCH

Gdy napotykamy sytuacje konfliktowe, wa ne jest, by pracowa nad odnowieniem wi zi mi dzy
lud mi. Konfrontacja jest okazj , by pomóc ludziom. Jej celem nigdy nie jest ukaranie czy
zniszczenie. Podstawowe znaczenie ma postawa miło ci do ludzi, z którymi pracujemy.
Fragment Ewangelii Mateusza 5:40-41 mówi nam o tym, jak według słów Jezusa mamy
post powa z lud mi, którzy nam si sprzeciwiaj . Mamy miłowa naszych nieprzyjaciół i modli si
za tych, którzy nas prze laduj (Mat. 5:44). Mamy robi rzeczy, które b d ludzi zdumiewa , jak
przej cie dwóch mil zamiast jednej (Mat. 5:41) lub dawanie ludziom wi cej ni si domagaj (Mat.
5:40). To jest ofensywa miło ci, do której wzywa nas Jezus. To jest bro , któr daje nam do walki.
W Li cie do Rzymian 12:14-21 widzimy te same my li wyra one przez Pawła. Postawa, jak maj
przejawia chrze cijanie wobec wrogiego rodowiska to błogosławie stwo, współczucie i
solidarno z lud mi wokół siebie, ycie w zgodzie z innymi, odrzucenie odwetu, pokonywanie zła
dobrem.
Przykład
Młoda chrze cija ska lekarka odbywała rok słu by społecznej w pa stwowym szpitalu. Wszyscy jej
przeło eni byli niechrze cijanami i bardzo utrudniali jej prac . Po kilku miesi cach była gotowa
zrezygnowa i wróci do domu. Gdy poprosiła o porad na temat mo liwo ci rozwi zania konfliktu,
usłyszała, e ma pokona zło przez bycie dobr wobec tych, którzy j prze laduj . Jej prostym
rozwi zaniem było upieczenie ciasta i zaniesienie go swojemu szefowi w prezencie. Ten prosty
gest, poł czony z modlitw , przełamał niech szefa. Pozostałe miesi ce w szpitalu były zupełnie
inne ni poprzednie.
Nie wszystkie sytuacje znajd tak proste rozwi zanie. Musimy jednak wierzy ,
rozwi zanie dla ka dej sytuacji, poniewa Jezus Chrystus panuje nad tym wiatem.
V.

e istnieje

PRAKTYCZNA POMOC W ROZWI ZYWANIU KONFLIKTÓW
A. Jak podchodzi do konfliktu
1.

Rozpoznaj osobiste motywy.
Gdy jeste w konflikcie z drug osob , wa ne jest przyjrzenie si temu, co my lisz. Czy
kieruje tob ura ona duma, czy te płyn ce z miło ci pragnienie słu by? Nigdy nie
b dziesz miał doskonale czystych motywów, ale bardzo wa ne jest, eby był wiadomy
tego problemu i prosił Boga o ujawnienie go w twoim yciu, zanim pójdziesz do drugiej
osoby porozmawia na ten temat. Pami taj o d ble i belce (Mat. 7:3-5).

2.

Nie zakładaj, e rozumiesz cał sytuacj .
Zało enia s miertelnym zagro eniem w sytuacji konfliktu. Nigdy nie zakładaj, e wiesz
wszystko i nie zapominaj o wysłuchaniu wszystkich stron. Zakładaj jedynie, e w
rzeczywisto ci nie znasz całej historii i jest wa ne, eby j poznał. Podstawowe
znaczenie maj tutaj słuchanie i stawianie pyta .
Przykład
Pewnego niedzielnego poranka w nowo zało onym ko ciele w Europie zagin ł rzutnik.
Wszyscy my leli, e został skradziony. Trzeba było zmieni pie ni i spotkanie ko cioła
opó niło si . W ko cu jeden z członków ko cioła przyszedł z rzutnikiem. Przywódcy
oczywi cie zało yli, e po yczył go sobie bez pytania i teraz zwraca. Pó niej okazało si ,
e inna grupa, która korzystała z tego samego budynku, po yczyła ten rzutnik. Człowiek,
który miał go odda , wr czył go członkowi ko cioła tu przed wej ciem, aby unikn
kłopotliwej dla siebie sytuacji!

3.

Zacznij od siebie.
Je eli jest to problem mi dzy tob a inn osob , dobrze jest zało y , e zrobiłe co , co
sprawiło przykro tej osobie. Je eli rozumiesz Ewangeli i to, co Chrystus zrobił dla
ciebie, to wiesz, e nie jest to niemo liwe. Dobrze byłoby dowiedzie si , jak zraniłe t
osob , eby to naprawi . Rozpoznaj korze konfliktu. Normaln tendencj jest patrzenie
na to, co oczywiste, na łatwo zauwa alne aspekty konfliktu. Załó my na przykład, e
plotkowali my o kim i on dowiedział si o tym i teraz jest na nas zły. Oczywist rzecz
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jest to, e plotkowali my, by mo e powtarzaj c rzeczy, które nie s prawdziwe. Ale
prawdziwym problemem, korzeniem konfliktu, jest nielojalno
wobec drugiej osoby.
Powinni my rozprawi si z t nielojalno ci . Mo e ulegli my pokusie plotkowania,
poniewa byli my zazdro ni wobec tej osoby i chcieli my zobaczy , jak zostaje usuni ta
ze swojego uprzywilejowanego miejsca. Powtórzmy: trzeba zaj si zazdro ci , wyzna
j i nawróci si z niej.
4.

Zacznij od czego zach caj cego.
Gdy chcemy przekaza krytyczn uwag drugiej osobie, dobrze jest zacz
od czego
zach caj cego. Musz by jakie dobre rzeczy w tej osobie, a ty powiniene zrównowa y
swoj krytyczn uwag czym pozytywnym. Zach ta jest dobra dla serca (Przyp. 15:30; 25:11).

B. Przyjmowanie krytyki od innych
1.

Spójrz na spraw obiektywnie.
Czasami krytyka jest dobra, a czasami zła. Czasami jest pomocna, a czasami szkodliwa.
Nie przyjmuj krytyki powierzchownie. „Przytrzymaj j przed sob ” i zbadaj, jaka jest
prawda. Zazwyczaj ka da krytyka zawiera w sobie jaki element prawdy. We te pomocne
cz stki prawdy i zastosuj je do swojego ycia, a reszt odrzu .

2.

Nie traktuj krytyki zbyt powa nie, je eli nie zostanie potwierdzona.
Sprawd krytyk rozmawiaj c o problemie z innymi. Spytaj m drych ludzi, czy zgadzaj
si z wyra on na twój temat krytyk .

3.

Słuchaj z nastawieniem: „Dobrze, e nie wiedz wszystkiego!”
Rozumienie Ewangelii ułatwia ycie w obliczu krytyki. Znamy nasze ycie z Chrystusem i
wiemy, e jeste my grzesznikami. Bolesn rzecz jest widzie , jak nasz grzech rani
innych, ale dostrze enie go i nawrócenie si z niego przynosi wi cej chwały Jezusowi, a
tego wła nie chcemy. Dzi ki Ewangelii krytyka nie niszczy nas ani nie jest nieoczekiwana.
Jest narz dziem wzrastania dzi ki łasce Chrystusa.

KONKLUZJA
Nierozwi zany konflikt mo e by jedn z najbardziej niszcz cych rzeczy w yciu osobistym i relacjach
mi dzy lud mi. Je eli masz nierozwi zany konflikt z innym wierz cym, współpracownikiem lub członkiem
rodziny, podejmij odpowiednie kroki w stron pojednania. Znajd my odwag , by kocha innych tak jak
Jezus.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego ludzie boj si konfrontacji z innymi?

•

Kiedy czyja inicjatywa konfrontacji wobec ciebie okazała si prawdziwym błogosławie stwem?

•

Jakie szkody mo e spowodowa unikanie konfrontacji z bratem lub siostr w Chrystusie?

•

Co mo esz zrobi , by łatwiej było przyj

konfrontacj ?

PLAN DZIAŁANIA
Poni sze wiczenie pomo e ci zdoby do wiadczenie w rozwi zywaniu konfliktów w twoich kontaktach z
lud mi:
•

Pomy l o swoich przyjaciołach i znajomych i zastanów si , czy jest kto , kogo skrzywdziłe – lub
kto , kto wyrz dził krzywd tobie.

•

Rozpoznaj korze konfliktu – i rozpraw si z nim.

•

Porozmawiaj z t osob (osobami) i staraj si doprowadzi do pojednania i rozwi zania konfliktu.

Lekcja 15: Moralna prawo
Lato 2004

chrze cijan zakładaj cych ko cioły

Duchowy charakter

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

DUCHOWY
CHARAKTER

LEKCJA

15

strona 85

Moralna prawo
chrze cijan zakładaj cych
ko cioły
KWESTIE PIENI DZY, SEKSU
I WŁADZY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zach cenie chrze cijan zakładaj cych ko cioły do cieszenia si dobrymi
rzeczami, które dał nam Bóg, przy równoczesnej wiadomo ci pułapek zastawianych przez
szatana, aby skusi nas do złego korzystania z pieni dzy, seksu i władzy.

Główne punkty

• Szczerzy wierz cy powinni uznawa własn skłonno

do upadków w prawo ci moralnej.

• Szatan zazwyczaj atakuje w dziedzinach pieni dzy, seksu i władzy.
• Bez nadprzyrodzonej pomocy, mo liwej dzi ki łasce Boga, nie mo emy by dobrzy.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie niektóre podst py szatana powstrzymuj ce go przed cieszeniem si dobrymi darami
naszego Stwórcy.
• Zna podstawowe zasady aktywnego d enia do prawo ci moralnej w sferach cz stych
kompromisów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Łatwo byłoby wpa
w schemat opowiadania sensacyjnych szczegółów znanych upadków w
narodzie lub wygłaszania tyrad przeciw złu w naszych czasach. Co takiego byłoby mini ciem si z
celem. Wiemy ju wystarczaj co du o o skandalach – potrzebujemy rozwi za . Staraj si raczej
przedstawia pozytywne ilustracje z Pisma i własnego do wiadczenia z ycia i słu by.
WPROWADZENIE
Szatan nie jest bardzo twórczy. Pomy l o upadkach moralnych w słu bie
chrze cija skiej: olbrzymia wi kszo
z nich ma zwi zek z pieni dzmi,
seksem i władz . Bóg dał dobre dary swoim dzieciom, ale nasza skłonno
do grzechu, zysku kosztem innych i przyjemno ci prowadz bardzo cz sto
do złego korzystania z Jego darów. Tak łatwo mo emy straci prawo
moraln . Je eli jednak koncentrujemy si na chwale Boga, nasze rodki
materialne, ludzka seksualno
i wpływ mog by dobrymi sługami
Królestwa.

Wybranym celem
zawsze jest
przywództwo. Wróg
naszej wiary b dzie
starał si osłabi nasz
wpływ lub odci gn
nas od przywództwa
oferuj c nam pon tne
pokusy pieni dzy,
seksu i władzy. Jego
sposoby nie s nowe.

Lucyfer prawdopodobnie dr czy si na my l, e my, nieco ni si od aniołów
(Hebr. 2:6,7) b dziemy bra udział w s dzie nad nim. Zwodziciel naszych
dusz chce, eby my w tpili w wa no
prawo ci moralnej. Ten, który
chciał okra
Boga z Jego chwały, w dalszym ci gu stara si ukra
majestat i podziw, jakie wznios si do Boga od uwielbiaj cych Go
wspólnot, które pomagamy zakłada . Wybranym celem zawsze jest przywództwo. Wróg naszej wiary
b dzie starał si osłabi nasz wpływ lub odci gn nas od przywództwa oferuj c nam pon tne pokusy
pieni dzy, seksu i władzy. Jego sposoby nie s nowe.
Moralna prawo chrze cijan zakładaj cych ko cioły silnie wpływa na zasi g i gł bi ich słu by. Ludzi
poci ga Ewangelia i ucz si dojrzało ci i słu by – jakie wzory b d na ladowa ? Charakter
chrze cijan zakładaj cych ko cioły zawsze b dzie zostawiał swoje znami , tak w zało onych
ko ciołach lokalnych, jak i w reputacji szerszych wysiłków, regionalnych i ogólnonarodowych.
Jeste my słabi, ale wi kszy jest Ten, który jest w nas, ni ten, który jest w wiecie (1 Jana 4:4).
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POPULARNE TRIO: PIENI DZE, SEKS I WŁADZA
A. Rzeczy materialne
Gdy mówimy o rzeczach materialnych, chcemy zaznaczy , e nie chodzi nam jedynie o
pieni dze, ale tak e inne przedmioty i rodki, niezale nie od tego, czy nale do nas czy do
ko cioła. (Patrz tak e lekcje na temat szafarstwa w Podr czniku czwartym.)
1.

Ostrze enia
Od samego pocz tku ludzie mieli nakaz, by obj ziemi na własno i rz dzi ni .
Stwórca wszystko dał ludziom, najwy szym spo ród stworzonych istot (1 Moj .
1:28-30). Mamy posiada pewne rzeczy i posługiwa si nimi jako szafarze Boga.
Pieni dze, rzeczy materialne i rodki, mówi c ogólnie, s nam dost pne i powinni my
m drze z nich korzysta . Problem polega na tym, e rzadko my limy, i mamy ich
wystarczaj co du o; w tpimy w m dro
Boga. Miło
pieni dzy jest korzeniem
wszelkiego rodzaju zła (1 Tym. 6:10). Chciwo , zazdro i inne grzechy s nap dzane
przez nieugaszony ogie po dania naszych oczu. Dlatego w swoim nauczaniu
spisanym w Nowym Testamencie Jezus poruszał temat pieni dzy cz ciej ni
jakikolwiek inny – nawet temat zbawienia. Nasz Zbawiciel rozumie problemy ludzi i
dlatego dał nam wiele ostrze e o niebezpiecze stwach zwi zanych z d eniem do
bogactwa. Bóg zamierzył, by te jego dary były dobre (i MOG one by dobre), ale my
cz sto umo liwiali my i umo liwiamy szatanowi wykorzystywanie ich ze szkod dla
nas.

2.

Nawyki
Gdy Jezus był kuszony na pustyni, pierwsza próba Nasze serce b dzie
dotyczyła zaspokojenia pragnie
ciała (Mat. 4:1-11). tam, gdzie nasz
Wezwany do przemienienia kamieni w chleb nasz Pan
skarb. Czy musimy
odpowiedział, e człowiek yje nie tylko dobrami, ale
zastanawia si
ka dym słowem, które pochodzi z ust Bo ych. D enie do
zdobycia po ywienia, pieni dzy i rzeczy materialnych nie długo, dlaczego serca
niektórych z nas s
powinno by naszym priorytetem. Lekarstwem na t
tendencj jest d enie do poznawania Bo ych dróg i zimne jak dotyk
kroczenia nimi. Ka da z tych rzeczy jest wa na. Uczniowie szlachetnego
łowili ryby dla zdobycia jedzenia i utrzymania. Jezus kruszcu?
powiedział swoim na ladowcom, by płacili podatki, a w
pierwszym ko ciele wierz cy dzielili si swoimi dobrami. Pozostaje jednak pytanie o
priorytet: nasze serce b dzie tam, gdzie nasz skarb. Czy musimy zastanawia si
długo, dlaczego serca niektórych z nas s zimne jak dotyk szlachetnego kruszcu?
Godny jest robotnik swojej zapłaty (Łuk. 10:7), a ten, kto nie dba o swoj rodzin , jest
gorszy od niewierz cego (1 Tym. 5:8). By mo e pewien bogaty młodzieniec my lał, e
praktykuje te zasady (Łuk. 18:18-30). Jezus jednak, odpowiadaj c na jego pytanie o
ycie wieczne, powiedział mu, by sprzedał wszystko, co ma, i rozdał ubogim. Bogaty
młodzieniec nie chciał tego zrobi – jego priorytety nie były wła ciwe.
Nasze priorytety musz by oparte na prawdzie, e wszystko, co mamy, nale y do
Pana. Zostali my nabyci za wielk cen i nie nale ymy do samych siebie. Dziesi ciny i
ofiary to sposoby oddawania z powrotem pewnej cz ci na wspólne cele
chrze cija skie. Wszyscy jednak, a szczególnie przywódcy, powinni my by
opiekunami Bo ych pieni dzy, dóbr i rodków, którymi dysponujemy. Zmiana sposobu
wykorzystania funduszy celowych w chrze cija skiej słu bie jest cz st okazj dla
przywódców. Bycie dobrym szafarzem wymaga jednak konsultacji z tymi, którzy
ofiarowali te rodki lub innymi, współodpowiedzialnymi za ich wykorzystanie. Nawyki
dobrego szafarstwa powinny by stosowane niezale nie od wielko ci kwoty. Dlatego
dobrym sprawdzianem przy poszukiwaniu nowych przywódców s słowa Jezusa:
„Byłe wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawi ” (Mat. 25:21).

B. Czysto

seksualna

W nawi zaniu do ludzkiej seksualno ci cieszymy si z faktu, e Bóg uczynił nas
m czyznami i kobietami. Ró nimy si od siebie i jeste my przeznaczeni dla siebie
nawzajem. Sam Bóg w Trójcy pokazuje pi kno uporz dkowanych wi zi miedzy osobami.
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Poniewa zostali my stworzeni do wspólnoty z innymi, logiczne jest, e oczekujemy Bo ych
wzorów dla naszych wi zi z innymi: m a i ony, ojca i córki, m czyzny i kobiety.
Spodziewamy si , e wi zi te b d charakteryzowały si wzajemnym przyci ganiem – jest
to cz
Bo ego stworzenia. Mamy by opiekunami całego stworzenia. B dziemy rozwa a
ludzk seksualno
jako całe spektrum: od prostego uznania ró nic płciowych a do
najintymniejszej wi zi fizycznej.
1.

Ostrze enia
W ogrodzie Eden Adam i Ewa przechadzali si ze swoim
Stwórc nadzy, ich seksualno była pi kn cz ci Bo ego
planu. Według zamiaru Stwórcy kobieta pochodziła z
m czyzny i była partnerk , której pi kno on podziwiał.
Kiedy jednak przez nieposłusze stwo grzech wszedł na
wiat, pojawiły si strach i wstyd, co spowodowało, e Adam
i Ewa zacz li zakrywa swoj ludzk seksualno .

Bóg zach ca do wi zi
mi dzyludzkich na
wielu poziomach,
równocze nie jednak
(...) zastrzega
najbardziej intymny
zwi zek dla
najwy szego poziomu
oddania si .

Bóg zach ca do wi zi mi dzyludzkich na wielu poziomach,
równocze nie jednak daje pewne zasady w tej dziedzinie i
zastrzega najbardziej intymny zwi zek dla najwy szego
poziomu oddania si . Chrze cija scy przywódcy nie s wolni od po dania ciała.
Ludzko , w buntowniczym twierdzeniu, e to my, nie Bóg, znamy si na sprawie lepiej,
zuchwale zrywa te li cie figowe, staraj c si odsłoni i wykorzysta dla własnej
przyjemno ci to, co do niej nie nale y. Bóg nie pozwoli z siebie drwi , Jego drogi s
doskonałe.
2.

Nawyki
Gdyby Jezus uległ pokusie szatana, by otrzyma wszystkie skarby wiata, mo na by
uzna Go za hedonist , człowieka, dla którego przyjemno jest ostatecznym celem
ycia. Jezus odrzucił jednak czynienie „tego, co przyjemne” i powtórzył słowa Pisma:
„Id precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, b dziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu słu y b dziesz” (Mat. 4:10).
Jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły jeste my przywódcami z wizj : wiemy, dok d
zmierzamy. Podobnie jest z kształtowaniem i zachowywaniem wiernego charakteru.
Pomy l o przykładzie jednego z bohaterów Starego Testamentu: Józef przyj ł Bo e
normy. Pozostał wierny niezale nie od tego, czy był traktowany jak ulubiony syn czy jak
uwi ziony niewolnik (1 Moj . 37). Wystrzegał si sytuacji gro cych pokus (1 Moj .
39). Józef bronił si przed grzechem.
Jednym z głównych aspektów wprowadzenia ludzkiej seksualno ci w nale ne jej,
szlachetne miejsce, jest traktowanie osób płci przeciwnej podobnie jak czynił to
Chrystus: z szacunkiem. Wła ciwe wi zi z lud mi wypływaj z postaw, które prowadz
do wiadomych decyzji. Szacunek jest darem łaski. Objawia przez nas warto , jak
Bóg przyznaje ka dej osobie. Pokazuje drugiemu człowiekowi, e jest dla ciebie
warto ciowy. Okazujemy szacunek bli nim, którzy nie musz w aden sposób na niego
zasługiwa . Szacunek ten nie powinien by zale ny od naszych uczu ani od tego, czy
druga osoba go odwzajemnia. W pi tym rozdziale Listu do Efezjan czytamy, e mamy
traktowa naszych współmał onków tak, jak Chrystus traktuje Ko ciół: z szacunkiem.
Traktowanie drugiej osoby przeciwnej płci jako warto ciowej pomaga nam ustrzec si
przed ludzk skłonno ci do wykorzystywania naszej przewagi. Przez traktowanie
kobiet i m czyzn w ten sposób mo emy uchroni si przed złym wykorzystaniem
Bo ego daru seksualno ci.
Wi kszo ludzi ocenia innych na podstawie ich charakteru. Wierno mał e ska jest
najlepszym sprawdzianem charakteru dla ka dego m czyzny i ka dej kobiety.
Najlepsz obron naszego mał e stwa jest dobry atak: piel gnowanie wi zi miło ci.
Wskazówki te odnosz si jednak nie tylko do tych, którzy yj w mał e stwie,
poniewa pokusy atakuj tak e zało ycieli ko ciołów stanu wolnego.

C. Władza i stanowisko
Jako przywódcy na pewnym poziomie, z autorytetem i stanowiskiem, wywieramy gdzie
jaki wpływ. Wpływ ten oznacza władz . Pycha b dzie zwykle decydowa o tym, dla czyjego
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dobra, własnego czy innych, b dziemy wykorzystywa swoj władz . Władza mo e by sił
motywuj c dla zła lub dobra. Jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły pragniemy, by nasz
wpływ był wielki i po yteczny, a tak e by umo liwiał innym osi gniecie pełni mo liwo ci,
jakie Bóg dla nich zamierzył.
1.

Ostrze enia
W roku 1986, kiedy Duvalier, dyktator na Haiti, uciekł z tej karaibskiej wyspy, trójka
wojskowych i cywilów uzgodniła, e b dzie sprawowa tymczasow władz w celu
zorganizowania demokratycznych wyborów. Trudno znale bardziej wyrazisty obraz
zepsucia powodowanego przez władz . W nast pnych miesi cach ubieraj cy si
dotychczas zwyczajnie, przemawiaj cy łagodnie generał stał si autokrat . Ka demu
jego publicznemu pojawieniu si towarzyszyło coraz wi cej medali, a jego twarz uległa
zniekształceniu w wyniku ci głego zaciskania szcz k. Post powało zepsucie władzy.
Okazja do wywarcia wpływu z korzy ci dla sprawiedliwo ci i wolno ci padła ofiar
pychy i osobistego zysku.
Ka dy chrze cijan zakładaj cych ko cioły, zaanga owany w
ewangelizacj , czynienie uczniami Jezusa i wyposa anie do
słu by, spodziewa si , e b dzie wpływał na ludzi dla dobra,
dla naszego Pana. Posiadamy pewnego rodzaju władz ,
poniewa podejmujemy si prowadzenia innych. Władza
jest jak obosieczny miecz. Mo e otwiera drogi dla pracy
chrze cija skiej lub, gdy ulegnie zepsuciu, mo e zajmowa
si zdobywaniem korzy ci dla siebie. Zawsze niebezpieczne
dla przywódcy jest wykraczanie poza ustalone granice i
wykorzystywanie swojej władzy do rozpalania pychy ycia.

2.

Władza jest jak
obosieczny miecz.
Mo e otwiera drogi
dla pracy
chrze cija skiej lub,
gdy ulegnie zepsuciu,
mo e zajmowa si
zdobywaniem
korzy ci dla siebie.

Nawyki
Diabeł zastosował kilka podst pów wobec naszego Pana, gdy był On samotny na
pocz tku swojej słu by. Namawiaj c Go do rzucenia si w dół ze szczytu wi tyni i
sprawdzenia, czy Ojciec po le aniołów, by Go uratowali, diabeł chciał, by Jezus stał si
całkowitym pragmatykiem, by nie polegał na wierze. Gdyby Jezus uległ grzechowi
pragmatyzmu, nie byłoby krzy a ani zbawienia. Pragmatyzm, który słu y tylko chwili
obecnej, jest na dłu sz met destrukcyjny. Jezus odpowiedział słowami Pisma, gani c
szatana za to, e wystawia Boga na prób . My, chrze cijanie zakładaj cy ko cioły,
jeste my regularnie kuszeni, by wykorzystywa swoj władz do robienia tego, co
wydaje si dobre na krótk met , do pragmatyzmu. Nasza idea przywództwa ró ni si
jednak zdecydowanie od stylu sprawowania władzy w wiecie. Zgodne z wol Boga
wykorzystywanie władzy b dzie wi zało si bezpo rednio z naszym rozumieniem i
praktykowaniem przywództwa na podobie stwo Chrystusa (zobacz cz
Przywództwo, Lekcja 6: „Przywództwo przez słu b ” w Podr czniku 4).
Bo a wizja przyszło ci i koncentracja na po danych rezultatach powinny sprawi , by
chrze cijanie zakładaj cy ko cioły całkowicie polegali na Bogu. Tylko Jego moc mo e
wyposa y nas na nasz drog . I gdziekolwiek jako przywódcy b dziemy poci ga za
sob ludzi, wa ne jest, by my kierowali tak ich, jak i nasz , lojalno
w stron
Chrystusa. Ludzie nie s stworzeni z tak wielk wytrzymało ci na uwag innych i
władz , jak cz sto otrzymuj pojedynczy przywódcy. Aby zapobiec niewła ciwemu
wykorzystaniu władzy, musimy dzieli si słu b z innymi oraz stworzy system
odpowiedzialno ci wobec innych w naszych wysiłkach zakładania ko ciołów.

II.

OGÓLNE ZASADY PRAWO CI MORALNEJ
Mamy „stara si naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwo ” (Mat. 6:33). Je eli nie
postawimy najwa niejszych rzeczy na pierwszym miejscu, nie pójd za nimi inne. Bez cnót
nadprzyrodzonych cnoty naturalne zawodz . Bez Bo ej łaski nie mo emy by dobrzy. Bez
miło ci sprawiedliwo zmienia si w okrucie stwo. Bez nadziei odwaga zmienia si w lep
desperacj . Bez wiary wiatowa m dro jest głupot dla Boga. Te dwa poziomy, naturalny i
nadprzyrodzony, wi
si ze sob (Kreeft, ss. 72, 73).
Pokusy s rzecz nieuniknion , ale nie musimy ulega zniech ceniu; zwyci stwo jest mo liwe!
Mamy prawd , na której mo emy polega , a nasze zwyci stwo nad pokus jest silnym
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wiadectwem dla chrze cijan i niechrze cijan. B d my na ladowcami Chrystusa, który był
kuszony wszelkimi sposobami na nasze podobie stwo, ale nie poddał si grzechowi (Hebr.
4:15).
Odpowiedzialno * wobec innych okazała si w wielu przypadkach pomocnym rodkiem
chroni cym przed upadkiem, a tak e ródłem zach ty dla wielu. Mo e to by umowa z jednym
lub kilkoma bliskimi przyjaciółmi lub współpracownikami. Czasami pomocna jest tak e mała
grupa, która koncentruje si na tym, poł czonym z modlitw , studium Biblii i budowaniu
przyja ni. Niektórzy wol bardziej formaln struktur odpowiedzialno ci, inni – podej cie bardziej
swobodne, ale podstawowa zasada pozostaje tutaj taka sama: lepiej jest dwom ni jednemu
(Kazn. 4:9,10). Odpowiedzialno
wobec innych wzmacnia nas w naszej bitwie o moraln
prawo .
W biegu zwyci a ten, kto pierwszy przekroczy lini mety. Wytrwało
jest bardzo wa na,
poniewa wielu przywódców biegnie dobrze, ale niewielu dobrze finiszuje. W Biblii mo emy
znale wiele ilustracji tej zasady. Biegnijmy w taki sposób, by zwyci y . Pami taj c o yciu
Joba patrzmy ponad okoliczno ciami ycia w przyszło . „Lecz On zna drog , któr krocz , z
prób wyjd czysty jak złoto” (Job 23:10). Taka wytrwało pochodzi z:
• Patrzenia do wewn trz dla prawo ci; „odło ywszy wszelki ci ar, a przede wszystkim
grzech, który nas łatwo zwodzi, winni my wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach”
(Hebr. 12:1).
• Patrzenia w gór dla stabilno ci; „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j
wydoskonala” (Hebr. 12:2).
• Patrzenia na zewn trz dla słu by; „Starajcie si o pokój ze wszystkimi i o u wi cenie (...).
Baczcie, aby nikt nie pozbawił si łaski Bo ej” (Hebr. 12:14,15).
• Patrzenia do przodu z nadziej ; „Dlatego te otrzymuj c niewzruszone królestwo, trwajmy w
łasce, a przez ni słu my Bogu ze czci i boja ni !” (Hebr. 12:28).
III.

KORZY CI PŁYN CE Z PRAWO CI MORALNEJ
A.

ycie pełne pokoju
Gdy twoje czyny zgadzaj si z twoimi przekonaniami, do wiadczasz wewn trznego pokoju.
Rezultatem kompromisu w dziedzinie prawo ci mog by bezsenne noce i dokuczliwe
uczucie w sercu.

B.

ycie zdyscyplinowane
Nie było nigdy efektywnego przywódcy, któremu brakowałoby
dyscypliny. Prawo
jest podwalin , na której spoczywaj
wszystkie inne dziedziny ycia. Chrze cijanin zakładaj cy
ko cioły, który jest wystarczaj co zdyscyplinowany, by opanowa
WIELKIE wezwanie do prawo ci moralnej, przekona si , e
dyscyplina potrzebna do zwyci stwa we wszystkich innych
dziedzinach ycia jest ju łatwiejsza do uzyskania.

C. Szacunek u ludzi
Efektywni zało yciele ko ciołów rozumiej , e szacunek i wpływ
wyrastaj z ycia nacechowanego prawo ci . Prawo
jest
kluczem do zachowania przywództwa przez długi czas.
D. Pozytywne dziedzictwo
Chrze cijanin zakładaj cy ko cioły, który pozostawi po sobie
dziedzictwo prawo ci moralnej, pozostawia dar o wiele wi kszy
ni suma jego innych dokona w słu bie zakładania ko ciołów.

*

Chrze cijanin
zakładaj cy ko cioły,
który jest
wystarczaj co
zdyscyplinowany, by
opanowa WIELKIE
wezwanie do
prawo ci moralnej,
przekona si , e
dyscyplina potrzebna
do zwyci stwa we
wszystkich innych
dziedzinach ycia jest
ju łatwiejsza do
uzyskania.

Ang. „accountability” oznacza tutaj sytuacj , w której kto zgadza si „zdawa spraw ” drugiej
osobie ze swoich post pów w walce z pokusami i grzechem (przyp. tłum.).
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MORALNA MO E DROGO KOSZTOWA

Chrze cijanie zakładaj cy ko cioły, yj cy w mał e stwie lub wolni, samotni lub w zespołach,
prawdopodobnie przekonaj si , e droga do moralnej prawo ci nie jest usłana ró ami. Niektóre
z najci szych bitew mog by narz dziami, jakimi Jezus posłu y si do ukształtowania w nas
bardziej duchowego charakteru lub dawania bardziej widocznego wiadectwa o Nim i Jego
drogach. Mamy gwarancj Jego obecno ci i mocy, gdy idziemy razem z Nim. Nie mamy jednak
gwarancji zewn trznego sukcesu. Nie wiemy, czy Zacheusz kiedy doszedł znów do takiego
poziomu ycia, jaki miał przed spotkaniem Jezusa (Łuk. 19:8). Józef znalazł si w wiezieniu,
fałszywie oskar ony, po tym, jak uciekł od ony Potifara, nie chc c poło y si z ni (1 Moj .
39.12-20). Dawid dalej pozostawał uciekinierem, gdy nie skorzystał z okazji w jaskini i nie chciał
„dotkn Bo ego pomaza ca” (1 Sam. 24).
By mo e prze laduje ci pami o grzechu, który popełniłe w czasach, gdy nie obchodziła ci
moralna prawo . Szczero to drogocenna i owocna cnota. Wyznawajmy grzechy, które tak
łatwo nas trzymaj w wi zach (Hebr. 12:1) i polegajmy na Bo ym słowie. On jest wierny i
sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy (1 Jana 1:9). My jednak mo emy mie długi do
spłacenia, choroby do wyleczenia lub wi zi z lud mi do naprawienia. Przyjmujmy
odpowiedzialno za nasz przeszło , ale nie pozwalajmy, by dzie wczorajszy determinował
nasze posłusze stwo dzi i jutro. Od teraz prawo moralna mo e by znakiem szczególnym
naszego duchowego przywództwa, a nasza słu ba zakładania ko ciołów mo e zbiera owoce
naszego prawego charakteru.
KONKLUZJA
Jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły nie powinni my y złudzeniami. Cho nie jeste my tak prawi
jak Noe, wiat mieje si z wierz cych. Niechrze cijanie obnosz si ze swoim grzesznym
post powaniem. Moralno
wiata dzisiaj mo na porówna do okr tu, który stracił ster (brak prawo ci
moralnej), a co gorsze, nawet gdyby ludzie go odzyskali, nie wiedzieliby dok d płyn (odrzucenie
absolutnej prawdy). Otrzymali my misj ratowania ycia, a jej wykonanie b dzie wymagało dania z
siebie wszystkiego w dziedzinie podobie stwa naszego charakteru do Chrystusa i moralnej prawo ci.
Bo e słowo pokazuje nam drog . Lokalne ko cioły s jak ster steruj cy społecze stwem poprzez
bycie sol i wiatłem – aby przywraca moraln prawo i by forum dla budowania Bo ych przyja ni.
Uczniowie Chrystusa, wykonuj c prac ewangelistów, wzywaj grzeszników do pojednania z Bogiem,
a tym samym te do pojednania mi dzy sob .
Je li jeste zało ycielem ko ciołów, jeste strategiczn osob w Bo ej misji na ziemi! Pami taj, do
kogo nale ysz i zgodnie z tym post puj. Moralna prawo dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły jest
fundamentaln konieczno ci .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób prywatny upadek w prawo ci moralnej wpływa na publiczn słu b ? A prywatna
wiedza o grzechu innego sługi?

•

Je eli kto upadnie w jednej dziedzinie, czy jest bardziej prawdopodobne, e upadnie w innej? W
jaki sposób dobre nawyki w jednej dziedzinie pomagaj zapewni prawo w innych?

•

Czy zachowanie prawo ci moralnej staje si łatwiejsze, im dłu ej jeste zaanga owany w słu b ?

•

W jaki sposób konkretna odpowiedzialno
zachowaniu prawo ci moralnej?

•

Gdy społecze stwo domaga si zmiany reguł dotycz cych wła ciwego zachowania moralnego, co
mo emy zrobi , aby kompromisy wobec warto ci biblijnych były mniej prawdopodobne?

•

Omawiali my przede wszystkim problemy pieni dzy, seksu i władzy. Zastanów si nad mo liwymi
zwi zkami mi dzy nimi a innymi dziedzinami prawo ci moralnej: uczciwo ci , wierno ci ,
równowag , współczuciem, opanowaniem, m dro ci , rado ci , zaufaniem, wytrwało ci .

wobec innych wierz cych pomaga w uzyskaniu i

PLAN DZIAŁANIA
•

Spytaj swoj
on (swojego m a) i jednego lub dwóch bliskich przyjaciół: „Jak
prawo ci moralnej ludzie rzadko widz w moim yciu?”

•

Zgodnie z tym, jak odpowied usłyszysz (LUB według tego, do czego skłoni ci Bóg po gorliwym
poszukiwaniu z twojej strony) módl si i zaplanuj krótk strategi obejmuj c okre lon dyscyplin

dziedzin
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(dyscypliny) dla wzmocnienia tej mniej widocznej cechy twojego charakteru. Mo e to by
dziedzina upadku, ale niekoniecznie. Mo e to by po prostu dziedzina, w której twoje prywatne
ycie nie wpływa jeszcze na innych.
•

Wprowadzaj w ycie swoj strategi co najmniej przez dwa tygodnie. Nie musi ona by
skomplikowana, ale musi by konkretna.

•

Powiedz swojej onie (m owi) i przynajmniej jednemu lub dwom przyjaciołom o tym, co zrobiłe i
czego si przez to nauczyłe .

•

Wykonaj to wszystko w przeci gu trzech miesi cy od uczestnictwa w tej lekcji.
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