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ZBAWIENIE Z ŁASKI
Opracował Don Krow
Jezus wielokrotnie używał przypowieści, podobieństw, by zilustrować prawdy duchowe. Ew. Łukasza
18:9-14: I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni,
a innych lekceważyli, to podobieństwo. Jezus zwracał się do konkretnych odbiorców; do tych, którzy
pokładali ufność w sobie samych, w swojej sprawiedliwości i automatycznie gardzili, i patrzyli
na innych z góry. Zwracał się do ludzi, którzy ufali w to, co robili. My nazywamy ich sprawiedliwymi
z siebie i o tym właśnie mówił Jezus, gdy mówił, że patrzą na innych z góry: „Jestem lepszy niż ty!”.
W wersecie 10 Jezus mówi: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi
celnik. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że weszli do kościoła, by się modlić, a jeden z nich był
Faryzeuszem. Faryzeusz był bardzo religijną osobą. Słowo to właściwie oznacza „oddzielony od”, czyli
kogoś tak religijnego, że w pewnym sensie mówiącego: „Nie zanieczyszczaj mnie! Nie podchodź
za blisko. Nie jestem taki jak inni. Jestem lepszy!”. Drugim człowiekiem wspomnianym przez Jezusa
był celnik. Celnicy to inaczej poborcy podatków, znani ze swojej wredności; źli, grzeszni ludzie, oszuści
defraudujący pieniądze. Celnicy zbierali podatki od kogo tylko się dało, zagarniając wielkie sumy dla
siebie, dając niewielką część rzymskiej władzy, przez co nie byli mile widziani przez swoich rodaków.
Historia toczy się dalej: Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak
inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Chciałbym, byś zwrócił
na to uwagę. Do kogo się modlił? W zasadzie modlił się on do siebie, pomimo tego, że mówił: „Boże”
i używał odpowiednich zwrotów. Bóg nie uznał jego modlitwy i zaraz zobaczymy dlaczego. Zauważ,
że on się modlił: „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie”. Faryzeusz, ten religijny człowiek
stwierdził: „Nie jestem taki jak inni ludzie. Nie jestem grzesznikiem. Nie jestem wyłudzaczem, nie
jestem niesprawiedliwy, nie jestem cudzołożnikiem i nie jestem jak ten celnik, który przyszedł się
modlić”. Widzisz? On pogardzał i patrzył na innych z góry, bo uważał się za lepszego.
W wersecie 12, Faryzeusz powiada: Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego
dorobku. Innymi słowy, mówił: „Widzisz, co robię?”. Czy wiesz, co znaczy pościć? Znaczy to tyle,
co być bez jedzenia. Dawał także pieniądze na kościół. On był jedną z tych osób, które mówią: „Nie
przeszkadzaj mi! Żyję dobrym życiem! Daję jałmużnę! Daję pieniądze na kościół!”.
Później przechodzimy do celnika w wersecie 13: A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu
podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Zwróć
uwagę, na mowę jego ciała. „Stanął z daleka”. Nawet nie udało mu się wejść do kościoła. Był tak
zawstydzony z powodu swojego życia i rzeczy, które zrobił, że stał z daleka i nawet nie patrzył w górę,
by spojrzeć w niebo, ale bił się w piersi! Gdy Biblia mówi o biciu się w piersi w Starym Testamencie
przytacza, że wielokrotnie rozdzierano sobie przy tym szatę, co miało znaczyć: „Przepraszam Boże,
za to co zrobiłem!”. Był to znak pokuty, skruszonego serca i złamanego ducha, którym Bóg nie
wzgardzi. Ten poborca podatków, będąc grzesznym człowiekiem, zawołał do Boga w modlitwie:
„Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu!”.
Werset 14: Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy,
kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Celnik odszedł
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usprawiedliwiony, uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, z przebaczeniem. Dlaczego
mu przebaczono? Dlaczego on odszedł do domu pojednany z Bogiem, a religijny Faryzeusz nie?
To dlatego, że Faryzeusz wywyższył siebie, mówiąc: „Jestem lepszy niż inni ludzie! Nie jestem
grzesznikiem. Nie jestem jak inni!”, podczas gdy poborca podatków wiedział, że nic Bogu zaoferować
nie może. On był grzeszny. Biblia mówi, że Jezus nie przyszedł zbawić sprawiedliwych, ale
grzeszników i że wszyscy zgrzeszyliśmy, i brak nam chwały Bożej. Poborca podatków ukorzył się
i odnalazł przebaczenie.
Mówimy o usprawiedliwieniu z łaski. Łaska, to wspaniałe słowo i chcę podać jej definicję, ale łaska
jest czymś jeszcze większym. W języku greckim, w którym Nowy Testament został napisany,
odpowiednikiem słowa „łaska” jest słowo charis. Przyjętą definicją słowa łaska jest takie znaczenie:
darmowa, niezasłużona przychylność Boga względem ludzi, którzy na nią nie zasługują. Ten poborca
podatków nie zasłużył sobie niczym, by coś od Boga uzyskać, ale jednak otrzymał przychylność Boga,
ponieważ ukorzył samego siebie. Jest jeszcze jedno greckie słowo, charisma, które zawiera w sobie
charis, z końcówką ma. To oznacza specyficzną manifestację Bożej łaski, której celnik doświadczył,
uzyskując usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem jako dar.
List do Rzymian 5:17: Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą
w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Bóg oferuje pojednanie z sobą jako dar i zgodnie
z omawianym fragmentem, celnik otrzymał dar usprawiedliwienia; sprawiedliwości, która przychodzi
jedynie przez Jezusa Chrystusa. Biblia w Ew. Jana stwierdza: Zakon bowiem został nadany przez
Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Łaska jest oferowana jedynie jednemu
rodzajowi ludzi - tym, którzy się ukorzą, wiedząc, że nie mają najmniejszego prawa stanąć przed
Bogiem; tym, którzy wołają o Boże miłosierdzie. Tacy ludzie odnajdą Boże miłosierdzie i pojednanie.

Pytania
1. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Czym jest przypowieść, podobieństwo?
______________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Do kogo Jezus skierował swoją przypowieść?
______________________________________________________________________________
3. Przeczytaj ostatnią część wcześniejszego wersetu. Ludzie uważający siebie za sprawiedliwych
zawsze okazują swoje podejście do innych. Zgodnie z Ew. Łukasza 18:9, czym charakteryzuje się
takie podejście?
A. sympatią do innych.
B. pogardą dla innych i patrzeniem na nich z góry.
C. miłością do innych.
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Dwoje ludzi poszło się modlić. Jak dzisiaj nazwałbyś miejsce,
do którego się udali?
_______________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Kim byli ci ludzie?
_______________________________________________________________________________
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6. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:11. Jaka była modlitwa Faryzeusza?
_______________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co znaczy słowo post?
_______________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co znaczy dawać dziesięcinę?
_______________________________________________________________________________
9. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Gdzie stanął poborca podatków? Dlaczego?
_______________________________________________________________________________
10. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Dlaczego poborca podatków zwiesił swoją głowę, zamiast patrzeć
w górę?
_______________________________________________________________________________
11. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Jak wyglądała modlitwa poborcy podatków?
_______________________________________________________________________________
12. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Który z tych ludzi został uznany za sprawiedliwego przed Bogiem,
gdy udał się do domu?
_______________________________________________________________________________
13. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Dlaczego poborca podatków został uznany za sprawiedliwego,
a Faryzeusz nie?
_______________________________________________________________________________
14. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Czy Bóg przebaczył temu celnikowi?
_______________________________________________________________________________
15. Przeczytaj List do Rzymian 10:13. Czy gdybyś teraz, w tej chwili, padł na kolana i zawołał
do Boga prosto z serca: „Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu!”, czy Bóg potraktowałby cię tak
samo jak celnika?
_______________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Łukasza 18: 9 - I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych,
że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo:
Ew. Łukasza 18:10 - Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Ew. Łukasza 18:11 - Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni
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ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik.
Ew. Łukasza 18:12 - Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.
Łukasz 18:13 - A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś
swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Ew. Łukasza 18:14 - Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie;
bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
List do Rzymian 10:13 - Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
1 List Jana 1:8,9 - Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Czym jest przypowieść/podobieństwo? Biblijne podobieństwo,
przypowieść to historia ukazująca duchową prawdę.
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Do kogo Jezus skierował swoją przypowieść? Do tych, którzy
pokładają ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi; czyli sprawiedliwi z siebie.
3. Przeczytaj ostatnią część wcześniejszego wersetu. Ludzie uważający siebie za sprawiedliwych
zawsze okazują swoje podejście do innych. Zgodnie z Ew. Łukasza 18:9, czym charakteryzuje się
takie podejście? B. Pogardą dla innych i patrzeniem na nich z góry.
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Dwoje ludzi poszło się modlić. Jak dzisiaj nazwałbyś miejsce,
do którego się udali? Udali się do kościoła.
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Kim byli ci ludzie? Jeden był Faryzeuszem a drugi
celnikiem/poborcą podatków.
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:11. Jaka była modlitwa Faryzeusza? Boże, dziękuję ci, że nie jestem
jak ludzie i nie jestem grzesznikiem. Nie jestem oszustem, nie jestem niesprawiedliwy, nie
cudzołożę i nie jestem jak ten celnik.
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co oznacza słowo post? Być bez jedzenia z wyboru.
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co znaczy dawać dziesięcinę? To znaczy oddawać dziesiątą część
przychodów.
9. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Gdzie stanął poborca podatków? Z daleka.
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Dlaczego? Ponieważ był zawstydzony idąc do kościoła (lub świątyni) z powodu swoich wielu
grzechów, wolał stać z daleka.
10. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Dlaczego poborca podatków zwiesił swoją głowę, zamiast patrzeć
w górę? Ponieważ się wstydził. Czy zrobiłeś kiedyś coś takiego, że nie mogłeś spojrzeć komuś
w oczy?
11. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Jak wyglądała modlitwa poborcy podatków? Boże! Bądź miłościw
mnie grzesznemu! Jestem grzesznikiem!
12. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Który z tych ludzi został uznany za sprawiedliwego przed Bogiem
gdy udał się do domu? Poborca podatków/celnik.
13. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Dlaczego poborca podatków został uznany za sprawiedliwego
a Faryzeusz nie? Ponieważ ukorzył się przed Bogiem. Faryzeusz był pełen pychy; nie myślał,
że potrzebuje Zbawcy.
14. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Czy Bóg przebaczył temu celnikowi? Tak.
15. Przeczytaj List do Rzymian 10:13. Czy gdybyś teraz, w tej chwili, padł na kolana i zawołał
do Boga prosto z serca: „Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu!”, czy Bóg potraktowałby cię tak
samo jak celnika? Tak. Przebaczyłby mi i oczyściłby mnie z mojej niesprawiedliwości. Spójrz
do 1 Listu Jana 1:8-9.
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