Poziom 3 Lekcja 9
NIE POD PRAWEM, LECZ POD ŁASKĄ
Opracował Don Krow
Ostatniej nocy miałem sen, w którym pewna kobieta była cały czas karana za wszystkie źle
zrobione rzeczy (za swoje grzechy). Jakiś mężczyzna cały czas za nią chodził i gdy tylko ta kobieta
popełniła jakiś błąd, on kręcił głową z obrzydzeniem, zdejmował swój pas i zaczynał ją bić. Za każde
złe słowo i za każdy błąd otrzymywała karę. Przez cały czas kulejąc próbowała się uśmiechać
i zachować dobre podejście, ale cały czas popełniała rzeczy, które wpędzały ją w tarapaty. To nie były
jakieś wielkie rzeczy, ale za każdą nawet najdrobniejszą pomyłkę, którą ten człowiek dojrzał,
ta kobieta była bita. Sprawa beznadziejna. Ona nie mogła przestać robić tak, aby nie wpadać co chwila
w kłopoty. Pamiętam, jak bardzo było mi jej żal. Chciałem jej pomóc i uwolnić ją od tego człowieka.
No i nagle się obudziłem.
Zacząłem myśleć o Bożej łasce, tej niezasłużonej, niezapracowanej przychylności Boga. Kiedy
serce jest utwierdzone w łasce, nie staramy się już więcej zasłużyć na Bożą akceptację przez nasze
zasługi, przez zachowywanie Jego Prawa w naszej własnej sile i możliwościach. Zdołaliśmy w końcu
uciec od kary, na które sobie zasłużyliśmy za złamanie Bożego Prawa. Zostaliśmy uratowani przez
Jezusa.
Pomyśl o Jego przychylności, czyli o Jego akceptacji, o Jego wsparciu i błogosławieństwie. Kiedy
chcesz uzyskać czyjąś przychylność, to co wtedy robisz? Starasz się robić i mówić w taki sposób, aby
ten ktoś był zadowolony z ciebie i nie chcesz zrobić niczego, co by tego kogoś rozgniewało.
To znaczy, że przez cały czas zachowujesz się tak, jak należy. Czy coś takiego jest w ogóle możliwe?
To tak, jak z zaprzeczaniem prawu grawitacji. Możesz to robić przez jakiś czas, ale w końcu i tak
spadniesz. Ono jest silniejsze od ciebie.
Mogę się porównać do kobiety z mojego snu. Czułem się tak, kiedy starałem się bardzo mocno
robić wszystko jak należy, ale i tak w jakimś detalu zawodziłem. Myślałem, że jeśli uda mi się
przetrwać dzień bez żadnego uchybienia, to dokonam czegoś wielkiego. Niestety, moje niedostatki
zawsze powodowały niedoskonałość. Myślałem wtedy, że nie tylko zawiodłem swojego Ojca
w niebie, ale potępiałem się do tego stopnia, że potrafiłem bić samego siebie. Pokonany przez samego
siebie. Byłem skupiony na swoich możliwościach i niedostatkach. Nigdy nie dość dobry, nie sięgający
wystarczająco wysoko, by zdać; potrzebowałem kogoś, kto by mnie uratował.
Bóg w swoim miłosierdziu zesłał nam ratunek - Jego imię jest Jezus. Bóg posłał Jezusa, aby
uwolnić nas od samych siebie, od naszych beznadziejnych prób wypełniania Jego Prawa. Jezus wziął
na siebie karę przewidzianą przez Prawo, którego nie byliśmy w stanie przestrzegać; abyśmy nie
musieli umierać, ale abyśmy mogli być wolni i mieć życie wieczne w Nim. Jezus dał nam dar
sprawiedliwości, abyśmy mogli byś sprawiedliwi i święci przed Bogiem Ojcem, abyśmy mogli
sprostać wszystkim wymaganiom Prawa. Mamy pokój z Bogiem przez to, co On dla nas zrobił,
umierając za nas, będąc pogrzebanym i zmartwychwstając. Mamy przychylność u Boga, niezasłużoną
i niezapracowaną. Jest nią łaska.
Wierząc w to, twoje serce musi być utwierdzone, bez żadnej wątpliwości, w wiedzy o tym,
że On zrobił to, ponieważ cię kocha. Niech twoje serce będzie bezpieczne, stabilne i mocne w Jego
łasce. Niech będzie utwierdzone bez jakiegokolwiek znaku zapytania czy niewiary w to, że On już
nam dał wszystko, co jest nam potrzebne do życia w obfitości w Jezusie.
1

Jeśli nadal będziemy się skupiać na naszych niedociągnięciach i porażkach, pomyłkach i grzechach,
zamiast na Jezusie – sprawcy i dokończycielu naszej wiary, nasze serce będzie smutne i bezsilne;
niezdolne, by uwierzyć, że możemy cokolwiek otrzymać od Boga. To właśnie sercem, którym
wierzymy, otrzymujemy od Niego jego sprawiedliwość i łaskę. Nasze serce musi należeć w całości
do Niego. Jedynie wtedy będziemy spełnieni i spokojni. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego
serca, bo z niego tryska źródło życia (Przypowieści Salomona 4:23).

Pytania
1. Jak została zdefiniowana w tej lekcji łaska?
____________________________________________________________________________
2. Kiedy nasze serce jest utwierdzone w łasce, nie staramy się już więcej zasłużyć na Bożą
akceptację przez_______________________________________________________________
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Niedociągnięcia Dona sprawiały, że był niedoskonały.
W jaki sposób zostaliśmy udoskonaleni według tego wersetu?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Jezus dał nam ____________ sprawiedliwości, abyśmy
mogli byś sprawiedliwi i święci przed Bogiem Ojcem, abyśmy mogli sprostać wszystkim
wymaganiom Prawa.
5. Jeśli nadal będziemy się skupiać na naszych niedociągnięciach i porażkach, pomyłkach
i grzechach, zamiast na Jezusie – sprawcy i dokończycielu naszej wiary; nasze serce będzie
smutne i bezsilne; niezdolne, by uwierzyć, że możemy cokolwiek otrzymać od Boga. Na kim
musimy skupiać swój umysł?
____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Nasze serca muszą w całości należeć do Niego. Jedynie wtedy
osiągniemy___________________________________________________________________
7. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Zbawienie jest nagrodą za dobre sprawowanie, czy jest darem
Bożej łaski?__________________________________________________________________
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość jest darem. Czy na dar trzeba pracować?
_________. W jaki sposób można zdobyć dar? ______________________________________
9. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Co w tym wersecie jest darem Bożej łaski?
____________________________________________________________________________
10. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Ile twoich dobrych uczynków bierze udział w twoim zbawieniu?
____________________________________________________________________________
11. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Wyjaśnij swoimi słowami, co znaczy być pod Bożą łaską?
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____________________________________________________________________________
12. Przeczytaj List do Rzymian 11:6. Skoro błogosławieństwa Boga są nam dane z łaski, w takim
razie nie są one dane ___________________________________________________________
13. Przeczytaj List do Rzymian 3:24. Wyjaśnij swoimi słowami znaczenie tego wersetu.
____________________________________________________________________________
14. Przeczytaj List do Efezjan 1:7. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów według ______________

Wersety użyte w pytaniach
List do Hebrajczyków 10:14 - Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy
są uświęceni.
List do Rzymian 5:17 - Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą
w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Ks. Izajasza 26:3 - Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.
List do Efezjan 3:17 - …żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych,
a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości.
List do Rzymian 4:5 - Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia
bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość.
List do Rzymian 6:23 - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot
wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Tytusa 3:5 - Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla
miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.
List do Rzymian 6:14 - Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod
zakonem, lecz pod łaską.
List do Rzymian 11:6 - A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
List do Rzymian 3:24 - I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie
Jezusie.
List do Efezjan 1:7 - W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według
bogactwa łaski Jego.
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Odpowiedzi
1. Jak została zdefiniowana w tej lekcji łaska? Niezasłużona, niezapracowana przychylność
Boga.
2. Kiedy nasze serce jest utwierdzone w łasce, nie staramy się już więcej zasłużyć na Bożą
akceptację przez uczynki.
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Niedociągnięcia Dona sprawiały, że był niedoskonały.
W jaki sposób zostaliśmy udoskonaleni według tego wersetu? Przez ofiarę Jezusa zostaliśmy
udoskonaleni na zawsze.
4. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Jezus dał nam dar sprawiedliwości, abyśmy mogli byś
sprawiedliwi i święci przed Bogiem Ojcem, abyśmy mogli sprostać wszystkim wymaganiom
Prawa.
5. Jeśli nadal będziemy się skupiać na naszych niedociągnięciach i porażkach, pomyłkach
i grzechach, zamiast na Jezusie – sprawcy i dokończycielu naszej wiary, nasze serce będzie
smutne i bezsilne; niezdolne, by uwierzyć, że możemy cokolwiek otrzymać od Boga. Na kim
musimy skupiać swój umysł? Nasz umysł musi zostać skupiony na Panu.
6. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Nasze serca muszą w całości należeć do Niego. Jedynie wtedy
osiągniemy spełnienie i spokój.
7. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Zbawienie jest nagrodą za dobre sprawowanie, czy jest darem
Bożej łaski? Jest darem Bożej łaski.
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość jest darem. Czy na dar trzeba pracować?
Nie! W jaki sposób można zdobyć dar? Po prostu wyciągając rękę i biorąc go.
9. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Co w tym wersecie jest darem Bożej łaski? Życie wieczne
(zamiast wiecznej śmierci).
10. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Ile twoich dobrych uczynków bierze udział w twoim zbawieniu?
Ani jeden.
11. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Wyjaśnij swoimi słowami, co znaczy być pod Bożą łaską?
Nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy przez swoje grzechy, ale raczej dostajemy to,
co najlepsze od Boga przez Chrystusa. Sprawiedliwość, akceptacja, przebaczenie
grzechów, wszystko to jest darem Bożego miłosierdzia.
12. Przeczytaj List do Rzymian 11:6. Skoro błogosławieństwa Boga są nam dane z łaski, w takim
razie nie są one dane przez uczynki.
13. Przeczytaj List do Rzymian 3:24. Wyjaśnij swoimi słowami znaczenie tego wersetu.
Sprawiedliwość jest darem Bożej łaski dla wierzącego, ze względu na odkupieńczą śmierć
Chrystusa na krzyżu.
14. Przeczytaj List do Efezjan 1:7. Otrzymaliśmy przebaczenie według bogactwa łaski Jego.
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