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[ ] ŻYCIE 
 z łaski

Sobota, 21 marca 2015 
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i łaska
Tekst: Tyt 2, 11–15

Opowieść o społeczności, która dawała pluszaki
Jest taka opowieść o  społeczeństwie szczęśliwych ludzi, 
w którym nie znano przemocy. Panowały w nim miłość, ra-
dość, szczęście i pokój. Każdy miał małą, miękką Pluszową 
Torbę, którą otrzymywał w  dniu narodzin. Gdy do niej 
sięgał, mógł wyjąć milutkiego pluszaka, który – podarow-
any komuś, kogo spotkało jakieś niemiłe doświadczenie – 
sprawiał, że obdarowany czuł się ciepło, przyjemnie i  ra-
dośnie. Ludzie nieustannie obdarowywali się nawzajem, 
a ponieważ zawsze dawali pluszaki za darmo, otrzymanie 
dużej ich liczby nie było jakimś problemem. Zawsze było 
ich pod dostatkiem, więc zazwyczaj wszyscy czuli się za-
dowoleni. Nadszedł dzień, gdy zła wiedźma, która za-
jmowała się wytwarzaniem maści i  syropów dla chorych 
ludzi, zdenerwowana, że nikt już nie kupował jej produk-
tów, wpadła na nikczemny pomysł. Pewnego ranka, kiedy 
dwoje młodych ludzi ją mijało, udała omdlenie, a gdy otr-
zymała od nich pluszaka, powiedziała: „Jeżeli będziecie je 
tak rozdawać, to wkrótce wam się skończą i  nic dla was 
nie zostanie!”. Młodzi ludzie, zaskoczeni, zapytali ją: „Ch-
cesz nam powiedzieć, że w naszej torbie nie ma pluszaka 
za każdym razem, gdy do niej sięgamy?”. Odpowiedziała: 
„Dokładnie tak, a kiedy wam się skończą, to nic nie będzie 
można na to poradzić. Więcej ich już nie będzie”.
Po tych słowach wiedźma odleciała, głośno rechocząc. 
Młodzi ludzie wzięli to sobie do serca i przestali dawać 
oraz przyjmować pluszaki. Narzekali i dąsali się, gdy wid-
zieli, jak ktoś dawał maskotkę. Wkrótce pluszaki były 
jedynie gromadzone. Na twarzach ludzi pojawiły się 
zmarszczki, a od czasu do czasu ktoś umierał z powodu 
braku „pluszowego ciepła”. Społeczeństwo stało się bru-
talne, a wynikające z  tego kradzieże i  inne przestępstwa 
były coraz częstszym zjawiskiem. Spokojna, serdeczna 
wspólnota umarła. Coraz więcej ludzi kupowało produkty 
wiedźmy, które jednak nie dawały miłości, radości, pokoju 
ani dobroci. Mijały lata i społeczeństwo stawało się coraz 
bardziej okrutne. Gdy Tim i  Maggie, dwoje młodych 

ludzi, pojechali na wakacje do dziadków, przypadkiem 
zobaczyli całe mnóstwo pluszaków schowanych w szafie. 
Gdy zapytali, co to jest, dziadkowie opowiedzieli im his-
torię z czasów, gdy wszyscy dawali i otrzymywali pluszaki. 
Mówili też o  tym, że kiedyś społeczeństwo było serdec-
zne, spokojne i radosne – w przeciwieństwie do tego, co 
działo się teraz. Dowiedzieli się, że przyczyną przemocy 
i okrucieństwa w tej wspólnocie było gromadzenie przy-
tulanek i  zaprzestanie obdarowywania się nimi. Młodzi 
ludzie zdecydowali się zebrać tyle pluszaków, ile tylko 
mogli, i  zaczęli rozdawać je ludziom w  potrzebie. Inni, 
widząc to, podchwycili tę ideę i  wkrótce znowu wszy-
scy dawali i  otrzymywali pluszaki, a  po pewnym czasie 
miłość, radość, pokój, dobroć i szczęście znowu powróciły 
do tej społeczności.
Jest to ilustracja tego, co stało się w pierwszej wspólno-
cie, po stworzeniu której Bóg, który stworzył wszechś-
wiat, ocenił ją, mówiąc, że było to „bardzo dobre”. Tam 
również panowały pełnia pokoju, niezmierzona miłość, 
nieograniczona radość, nieskończone szczęście, doskonałe 
zdrowie, rozsądne wykorzystywanie czasu oraz łączność 
twarzą w  twarz zarówno z  Bogiem, jak i  ze sobą naw-
zajem. Jednak szatan i  zastępy demonów zaatakowały 
„bardzo dobre” społeczeństwo i w efekcie nagość stała się 
czymś wstydliwym, słodkie sny zamieniły się w koszmary, 
zrzucanie winy stało się sportem narodowym, wystawne 
posiłki były przygotowywane w pocie czoła, rodzenie dz-
ieci stało się bolesne i męczące, na roślinach pojawiły się 
kolce i ciernie, przemoc w domu stała się codziennością, 
pojawiło się porzucenie, powstały trójkąty miłosne, zaczę-
to pić alkohol, palić tytoń, marihuanę, stosować kokainę, 
crack, heroinę, klubowe narkotyki, a wszelkiego rodzaju 
uzależnienia stały się normalnością. Objawy powodowane 
brakiem dostępu do używek stały się bardzo poważnymi 
problemami. Powstała nienawiść, złość, walki wewnętrze 
i tajne stowarzyszenia oraz wszelkiego rodzaju zachowania 
antyspołeczne.
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Przeciwdziałanie pandemii
Stwórca postanowił nie pozostać obojętny i nie pozwolić 
beznadziei, rozpaczy i zniszczeniu rozprzestrzeniać się bez 
ograniczeń. Apostoł Paweł przedstawia opis Bożej odpow-
iedzi na atak. Znajdujemy go w Liście do Tytusa 2, 11-15: 
„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszyst-
kich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożnoś-
ci i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie 
wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując 
błogosławionej nadziei i  objawienia chwały wielkiego 
Boga i  Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał 
samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej niepra-
wości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych 
uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą 
powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy”.
Drugi rozdział Listu do Tytusa można podzielić na dwie 
główne części: (1) wiersze 1-10 są zbiorem nakazów sfor-
mułowanych jako seria nawoływań chrześcijan do zach-
owywania Bożych standardów; (2) wiersze 11-15 opisują 
Realia Teologiczne. W  tej części wiersz 11. za pomocą 
greckiego słowa „dla” (γάρ) rozpoczyna fragment mówią-
cy o doktrynach i prawdach teologicznych. Słowo to po-
kazuje związek między tym, co ma nastąpić, a  tym, co 
ten wers poprzedzało, czyli nakazami w wierszach 1-10. 
W wierszu 11. Paweł zwraca uwagę na objawienie wiel-
kiego dzieła Bożej łaski (ἐπεφάνη) i na to, że umożliwiła 
ona zbawienie wszystkich ludzi. Aż 15 razy w swoich pis-
mach apostoł używa zwrotu „łaska Boża” (ἡ χάρις τοῦ 
θεοῦ): Rz 5, 15; 1 Kor 1, 4; 3, 10; 15, 10; 2 Kor 1, 12; 6, 
1; 8, 1; 9, 14; Ga 2, 21; Ef 3, 2.7; Kol 1, 6; 2 Tes 1, 12.

Czym jest Łaska?
Boża Łaska jest zawsze definiowana jako przychyl-
ność, uprzejmość i  dobre intencje Boga względem 
Jego stworzeń. George W. Knight w New International 
Greek Commentary powiedział: „Łaska jest tym aspek-
tem Bożego działania, który pozwala Mu zderzyć ludzką 

obojętność i bunt z niewyczerpywalnymi zasobami Jego 
łaski i  błogosławieństw”26. SDA Bible Commentary 
definiuje łaskę jako: „Obfitą zbawiającą miłość Bożą oka-
zywaną grzesznikom”. Ellen White napisała: „Łaska jest 
cechą Boga okazaną niezasługującym na nią istotom ludz-
kim. Nie szukaliśmy jej. To ona została wysłana na po-
szukiwanie nas”27. Paweł posługuje się terminem „łas-
ka” oznaczającym „miłościwy zamiar Boga w stosunku 
do ludzkości, zgodnie z którym a) On zbawia, b) On 
poucza i  c) On uzdalnia”. W  swoim rozważaniu na 
temat Łaski w  wierszu 11. apostoł formułuje trzy tezy 
na temat związku zbawienia z Łaską: 1) Łaska Boża jest 
źródłem zbawienia człowieka; 2) zbawienie umożliwione 
przez Łaskę jest faktem historycznym; 3) Łaska sprawiła, 
że zbawienie jest dostępne dla wszystkich istot ludzkich. 
Chcemy teraz rozważyć te trzy tezy dotyczące Łaski.

I. Łaska źródłem naszego zbawienia
Paweł mówi: „(…) łaska Boża, [jest] zbawienna dla wszyst-
kich ludzi”. Fragment ten dotyczy źródła naszego zbawie-
nia. Bez łaski nie mamy szansy na zbawienie. W Liście do 
Efezjan 2, 8 apostoł napisał: „Albowiem łaską zbawieni jest-
eście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. Kiedy Adam 
i Ewa zgrzeszyli w ogrodzie Eden, łaska udała się za nimi: 
„A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po 
ogrodzie w  powiewie dziennym, skrył się Adam z  żoną 
swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan 
Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on 
odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem 
się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł 
Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, 
z którego zakazałem ci jeść?” (Rdz 3, 8-11). Ten fragment 
jasno pokazuje, że po grzechu Adam i Ewa uciekli i chcieli 
ukryć się przed Bogiem. Takie zachowanie jest naturalną 
konsekwencją grzechu.
Kiedy członkowie Kościoła zaczynają zajmować 
się czymś, co odwraca ich uwagę od duchowych 

standardów i praktyk, zazwyczaj się gubią. Obecność 
w  Kościele zaczyna być sporadyczna, aktywne zaan-
gażowanie w  zbiórki Pathfinders lub inne programy 
młodzieżowe w Kościele zaczyna tracić dla nich znaczenie. 
Coraz rzadziej biorą w nich udział, a z czasem zupełnie 
z nich rezygnują. Podobnie jak Adam i Ewa zaczynają się 
ukrywać. Fragment mówi: „(…) usłyszałem szelest twój 
w ogrodzie”. Sytuacja się zmieniła – Adam i Ewa zazwy-
czaj kontaktowali się z  Bogiem twarzą w  twarz, a  teraz 
jedynie „usłyszeli szelest”. Bóg się nie zmienił. Pojawił się 
w taki sam sposób, jak robił to wcześniej – bez pośpiechu, 
nie jak ktoś zagniewany lub zawiedziony. Jego postać na-
dal emanowała ciepłem i dobrocią.
Ludzie ukryli się pośród drzew ogrodu ponieważ, wstyd, 
żal, strach i  wina, których wcześniej nie doświadczyli 
i które były im obce, opanowały ich myśli. Doprowadziło 
to do pragnienia uniknięcia spotkania z Panem, którego 
przyjścia zwykle oczekiwali. Jakie to dziwne, że w obec-
ności Boga winni próbowali przed Nim umykać! Ale 
On ich nie zostawił. Gdy uciekli, On – w  charakterys-
tyczny dla siebie sposób – szedł za nimi, pytając: „Gdzie 
jesteś?”. Nie poddał się, dopóki nie odpowiedzieli. To 
jest Łaska! Można więc zauważyć, że Łaska zaczęła się od 
pokazania parze z  Edenu, że potrzebują Zbawiciela. To 
samo dzieje się w stosunku do młodych ludzi na całym 
świecie. Kiedy uciekamy, Łaska nas szuka. Łaska jest up-
arta! Musimy albo ją przyjąć, albo odrzucić, ale Łaska nie 
zostawi nas samych sobie. By móc uratować nas od grze-
chu i winy, Łaska wymaga, żebyśmy uznali najpierw naszą 
słabość, bezradność i potrzebę Zbawiciela. Tak, musimy 
przyznać się do swego upadłego stanu. Propozycja Łas-
ki nie czeka na to, by ludzie najpierw rozpoznali swoje 
potrzeby. Łaska przedstawia swoją unikalną, niestrud-
zoną miłość i nieupadły charakter. Zachęca ludzi do we-
jrzenia w  siebie przed podjęciem decyzji. Gdy zdajemy 
sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, w porównaniu do 
tego, kim moglibyśmy być, gdyby nie nasz upór, wtedy 

przyjmujemy ten nieoceniony dar, który zwie się 
Zbawieniem. Dzisiaj Łaska zwraca się do młodych ludzi, 
którzy uciekają, są obojętni duchowo, skupiają się na uc-
iechach i przyjemnościach życia oraz unikają poświęceń, 
których wymaga podążanie za Chrystusem wzywającym: 
„Idź za mną, bo istnieje o wiele większa radość!”.
Wielu młodych ludzi ucieka przed Panem z  powodu 
muzyki, przyjemności seksualnej, rozrywki, trudności 
finansowych, osiągnięć intelektualnych i  akademickich, 
jak również presji rodziców, rówieśników i innych. Niek-
tórzy uciekają z powodu zachowań niektórych członków 
Kościoła. Pan nie powiedział, żebyśmy szli za tłumem, 
ale wzywał: „Podążaj za mną!”. To właśnie z  tego 
powodu Jezus przybył – aby nas odnaleźć. Ratownik 
stracił pracę, ponieważ wszedł w  strefę objętą zakazem 
pływania, żeby uratować tonącego człowieka. Wiedział, 
że ratowanie osób, które znajdują się poza wyznaczoną 
strefą, nie należy do jego obowiązków, jednak widząc 
człowieka w  tarapatach, w  niedozwolonej strefie, ruszył 
mu na ratunek. Hans LaRondell powiedział: „Ludzie 
stali się ofiarami zwiedzenia, ale kiedy to nastąpiło, Bóg 
już był w  pogotowiu”. Jezus przyszedł i  stał się dla nas 
dostępny, by nas uratować. Teraz mówi: „Oddaj Mi swo-
je serce, ręce, pragnienia, całego siebie, a Ja cię uratuję”. 
To właśnie sprawia Łaska. Ona jest źródłem zbawienia!

II. Łaska jako historyczny fakt
Paweł mówi w  Liście do Tytusa 2, 11: „Albowiem ob-
jawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. 
Apostoł odnosi się do tego, że w  historii w  szczególny 
sposób łaska objawiła się w  Chrystusie, o  czym mówi 
nam ewangelia. W Liście do Tytusa 3, 3-6 jest napisane: 
„Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzą-
cy, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący 
w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie 
nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi 
Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków 

26  G. W. Knight, The Pastoral Epistles: A commentary on the Greek text, Grand Rapids, Michigan, Carlisle, England, W.B. Eerdmans,   
Paternoster Press 1992, s. 318-331.

27 E. G. White, My Life Today. Washington D.C., Review and Herald Publishing Association 1952.
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sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia 
swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez 
Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego”. Jezus jest ucieleśnieniem 
Bożej łaski!
W Ewangelii Jana 1, 14 apostoł Jan zgadza się z Pawłem 
i stwierdza: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród 
nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn 
od Ojca, pełne łaski i prawdy”. Kilka lat temu udaliśmy 
się do Izraela i  kiedy dotarliśmy na miejsce, nasz prze-
wodnik, który był Żydem, zaprowadził nas na pewne 
miejsce i powiedział, że tu urodził się Jezus. Zabrał nas 
nad rzekę Jordan i powiedział: „Tutaj został ochrzczony”. 
Pokazał nam dom w Kanie i poinformował, że tutaj Jezus 
zamienił wodę w  wino. Nad jeziorem Galilejskim po-
kazał nam miejsce, w którym Piotr szedł po wodzie do 
Jezusa. W ogrodzie Getsemane wskazał nam, gdzie Jego 
pot zamienił się w  krew. Zabierał nas w  różne miejsca, 
również do grobowca, zwracając uwagę, że jest pusty, 
i  zaznaczył, że tutaj miało miejsce Jego zmartwychwsta-
nie. Kiedy wycieczka dobiegła końca, powiedział nam, że 
nie wierzy w to, że ten Jezus, o którym nam opowiadał, 
jest Mesjaszem! Jakie to smutne!
Jako chrześcijanie ufamy Pismu. Wierzymy, że pierwsze 
przyjście Mesjasza i Łaska, którą obdarza, nie są czymś, 
co nastąpi w  przyszłości. Pierwsze przyjście Chrystu-
sa i  Jego ofiara, która umożliwiła nam zbawienie, to 
historyczny fakt. W dzisiejszych czasach oczekujemy po-
jawienia się Chrystusa w podobny sposób, w jaki wstąpił 
do nieba. Będzie to końcowy akt tej części naszego życia. 
Billy Graham i  Charles Templeton byli ewangelistami 
i przyjaciółmi, którzy stali się sławni w latach 40. dziew-
iętnastego wieku. Ci dwaj przyjaciele w końcu się rozsta-
li – Templeton zmarł w  2001 r., wkrótce po napisaniu 
książki „Farewell to God” („Do widzenia Bogu”). Nied-
ługo przed swą śmiercią Templeton powiedział Billy’emu: 
„Nie możemy nadal wierzyć w to, że Bóg stworzył świat 

w 6 dniach. Trwało to miliony lat”. Powiedział również: 
„Wierzę, że Jezus żył. Był dobrym i prawym człowiekiem, 
wspaniałym przykładem, ale nie był Synem Bożym. Był 
synem człowieka”. Templeton szukał dowodów intelek-
tualnych. Billy przyjął historię biblijną przez wiarę. Tem-
pleton umarł jako ateista; Billy wzywał świat do pójścia za 
Chrystusem. Młodzi ludzie, jako adwentyści wierzymy 
w historyczność Jezusa – On nie jest mitem! Chodził 
po Palestynie. Poszedł na krzyż. Umarł za ciebie i za mnie! 
Chrystus przyszedł do strefy wojennej, stawił czoło ata-
kom i pociskom szatana. Przechwycił i przezwyciężył je 
wszystkie. Tak, przyszedł na świat, w którym roiło się od 
gangów, bandytów i uciekinierów. Stoczył z nimi walkę 
i ogłosił, że się zakończyła: wojna została wygrana! Zde-
cydował się złożyć swoje życie w pozornym akcie porażki, 
jednakże dzięki temu odniósł zwycięstwo i zdobył odkupi-
enie dla ludzkości oraz nadzieję na wieczne odnowienie 
dla wszystkich, którzy uznają go za swojego Zbawiciela.

III. Łaska sprawiająca, że zbawienie jest dostępne dla 
wszystkich
W  Liście do Tytusa 2, 11 czytamy: „Albowiem objaw-
iła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. El-
len White napisała: „Szatan cieszył się ze zniekształcenia 
obrazu Boga w  ludziach. Wtedy przyszedł Jezus, żeby 
odnowić w  człowieku obraz jego Twórcy. Nikt prócz 
Chrystusa nie może na nowo ukształtować w człowieku 
charakteru zniszczonego przez grzech. On przyszedł, aby 
wypędzać demony, które kontrolowały wolę. Przyszedł, 
żeby podnieść nas z prochu, przekształcić nasz oszpeco-
ny charakter na obraz swojego boskiego charakteru, i up-
iększyć go swoją własną chwałą”28. W ewangelii Jana 3, 16 
Jezus określił cele swojej misji ratunkowej: „(…) każdy 
(…)”. Nikt nie został pominięty w Jego planie. Ci, którzy 
się nie zaliczają do tego grona, sami wybierają odejście 
lub ucieczkę przed Jego zbawiającą łaską, która jest darmo 
dawana wszystkim.

Jego wielkie zlecenie dla uczniów znajduje się w Ewangelii 
Mateusza 28, 19.20: „Idźcie tedy i  czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. W ubiegłym miała miejsce uroczystość Laikatu, 
w której brało udział ponad 1500 laickich pracowników 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Podczas trwan-
ia programu nagle pojawił się pastor innej denominacji. 
Powiedział nam, że studiował Słowo Boże i  doszedł do 
wniosku, że siódmy dzień tygodnia jest sabatem Pana i że 
powinien go zachowywać. Powiedział, że już od dwóch 
tygodni on i  wszyscy członkowie jego Kościoła zach-
owywali sabat i  spotykali się na nabożeństwie siódmego 
dnia tygodnia. Byli gotowi na przyjęcie chrztu i stanie się 
członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jakiś 
czas temu odwiedziliśmy Indonezję i dowiedzieliśmy się, 
że w  odpowiedzi na rozpowszechnianie książek „Wielki 
Bój” ponad 100 pastorów różnych denominacji przy-
jęło poselstwo powtórnego przyjścia i stało się członkami 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz starało się 
przyprowadzić do Boga swoich zborowników. W  niek-
tórych przypadkach całe zgromadzenia przyszły razem 
z nimi. Jest mnóstwo opowieści o tym, jak Bóg przyprow-
adza ludzi do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
Nasze ogólnoświatowe przesłanie prowadzi ludzi na 
różnych stanowiskach i o różnych statusach do przy-
jęcia Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. 
Niesamowite jest to, że w Kościele każdego roku pojawia 
się więcej młodych niż starszych ludzi. Dziękujemy Bogu 
za otwartość tych, którzy przyjmują ewangelię Jezusa.
W  Ewangelii Jana 10, 10 czytamy, że Jezus powiedział: 
„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wy-
tracać”, ale Jego – Chrystusa – zamiarem jest danie pełne-
go i satysfakcjonującego życia wszystkim. Łaska, która się 
pojawiła, przynosi zbawienie „wszystkim ludom” i  jest to 
dzisiejsza rzeczywistość. Dociera ona do wszystkich osób, 
pozwalając im prowadzić naprawdę prawe i szczęśliwe ży-
cie. Każdy ma możliwość radowania się wiarą i spełnionym 

życiem z  Chrystusem. Rasa, język, kultura, narodowość, 
status społeczny, wykształcenie, kolor skóry, tożsamość 
narodowa czy jakakolwiek ludzka klasyfikacja nikomu nie 
może odebrać możliwości bycia zbawionym w Chrystusie. 
Dzieci, młodzież i dorośli mogą razem cieszyć się, ponieważ 
wszyscy mają swoje miejsce w planie zbawienia.

Łaska uczy
„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla 
wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bez-
bożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym 
świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i  pobożnie żyli” 
(Tt 2, 11). W  tym wierszu Paweł personifikuje łaskę. 
Przypisuje jej zdolność intelektualną, mądrość, doświad-
czenie, autorytet, profil akademicki i  status zawodowy. 
Moglibyśmy powiedzieć, że przychodzi ona z tytułem pro-
fesora Boskości z Uniwersytetu Wieczności. Paweł przyz-
naje łasce przywileje nauczycielskie i konkretny program 
nauczania – ma ona ograniczyć pewne zachowania, a wz-
mocnić inne. Apostoł zaznacza, że Łaska uczy nas mówić 
„nie” bezbożności poprzez konkretne działanie: „wyrzec 
się”, „odrzucić”, „zaprzestać”. Konstrukcja zdań sugeru-
je, że mamy ciągle wyrzekać się (lub już się wyrzekliśmy) 
„bezbożności i  światowych pożądliwości”, ponieważ 
jest to warunek, by osiągnąć cel, do którego zostaliśmy 
powołani – chrześcijańskie życie. Według tekstu zapisa-
nego w Rz 1, 18; 11, 26 i Jud 1, 15.18 musimy wyrzec 
się „bezbożności i nieprawości” zarówno w myślach, jak 
i  czynach. Apostoł Jan w 1 J 2, 16.17 mówi o pożądli-
wościach, które charakteryzują świat. W tym kontekście 
„świat” oznacza obszar nieposłuszeństwa wobec Boga oraz 
grzech (Ga 6, 14). Według apostoła Pawła Łaska uczy 
nas odrzucenia podstawowych zasad „bezbożności 
i nieprawości” oraz ich różnych przejawów – „pożąd-
liwości świata”. W  Liście do Tytusa 1, 1-10 apostoł 
rozpoczyna od omówienia tego, czym jest bezbożność: 
okazywaniem braku miłości wobec innych, bezpodstawną 

28 E. G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1898, s. 37.
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Życie z łaski

Pytania do dyskusji
1. Podziel się swoim świadectwem. Jaki wpływ na twoje 

osobiste życie i zachowanie ma łaska?
2. Jak próbowałbyś przekonać swoich rówieśników, 

członków rodziny i przyjaciół, że łaska Boża może 
dokonać przełomu w ich życiu?

3. Apostoł Paweł personifikuje łaskę. O jakich 
konkretnych rzeczach łaska mówi dziecku Bożemu, że 
powinno je robić, a o jakich, że nie może ich robić?

4. Jakie działania możesz podjąć razem z młodzieżą 
w twoim zborze, żeby wspólnie głosić ewangelię 
Chrystusa?

doktryną, brakiem umiaru, fałszywymi oskarżeniami 
i  zachowaniami, przez które bezczeszczone jest Słowo 
Boże, między innymi takimi jak korupcja i potępianie.
Celem łaski jest stworzenie świętego, Bożego ludu, który 
żyje polegając na Bogu pośród sił szatana, jakie z  Nim 
walczą. Łaska udziela konstruktywnych nauk na temat 
tego, jak powinniśmy prowadzić rozsądne i  opanowane 
życie. Oznacza to, że powinniśmy żyć sprawiedliwie, 
prowadzić „życie nienaganne”, pobożne i być świadomi, 
że nasze czyny świadczą o  wiarygodności ewangelii. 
Musimy mieć na celu wcielanie w życie wymagań i ws-
kazówek łaski. To, że się modlimy, nie oznacza, że na tym 
koniec. Łaska uczy nas i  zachęca do zainteresowania się 
trzema ważnymi kwestiami, które są wspomniane w Liś-
cie do Tytusa 1, 1: (1) uczciwym życiem i panowaniem 
nad sobą; (2) posiadaniem dobrych relacji z innymi; (3) 
posiadaniem bliskiego kontaktu z Bogiem, relacji opartej 
na prawdziwej pobożności. W kontekście relacji z innymi 
osobami – pamiętaj o obdarowywaniu ludzi pluszakami 
i dzieleniu się z nimi ewangelią. Ellen White powiedziała: 
„Każdy uczeń, który narodzi się do królestwa Bożego, 
rodzi się jako misjonarz”29. W innej swej książce autorka 
wspomniała: „Bóg mógł osiągnąć swój cel, czyli zbaw-
ienie grzeszników, bez naszej pomocy; jednak, żebyśmy 
mogli rozwinąć charakter podobny do Chrystusa, mu-
simy mieć udział w  Jego dziele. Żeby wejść do Jego ra-
dości – radości z powodu dusz odkupionych dzięki Jego 
ofierze – musimy wziąć udział w Jego pracy na rzecz ich 
zbawienia”30. W kontekście bliskiej relacji z Bogiem po-
winniśmy znaleźć czas zarówno na osobiste, jak i wspólne 
nabożeństwo, na studiowanie Słowa oraz modlitwę.

Najważniejszy cel łaski
„Oczekując błogosławionej nadziei i  objawienia chwały 
wielkiego Boga i  Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezu-
sa” (Tt 2, 13). Imiesłów znajdujący się w tym fragmen-
cie wzywa nas do życia w postawie ciągłego oczekiwania 

i wyglądania nadchodzącego Chrystusa. To właśnie naz-
wane jest błogosławioną nadzieją. Jest to życie w  ocze-
kiwaniu na pewne, ale jeszcze niewidzialne i  niespełni-
one błogosławieństwa duchowe, które otrzymamy 
w przyszłości. To jest ta nadzieja – nadzieja, która jest „pr-
zygotowana” w niebie dla chrześcijan (Kol 1, 5), wspan-
iałe dziedzictwo życia wiecznego (Tt 1, 2; 3, 7). Ta łaska 
obejmuje powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwsta-
nie i przemienienie wierzących oraz wywyższenie świętych 
królestwa Bożego.
Kończąc ten tydzień modlitwy, nie straćmy z oczu tego, 
że oczekujemy dnia, w  którym Pan powie: „To są moi 
ludzie – witajcie w radości mego domu”. Żyjmy w got-
owości, oczekując zwycięstwa, gdy Jezus przyjdzie jako 
Król Królów, aby wyzwolić nas z więzienia tego świa-
ta – Łaska zabierze nas do domu chwały... Łaska, tak, 
cudowna Łaska kochającego Pana!

29  E. G. White, The Acts of the Apostles, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1911, s. 9.
30 E. G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1898, s. 142.


