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 „Cudowna  łaska” 

Wykład 1. „Prawdopodobnie najlepsze słowo w Biblii – Łaska”  

Wstęp 

1. W roku 1725, w Londynie w Anglii urodził się John Newton. W wieku 

jedenastu lat został żeglarzem i większość swojego żeglarskiego życia spędził na 

handlu afrykańskimi niewolnikami . 

2. W XVIII wieku Brytania świetnie zarabiała na handlu niewolnikami. Porywano 

czarnych Afrykanów – mężczyzn, kobiety i dzieci – i wleczono w łańcuchach na 

statki płynące do Anglii i Ameryki. Podróż morska mogła trwać nawet trzy 

miesiące i ponad jedna trzecia pasażerów zazwyczaj umierała, a ich ciała 

rzucano na pożarcie rekinom. Na jednym statku upychano do trzystu 

niewolników, którzy leżeli tam pośród własnych wymiocin i odchodów. Liczba 

niewolników na Jamajce w XVIII wieku sięgnęła  200 000. Szacuje się, że w 

brytyjskich domach mieszkało 14 000 czarnych Afrykańczyków. 

3. Dopiero w roku 1807 brytyjski parlament wydał akt znoszący handel 

niewolnikami. Ale wcześniej, za czasów tego przerażającego procederu handlu 

żywym towarem, John Newton stał się handlarzem niewolników. To zajęcie 

uczyniło z niego człowieka bezwzględnego, któremu nieobce było bluźnierstwo, 

wulgarność i pijaństwo. Nawet niektórych członków załogi zdumiewały jego  

przekleństwa i ordynarny język. 

4. Ale coś się Johnowi przydarzyło w roku 1748, kiedy statek, na którym 

podróżował do Anglii nieomal zatonął podczas potężnego sztormu. Chociaż jako 

dziecko był wychowany w wierze w Boga, to  od wielu lat nie zaprzątał sobie już 

tym głowy. Jednak w chwili, gdy myślał, że zaraz zginie, zawołał do Boga 

prosząc o przebaczenie i darowanie win. Niektórzy uważają, że to był moment 

jego nawrócenia, ale on sam twierdził, że to był tylko początek i że mógł uznać 

siebie za prawdziwie wierzącego dopiero rok później. W roku 1749, chory, z 

gorączką, wyznał swoją wiarę w Chrystusa jako jedynego Zbawiciela.  

5. Newton pracował dalej jako handlarz niewolników do 1754 roku, chociaż 

jako chrześcijanin odnosił się teraz do nich ze współczuciem. W roku 1755 

zaczął uczyć się greki, hebrajskiego i aramejskiego i wkrótce stał się znany jako 

świecki kaznodzieja. W 1764 roku został pastorem anglikańskiego kościoła w 
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Olney w hrabstwie Northamptonshire. W 1779 przeniósł się do Londynu i został 

rektorem parafii St Mary Woolnoth. 

6. Kiedy Newton przestał się zajmować handlem niewolnikami, zaczął gorąco 

wspierać Williama Wilberforce’a (brytyjski polityk, żył w latach 1759-1833) w 

jego działaniach na rzecz zniesienia handlu niewolnikami.  Trzydzieści cztery 

lata później napisał Thoughts upon the African Slave Trade (Rozważania o 

handlu afrykańskimi niewolnikami). Książka zawiera jego osobiste przeprosiny 

za udział w handlu niewolnikami, „wyznanie, które … przychodzi zbyt późno … . 

Zawsze będę myślał z pokorą o tym, że kiedyś byłem instrumentem tego 

procederu, który teraz przyprawia mnie o dreszcze.” 

7. John Newton stał się twórcą popularnych pieśni religijnych, z których 

najsłynniejsza to Amazing Grace (Cudowna Łaska). 

8. Może niewielu jest ludzi, dla których pierwsze słowa tego hymnu mają 

większe znaczenie niż dla Johna Newtona, kiedyś nienawidzącego Boga 

handlarza niewolników i bluźniercy. Ta pieśń jest osobistym świadectwem 

grzesznego człowieka, który dostąpił zbawienia. Newton napisał (w dosłownym 

tłumaczeniu): 

„Cudowna łaska! Jak słodko brzmi, zbawiła łajdaka takiego jak ja!  

Byłem zgubiony, zostałem znaleziony, byłem ślepy, teraz widzę.” 

W istocie więc mówi ona prawdę o nas wszystkich. Każdy z nas dostąpił 

„cudownej łaski”, bo kiedyś byliśmy zgubieni i ślepi. Jesteśmy, jak mówi inna 

pieśń, „dłużnikami łaski”.  

9. W ciągu tych kilku wykładów będziemy badać właśnie to słowo: łaska. 

Chciałbym zasugerować, że słowo „łaska” jest naprawdę „najlepszym słowem w 

Biblii”. To wspaniałe słowo, pełne znaczenia, najistotniejsze dla zbawienia i 

chrześcijańskiego życia. Apostoł Paweł pisał: „Albowiem łaską zbawieni 

jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”(Efez. 2,8).Ten werset jest 

często cytowany, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście go rozumiemy. Czy 

naprawdę wiemy, co to znaczy, że jesteśmy zbawieni z łaski? 
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1. Dlaczego ta „łaska” jest tak cudowna? 

1.1 Pewien kościół przeprowadził kiedyś  ankietę wśród ludzi na ulicy, żeby 

sprawdzić, jak rozumieją różne biblijne określenia. Kiedy zapytano o łaskę (w 

języku angielskim „grace”) niektórzy mówili, że jest to modlitwa przed 

posiłkiem (ang. grace), inni, że imię żeńskie (ang. Grace), a jeszcze inni, że 

chodzi o elegancję w poruszaniu się czy wdzięk (ang. grace). Większość ludzi – 

mówiących po angielsku – gdy słyszy „grace”, myśli więc albo o modlitwie, albo 

o imieniu, albo o baletnicy. 

1.2 Często tłumaczymy „łaskę” jako „niezasłużoną przychylność”. Nie jesteśmy 

godni niczego ze strony naszego Boga, ale On okazuje nam przychylność. To jest 

łaska. Ale nawet jeśli to jest właściwe rozumienie, to nie wystarcza. Wyobraź 

sobie, że byłeś poza domem i wracając stwierdzasz, że cię obrabowano, co 

więcej, złodziej wciąż jest w środku. Narobił strasznego bałaganu, połamał i 

porozbijał twoje rzeczy. Łapiesz go na gorącym uczynku. Co robisz? 

1.3 Masz dwie możliwości. Możesz wezwać policję; włamywacz zostanie 

aresztowany i posłany do więzienia. Albo możesz nie wzywać policji i pozwolić 

mu uciec. To byłaby łaskawość, ale nie łaska. On zasługuje na karę, ale ty 

postanawiasz okazać mu miłość i puścić go wolno. To jest łaskawość. To nie jest 

łaska.  

1.4 Istnieje trzecia możliwość. Postanawiasz nie wzywać policji. Zauważasz, że 

włamywacz jest marnie ubrany, wygląda na głodnego, może jest bezdomny. 

Więc pozwalasz mu wziąć prysznic w twojej łazience, ubierasz go w swoje 

najlepsze ciuchy, stawiasz przed nim porządny posiłek i wkładasz mu pieniądze 

do kieszeni. Potem pomagasz mu znaleźć jakieś miejsce do mieszkania i pracę; 

stawiasz go na nogi i zaprzyjaźniasz się z nim. To jest łaska! 

1.5 Tak czyniąc nie tylko rezygnujesz z ukarania go – na co z pewnością zasłużył 

– ale czynisz coś więcej: ponosisz koszty i dajesz mu, czego potrzebuje. 

Praktycznie okazujesz uprzejmość człowiekowi, który zasłużył na karę. Robisz 

dwie rzeczy. Po pierwsze, okazujesz miłosierdzie nie dzwoniąc na policję. Po 

drugie, dajesz mu wszystko, czego potrzebuje. To jest łaska. Łaska to miłość i 

dobroć w działaniu. 
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1.6  To właśnie Biblia ma na myśli, kiedy mówi o łasce. Byłeś grzesznikiem. 

Zasługiwałeś na Boży sąd i wieczne potępienie. Zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, 

zbuntowałeś się przeciwko Bogu, nienawidziłeś Boga i nie szanowałeś Jego 

praw. Powinieneś zostać skazany. Ale Bóg zareagował, nie tylko okazując ci 

miłosierdzie i ratując przed piekłem, ale okazując ci łaskę i niezliczone, 

praktyczne błogosławieństwa. Bóg nie tylko wycofał swój sąd, On obsypał cię 

niezliczonymi darami: przebaczeniem, zbawieniem i wszystkim, co potrzebne 

dla twojego chrześcijańskiego życia. To jest łaska. Miłosierdzie poprzedza łaskę. 

Miłosierdzie toruje drogę usuwając potępienie i karę tak, aby łaska mogła 

obdarować cię niezliczonymi błogosławieństwami, zarówno fizycznymi, jak i 

duchowymi. Miłosierdzie działa negatywnie w tym, że usuwa coś, podczas gdy 

łaska jest pozytywna, bo coś daje. Potrzebujemy jednego i drugiego. Nie ma 

miejsca na łaskę, jeśli najpierw nie było miłosierdzia. 

1.7 Moglibyśmy jednak twierdzić, że miłość jest większa niż łaska. Wiemy, że 

Bóg jest miłością w samej swojej naturze. Ale właśnie z miłości wypływa łaska. 

Miłość jest rodzicem łaski, łaska jest dzieckiem miłości. Miłość to afekt, emocja, 

uczucie. Bóg nas kocha miłością tak wielką, że przechodzi ona w łaskę. To nie 

my najpierw pokochaliśmy Boga, to On pokochał nas i w konsekwencji coś 

uczynił – posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy (1 Jana 4,10) – 

to jest Boża łaska. Wynikająca z Bożej miłości do nas, ta łaska posłała Jezusa na 

śmierć na krzyżu jako ubłaganie za nasze grzechy. Miłość może być uczuciem, 

ale łaska jest Bożym działaniem. Miłość pokazuje jakość i głębię Bożej troski o 

nas, ale to łaska przynosi zbawienie. Łaska tworzy, łaska przynosi owoc, łaska 

jest twórcza, łaska jest zaradna. Łaska nie jest uczuciem czy emocją; łaska to 

miłość w działaniu. Poprzez Swoją łaskę Bóg pokazuje nam, że nas kocha.  

2. Czy ta cudowna łaska dotyczy tylko przeszłości? 

2.1 Wiemy, że kiedy Paweł zaczyna list, to zawsze pisze: „Łaska wam i pokój od 

Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor.1,3). Ten zwrot pojawia się 

też w innych listach: 2 do Koryntian, do Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 i 2 

do Tesaloniczan, 1 i 2 do Tymoteusza, do Tytusa i do Filemona – w dwunastu 

listach Pawła, czasem tylko trochę różniąc się  formą. 

2.2 Może jednak nie zawsze pamiętamy, że Paweł też kończy swoje listy 

życzeniami łaski dla swoich czytelników. Na przykład, w 1 Kor. 16,23: „Łaska 



 5 

Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami”.  A także w Rzym. 16,20; 2 Kor. 

13,14; Gal. 6,8; Efez. 6,24; Fil. 4,23; Kol. 4,18; 1 Tes. 5,28;  2 Tes. 3,18;  1 Tym. 

6,21; 2 Tym. 4,22; Tyt. 3,15; oraz Filem. 25 – w trzynastu listach Pawła. 

2.3 Innymi słowy, łaska jest dla Pawła tak ważna, że właśnie to słowo pojawia 

się i na początku, i na końcu jego listów. Pierwsze słowo, które przychodzi mu 

na myśl, to łaska, i ostatnie słowo – to łaska. W ten sposób zwraca uwagę na jej 

wartość, na ważność łaski w życiu ludzi, do których pisze.  

2.4 Jakie to ma znaczenie?  We wszystkich swoich pismach Paweł umieszcza 

nauczanie pomiędzy dwiema modlitwami o łaskę. To jakby mówił: „Życzę wam 

łaski zaczynając ten list i życzę wam jeszcze więcej łaski kończąc go”. Treść 

listów Pawła obdarzy nas łaską, podczas gdy będziemy je czytać i zrozumiewać, 

co nam mówią, ale to Pawłowi nie wystarcza. On chce, aby łaska Boża nie 

opuszczała Jego ludu, kiedy już list przestudiują. Chce, abyśmy trwali w łasce, 

kiedy idziemy do domu, kiedy napotykamy problemy wszelkiego rodzaju: 

finansowe, domowe, zdrowotne czy związane z pracą. Czyż to nie mówi nam, 

jak ważna jest łaska w życiu chrześcijanina? 

2.5 Łaska jest u Pawła ponadczasowa. To nie jest tylko miniona łaska, o której 

on chce przypomnieć swoim czytelnikom; to jest też obecna i przyszła łaska. 

Łaska musi być na początku, w środku i na końcu. Tak ważna jest łaska dla 

Pawła. 

2.6 Czy wiedzieliście, że słowo łaska pojawia się w Nowym Testamencie 120 

razy?  W tym w Liście do Rzymian 19 razy i w Liście do Efezjan 12 razy. Nauka o 

łasce obejmuje kilka kategorii: łaska powszechna, łaska zbawienna, łaska 

zachowująca, łaska uświęcająca, łaska wspomagająca i dary łaski.  W ten 

sposób Nowy Testament pokazuje, jak łaska obejmuje całość życia 

chrześcijanina; jest wszystkim, czego nam trzeba. Jest łaska, której 

doświadczyliśmy w przeszłości, jest łaska, którą znamy teraz, i jest łaska, która 

będzie nam dana w przyszłości.  

3. Jak Nowy Testament opisuje tę cudowną łaskę? 

3.1  Następną interesująca rzeczą jest, jak Paweł przedstawia nam zalety tej 

łaski posługując się wieloma przymiotnikami. Dla Pawła łaska jest czymś tak 

zdumiewającym, że nie może tak po prostu używać określenia „łaska”. Musi 
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opisywać jej wartość i znaczenie przy pomocy wielu przymiotników. Jego celem 

jest pokazanie nam, jak cudowna jest ta łaska; chce spotęgować jej obraz, więc 

opisuje ją drobiazgowo. Ozdabia łaskę przymiotnikami, abyśmy docenili jej 

wagę.  

3.2 Oto niektóre z określeń, jakie Paweł przydaje łasce. W Rzym. 5,17 pisze o 

„obfitości łaski”.  Używa tutaj greckiego słowa, które znaczy „bez miary, w 

nadmiarze”. Tego samego słowa używa Jan, kiedy opisuje nakarmienie pięciu 

tysięcy i zebrane dwanaście koszy resztek (Jan 6,12). Innymi słowy, Paweł 

mówi, że Boża łaska jest tak wielka, że jest jej wręcz za dużo. Łaska okazana 

nam w śmierci Chrystusa jest więcej niż wystarczająca na przykrycie naszych 

grzechów. 

3.3 Kiedy Paweł zapisał już słowa w Rzym. 5,17, to wydaje się, jakby czuł, że 

„obfitość” nie nadaje łasce wystarczającej wartości. A więc w 5, 20 idzie o krok 

dalej  i pisze o łasce, która „bardziej obfitowała”. W języku greckim, kiedy chce 

się wzmocnić czasownik, to dodaje mu się na początku przyimek. Właśnie to 

Paweł tu robi. Używa tego samego czasownika, co w w.17, ale łączy go z 

przyimkiem i pogłębia jego znaczenie. Jeśli więc obrazem czasownika z w.17 

może być dwanaście koszy resztek, to co może zobrazować wzmocniony 

czasownik z w.20? Co najmniej góra koszy zebranych resztek jedzenia. 

3.4 W 2 Kor. 9,14 Paweł korzysta z innego słowa, aby opisać tę cudowną łaskę. 

Mówi o „nader obfitej łasce Bożej”. Użyte tutaj greckie określenie pochodzi od 

wyrazy „hiperbola”. Hiperboli używamy, gdy chcemy powiedzieć, jak wielkie i 

wspaniałe coś jest, większe niż zamierzone, niepomierne, ekstremalne. To 

przesada, która ma wywrzeć wrażenie. Paweł używa tego określenia, bo chce 

przedstawić łaskę jako coś ogromnego, cudownie wielkiego, niezmierzonego.  

W pewnym sensie ta Boża łaska przerasta nasze możliwości jej opisania i 

pojęcia. Obdarzając nas swą łaską Bóg zrobił więcej niż możemy sobie 

wyobrazić. Udzielając tej łaski postępuje z nami ekstremalnie. 

3.5 W Liście do Efezjan Paweł używa bardzo wielu określeń dla opisania Bożej 

łaski. W Efez. 1,6 nazywa ją „chwalebną łaską”, zapewne mając na myśli łaskę 

pochodzącą bezpośrednio od Bożej chwały. Takie wyrażenie mówi nam o 

doskonałości i ogromnej wartości tej łaski. To nie jest ludzka łaska, to nie jest 

ziemska łaska. To łaska dana od Boga. 
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3.6 Dalej Paweł przechodzi do „bogactwa łaski jego” (1,7). Słowo „bogactwo” 

mówi o zasobności, zamożności, wielkich wydatkach i kosztach. Przychodzi na 

myśl biżuteria, bezcenne klejnoty i ogromne sumy pieniędzy. A więc dla Pawła 

ta łaska jest kosztowna, wielkiej wartości, drogocenna i obfita.  

3.7 Kulminację osiąga Paweł wyrażeniem „nadzwyczajne bogactwo łaski 

swojej”(2,7). W tym określeniu łączy dwa poprzednio użyte słowa. „Bogactwo” 

określa jako „nadzwyczajne” – to znowu pochodzi od greckiego słowa  

„hiperbola”, czyli coś niezmierzonego, przesadzonego, ekstremalnego. Ta łaska 

jest bezcenna, nie można zmierzyć jej wartości. Jest droższa od złota, rubinów i 

wszystkich innych kamieni. Jest bezcenna. 

3.8 Kiedy Paweł pisze do Tymoteusza o swoim nawróceniu i służbie, mówi tak: 

„A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita”(1Tym. 1,14). Używa tu kolejnego 

interesującego słowa, nie spotykanego gdzie indziej w Nowym Testamencie, 

które znaczy „niezmiernie obfity, przepełniony, wylewający się, w nadmiarze”. 

Tej łaski jest w nadmiarze, o wiele więcej niż potrzebujemy. Boża hojność w 

udzielaniu nam łaski jest niezrównana. 

3.9 Apostoł Piotr dodaje swój opis, kiedy mówi o darach łaski i „rozlicznej łasce 

Bożej”(1Piotra 4,10). Pokazuje, że łaska ma wiele aspektów i korzystamy z niej 

przy wielu okazjach. Boża łaska to łaska dla każdej dziedziny życia. 

 

Wnioski  

1.1 Co nam to mówi? Kiedy czytamy o łasce w Nowym Testamencie lub 

słuchamy kazań o niej, nie wolno nam traktować jej powierzchownie. Łaska 

jest jak klejnot, który należy podziwiać; który jest wartościowy, kosztowny, 

drogocenny i wręcz bezcenny. Powtórzę, że łaska jest najlepszym słowem 

Nowego Testamentu. Mnogość jej aspektów, różnorodność 

przymiotników, których używa Nowy Testament, żeby opisać cud łaski, 

częstotliwość występowania łaski w Nowym Testamencie, a wreszcie 

sposób, w jaki Paweł wspomina łaskę na początku i na końcu swoich listów 

– to wszystko mówi nam, że nie możemy łaski traktować lekko.  

1.2 Łaską jesteśmy zbawieni; łaska nas zachowuje; z łaski Bóg wciąż przebacza 

nam nasze grzechy; łaska wzmacnia nas i wspomaga; dzięki łasce Jezus 
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przyszedł na ziemię i umarł za nas. Jan ujmuje to doskonale mówiąc: „A z 

jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”(Jan 1,16). Wyobraź 

sobie, że stoisz na brzegu morza i obserwujesz fale zalewające piasek, 

nadchodzące jedna za drugą. I pomyśl w ten sposób o łasce, o jej kolejnych 

„falach”. Jest przeszła łaska, jest obecna łaska i jest łaska przyszła. 

Odbieramy łaskę za łaską. 

1.3 Za każdym razem, kiedy wspominamy łaskę, powinniśmy pamiętać o 

określeniach używanych przez Pawła i wraz z Johnem Newtonem 

powtarzać: „Cudowna łaska, jak słodko brzmi”. Tak o cudach łaski myśleli 

autorzy Nowego Testamentu.  

2.1 Ale łaska jest jeszcze czymś więcej. Łaska jest zwierciadłem odbijającym 

Bożą chwałę, cudowność Chrystusa i wspaniałość Świętego Ducha. Przyglądając 

się Bożej łasce widzimy wielkość samego Boga. Łaska mówi nam, że Bóg nie 

tylko nam się przygląda – On głęboko się angażuje; łaska mówi nam, że Bóg nie 

tylko czuwa nad nami – On działa; łaska mówi nam, że Bóg nie jest tylko dawcą 

prawa – On jest Bogiem, który wkroczył w historię, aby przynieść zbawienie. Z 

łaski powstały historia, działania, wydarzenia i osiągnięcia. Na przykład, o czym 

opowiada Stary Testament? Pokazuje cud Bożej łaski działającej w życiu 

mężczyzn i kobiet, poprzez których Bóg realizuje misję zbawienia. Łaska to 

miłość w działaniu. Piotr posługuje się bardzo znaczącym określeniem, kiedy 

mówi: „Bóg wszelkiej łaski”(1 Piotra 5,10). 

2.2 Łaska odzwierciedla cudowność Chrystusa. Bardzo trafnie ujmuje to Jan: 

„Zakon bowiem nadany został przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez 

Jezusa Chrystusa”(Jan 1,17). Chrześcijaństwo nie jest ideą, nie jest religią, nie 

jest nauką ani przesłaniem. Chrześcijaństwo wiąże się z łaską, gdyż łaska mówi 

o działaniu. Chrześcijaństwo jest historyczne. Jezus Chrystus zstąpił na tę 

planetę. Narodził się, umarł, zmartwychwstał i powrócił do chwały. To wszystko 

jest faktem. To jest łaska, bo łaska jest działaniem.  

2.3 Łaska objawia nam wspaniałe dzieła Ducha Świętego. Autor Listu do 

Hebrajczyków używa ciekawego określenia: „Duch łaski”(Hebr.10,29). Kiedy 

mówimy, że z łaski jesteśmy zbawieni, to musimy pamiętać o udziale Ducha 

Świętego w procesie odrodzenia. Zbawienna łaska nie mogłaby być przekazana 

bez działania Ducha Świętego. To Duch Święty obdarza nas łaską.  
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2.4 W istocie, Paweł wyraźnie wskazuje na Ducha Świętego jako szafarza 

zbawiennej łaski, kiedy stwierdza: „Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi 

Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków 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, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się 

dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca”(Tyt. 3,4-7). 

Jesteśmy „usprawiedliwieni łaską jego”, ponieważ Duch Święty i jego „kąpiel 

odrodzenia i odnowienie” zostały „wylane na nas obficie”. Zbawienna łaska 

poszerza się o działanie Ducha Świętego, staje się zatem zwierciadłem 

odbijającym Jego dzieło.  

2.5 Powtórzę: Patrzmy więc na łaskę tak, jak pisał o niej John Newton – 

„Cudowna łaska, jak słodko brzmi”. 

3.1 Łaska czyni coś jeszcze. Pokazuje mi, jak całkowicie jestem niegodny. Jestem 

uzależniony od łaski – nie mogę zbawić sam siebie ani nic zrobić, aby Bóg mnie 

zaakceptował. Jestem bez nadziei, bezradny i słaby. Łaska pokazuje moją 

zależność od Boga. Bez Niego nic nie mogę zrobić. Potrzebuję Bożej  

przychylności. Bez Jego łaski nie jestem w stanie zrobić niczego, co mogłoby Go 

zadowolić.  

3.2 Łaska mówi mi, że potrzebuję Bożej przychylności. Sam nic nie mogę zrobić, 

żeby uczynić siebie godnym Boga. Nawet jako chrześcijanin nie mogę nic zrobić, 

aby zdobyć „punkty” u Boga.  Bez względu na to, jak pilnie pracuję, służę czy 

uwielbiam Boga, nie mogę się uczynić godnym Boga. Całkowicie zależę od Jego 

łaski dawanej mi za darmo. 

3.3 Wspomnijmy słowa pieśni „Skało, którą rozwarł Bóg” (Rock of Ages), której 
autor, Augustus Toplady, mówi:  

Nic Ci dać nie mogę, nie, 

Do stóp krzyża chylę się. 

Bądź w słabości mocą mą, 

Nagość okryj łaską swą. (Śpiewnik Pielgrzyma, pieśń 211) 
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Bez łaski jesteśmy niczym. Bez łaski nie mamy nic. Bez łaski nie możemy nic 

zrobić.  

4.1 Łaska to coś jeszcze więcej. Łaska ukazuje nam istotę grzechu. John Bunyan 

zatytułował swoją autobiografię: Grace Abounding to the Chief of Sinners  

(Łaską obdarzony grzesznik nad grzesznikami). Apostoł Paweł napisał w swoim 

Liście do Rzymian: „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. … A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się 

rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała”(Rzym. 5,17.20). Paweł twierdzi, że 

bez względu na to, jak wiele jest grzechu, jeszcze więcej jest łaski niosącej 

przebaczenie.  

4.2 Chcę powiedzieć coś następującego. Powód, dla którego potrzebujemy tak 

dużo łaski – obfitości łaski, bogactwa łaski, przelewającej się łaski, łaski 

niezmierzonej – jest taki, że nagromadziliśmy ogromną ilość grzechów. 

Potrzeba obfitości łaski wynika z obfitości grzechu. A zatem ta ogromna ilość 

łaski potrzebnej do naszego zbawienia wskazuje na ogromną ilość grzechów 

wymagających przebaczenia.   

5.1 Przejdźmy teraz do rzeczy praktycznych. Skoro łaska tak obfituje, czy na 

pewno stale z tej obfitości czerpiemy? Siedzimy na brzegu rzeki, do której 

wpada wodospad. Kiedy patrzymy w dół jej strumienia, widzimy wodę, która 

już obok nas przepłynęła; to woda z przeszłości. Kiedy patrzymy na wodospad, 

to widzimy wodę spadającą teraz; to woda teraźniejszości. A kiedy spoglądamy 

w górę rzeki,  widzimy jak wiele wody wciąż nadpływa; to woda przyszłości. 

5.2 Taka właśnie jest łaska. Doświadczyliśmy łaski w przeszłości, ale to było w 

przeszłości. Zostaliśmy pobłogosławieni łaską wczoraj, w zeszłym tygodniu, w 

zeszłym miesiącu i tak dalej. Ale to już minęło. W tym momencie łaska jest z 

tobą, otacza cię zewsząd. Łaska daje ci zdrowie  fizyczne i duchowe.  Łaska 

pomaga ci pokonywać codzienne trudności.  

5.3  Ale tak jak wody w górze rzeki, łaski jest jeszcze więcej. Jest przyszła łaska. 

Jeszcze jej nie doznałeś, ale ona przyjdzie. Czeka na ciebie ogromny zapas łaski. 

To miał na myśli autor Listu do Hebrajczyków pisząc: „Przystąpmy tedy z ufną 

odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy 
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w stosownej porze”(Hebr. 4,16). Będziesz mógł korzystać z zasobów łaski w  

miarę odsłaniania się twojej przyszłości. 

5.4 Będziesz się cieszyć Bożą przychylnością. Pamiętaj o tym. Korzystaj z Bożej 

łaski. Nie ignoruj jej. Szukaj Bożej łaski na kolejną godzinę, na kolejną noc, na 

kolejny dzień. Sięgaj do tego niezmierzonego oceanu łaski i korzystaj z niego. 

5.5 Jednym z głównych problemów w życiu chrześcijan jest powrót do tego 

rodzaju myślenia, że dobre uczynki zaskarbią nam Bożą przychylność. Jesteśmy 

skłonni sądzić, że kiedy jesteśmy dobrzy dla innych, życzliwi, posłuszni i oddani 

Bogu, to zasługujemy na Bożą pomoc i wsparcie. A kiedy jesteśmy duchowo 

ubodzy, zgrzeszyliśmy, zapominamy o modlitwie, nie uczęszczamy regularnie  

na nabożeństwa, to czujemy się niegodni i nie mający prawa wołać do Boga i 

prosić go o pomoc. 

5.6 Tego rodzaju myślenie zaprzecza istocie łaski. Łaska to coś niezasłużonego. 

Łaska jest dlatego, że Boża przychylność nie zależy od jakości naszego 

chrześcijańskiego życia. Bez względu na twój stan masz dostęp do tej łaski teraz 

i w przyszłości.  

5.7 To, oczywiście, nie znaczy, że możesz grzeszyć do woli lub żyć życiem 

ubogim duchowo i wciąż korzystać z łaski. Nie wolno ci popaść w pułapkę 

antynomianizmu i pozostawać w grzechu, „aby łaska obfitsza była”(Rzym. 6,1). 

Gdybyś tak rzeczywiście myślał, to oznaczałoby, że nigdy nie pojąłeś sensu łaski 

ani zbawienia z łaski. Zbawienie z łaski nie pozwala ci łaski nadużywać. 

6.1 Na koniec pozwól, że cię zapytam, czy skorzystałeś kiedykolwiek z tej łaski 

zbawienia. Łaska, o której mówi Nowy Testament, absolutnie zaprzecza 

heretyckiemu nauczaniu, że zbawienie jest z uczynków. Skoro łaska jest takim 

ważnym słowem Nowego Testamentu – słowem powiązanym ze zbawieniem i z  

całością chrześcijańskiego życia – to nie może być prawdą koncepcja zbawienia 

przez uczynki. Z definicji, na łaskę nie można zapracować, zasłużyć sobie ani jej 

kupić. Łaska jest za darmo albo nie jest łaską.  

6.2 Oto ważne pytanie: Czy skorzystałeś już z tej zbawiennej łaski? Czy 

przestałeś myśleć o Bogu jako tym, na którego akceptację trzeba długo i ciężko 

pracować? Skorzystaj z łaski; łaska przykryje wszystkie twoje grzechy, bez 

względu na to, jak wielkie i od jak dawna w nich tkwisz. Nie to jest ważne. 
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Pamiętaj o tych słowach: „gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej 

obfitowała”. Aby przykryć swój grzech, nigdy nie wyczerpiesz obfitych zasobów 

Bożej zbawiennej łaski. 

6.3 Oby Boża łaska i głoszona Ewangelia doprowadziły cię do pokuty za grzechy 

i do zaufania Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Nie przychodź do 

Boga ze swoją dobrocią i zasługami. Polegaj na łasce, która jest w Chrystusie 

Jezusie ukrzyżowanym za grzeszników. Posłuchaj jeszcze raz słów pieśni „Skało, 

którą rozwarł Bóg”(Rock of Ages): 

Mocą twoją, Panie, spraw, 

Bym przestrzegał twoich praw. 

Ni znojnego praca dnia, 

Ni serdecznej skruchy łza, 

Łaski twej nie zjedna mi.  

Odpuszczenie jest w twej krwi. (Śpiewnik Pielgrzyma, pieśń 211) 

6.4 Zgódźmy się zatem z Johnem Newtonem: „Cudowna łaska, jak słodko 

brzmi”. 

  

Richard Lee   (Translated by Ewa Samotyj-Hess) 

 


