
PRAWDZIWA BOŻA ŁASKA

Fałszywa łaska nie jest zjawiskiem XXI wieku, ponieważ głoszono ją już w czasach apostolskich.

Juda pisze, że w jego czasach niezauważenie wkradli się do zborów jacyś bezbożni ludzie, którzy głosili
zniekształcone orędzie Bożej łaski, aby usprawiedliwić swój niemoralny styl życia. Tacy ludzie uczą, że gdy
stajemy się chrześcijanami, to nadal możemy robić co nam się podoba, bez obawy przed Bożą karą (Judy 4).

Dlatego Duch Święty zainspirował apostoła Piotra, aby cały swój pierwszy list poświęcił wyjaśnieniu czym
jest  prawdziwa  Boża  łaska.  Pod  koniec  tego  listu  Piotr  pisze:  „napisałem  wam  krótko,  napominając
i upewniając was, czym jest prawdziwa Boża łaska. W niej trwajcie!” (1Ptr 5:12).  Więc, jeśli  będziemy
badać  pierwszy  list  Piotra,  wtedy  zrozumiemy  czym  jest  prawdziwa  Boża  łaska.  Sprawdźmy  zatem
i zobaczmy czy jesteśmy pod prawdziwą Bożą łaską.

Duch Święty mówi, że kiedy jesteśmy pod prawdziwą Bożą łaską, to:

• Będziemy żyć  w posłuszeństwie  wobec Słowa Bożego -  a  nie  według niewłaściwych pragnień,
które władały nami w przed narodzeniem się na nowo (1Ptr 1:14).

• Za przykładem Tego, który nas powołał, będziemy święci we wszelkim postępowaniu (1Ptr 1:15).

• Krew Chrystusa będzie dla nas świętsza od wszelkich bogactw tego świata, dzięki czemu nigdy nie
będziemy lekko traktować naszych grzechów, za które Jezus zapłacił swoim życiem (1Ptr 1:18-19).

• Boża łaska sprawia, że będziemy gorąco i czystym sercem, miłować innych ludzi (1Ptr 1:22).

• Będziemy umieli się wyzbyć się nienawiści, zdrady, obłudy, zazdrości i obmowy (1Ptr 2:1).

• Boża  łaska  sprawia,  że  tak  jak  niemowlęta  pragną  mleka,  tak  samo  Boży  człowiek  pragnie
nie sfałszowanego duchowego mleka, dzięki któremu może wzrastać duchowo (1Ptr 2:2).

• Boża łaska buduje żywy Kościół i uwalnia od indywidualistycznego chrześcijaństwa (1Ptr 2:5).

• Boża łaska sprawia, że będziemy podlegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi (1Ptr 2:13).

• Boża łaska daje to, co jest w danym czasie Bożą wolą, abyśmy dobrze czyniąc, mogli zamykać
usta głupców i ludzi nieświadomych (1Ptr 2:15).

• Boża łaska sprawia, że zaczynamy traktować wszystkich ludzi z szacunkiem (1Ptr 2:17).

• Boża łaska pozwala iść śladami Chrystusa i nie grzeszyć (1Ptr 2:21-22).

• Boża łaska pozwala podążać za przykładem Chrystusa, który nigdy nie odpowiadał złorzeczeniem
i nie groził gdy cierpiał, lecz poruczał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie (1Ptr 2 23).

• Boża łaska powoduje, że żony potrafią być poddane swoim mężom w duchu cichości i łagodności
(1Ptr 3:1-4)

• Boża  łaska  sprawia,  że  mężowie  szanują  swoje  żony jako  słabsze  naczynia  i  współdziedziczki
Bożych obietnic (1Ptr 3:7).

• Boża łaska sprawia, że nigdy nie oddajesz złem za zło, ani zniewagą za zniewagę, lecz zawsze jesteś
błogosławieństwem dla innych (1Ptr 3: 9).



• Boża łaska pozwala ustrzec nasz język od wypowiadania kłamstw i niewłaściwych słów (1Ptr 3:10).

• Boża łaska sprawia, że staramy się mieć pokój ze wszystkimi ludźmi (1Ptr 3:11).

• Boża łaska sprawia, że tak jak Jezus cierpiał w ciele - tak samo my, jesteśmy gotowi zrezygnować
z życia dla samych siebie, dzięki czemu można całkowicie przestać grzeszyć (1Ptr 4:1)

 
• Boża łaska sprawia, przez całe życie można pełnić wyłącznie Bożą wolę (1Ptr 4:2).

• Boża łaska sprawia, że własną miłością możemy zakrywać grzechy innych (1Ptr 4:8).

• Boża łaska pozwala się cieszyć z cierpień dla Chrystusa (1Ptr 4:13).

• Boża łaska sprawia, że przestajemy plotkować o innych ludziach (1Ptr 4:15).

• Boża łaska sprawia, że zaczynamy oceniać samych siebie, a nie innych (1Ptr 4:17).

• Boża łaska sprawia, że przełożeni zborów pokornie służą i nie biorą za to pieniędzy (1Ptr 5:1-3).

• Boża łaska sprawia, że potrafimy się w każdej chwili ukorzyć (1Ptr 5:5-6).

• Boża łaska uwalnia nas od wszelkich ziemskich trosk i zmartwień (1Ptr 5:7).

• Boża łaska sprawia, że potrafimy skutecznie opierać się szatanowi (1Ptr 5:8-9).

Duch Święty mówi, że prawdziwa Boża łaska, zmienia prawdziwie wierzących ludzi. Upewnia też wszystkie
dzieci Boże, że właśnie taka jest prawdziwa Boża łaska i zachęca, aby w niej trwały! (1Ptr 5:12).

Bożą łaską jest to, że Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nabył nas, jako swoje dziedzictwo.
Nie przegap tego dziedzictwa słuchając nauk o fałszywej łasce, którą głosi babilońskie chrześcijaństwo.

Wszystko co jest odmienne od tego, co zostało powyżej napisane, jest fałszywą łaską i musi być odrzucone.
Dlatego przyodziejcie się w pokorę, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (1Ptr 5:5).
Niech Pan otworzy oczy wszystkich serc, aby mogły zobaczyć i otrzymać Jego prawdziwą łaskę. Amen. 
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