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Bezgraniczna wolność … 

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany” Izajasza 9:5 

 

Przyjdź, Ty długo oczekiwany Jezu, 
Urodzony by uwolnić swój lud; 
Uwolnij nas od naszych lęków i grzechów, 
Pozwól nam odnaleźć odpocznienie w Tobie. 

Urodzony by uwolnić swoich ludzi, 
Urodzony jako dziecko a już Król, 
Urodzony by panować nad nami na zawsze, 
Teraz przyprowadź swoje łaskawe Królestwo. 

(SASB 79, Charles Wesley) 

 

Zbawienie, które przychodzi przez Chrystusa jest przeznaczone dla wszystkich. 

To od czego zbawienie uwalnia ludzi jest gigantyczne. To do czego ono uwalnia ludzi jest równie 

wielkie.  

 

 

…wielbić Boga 

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski” Hebrajczyków 4:16 

Wielu ludzi (tak jak kobieta z ew. Jana 4) myśli, że Boga można wielbić tylko na ściśle ograniczone 

sposoby, ale Jezus szeroko otwiera nam drzwi.  

 

Módl się za tych co boją się, że Bóg ich znienawidzi jeśli popełnią błędy w tym w jaki sposób Go 

wielbią.  

Módl się za tych, na których rodziny albo władze nakładają kary jeśli oni otwarcie wielbią.   

 

 

…podejmować moralnie odpowiedzialne decyzje 
„Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.” (1 

Koryntian 10:23) 

 

Podczas gdy wielu ludzi spogląda na kogoś innego by podjąć swoją decyzję, inni myślą że wolność 

oznacza, że w porządku jest robić cokolwiek się chce. Żadna z tych postaw nie jest tym co Bóg ma na 

myśli.  Boża łaska oznacza to, że kiedy Jezus zbawia ludzi to uwalnia ich do podejmowania decyzji, ale do 

robienia ich mając na względzie dobro bliźnich.  

 

Podziękuj za wolność, którą można wybrać. 



Módl się o mądrość przy wyborach, o zasoby by dokładnie dostrzegać, które warianty są 

korzystne i konstruktywne. 

 

 

…kochać wszystkich naszych bliźni, nawet naszych wrogów 

Jezus powiedział: „Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz 

miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i 

módlcie się za tych, którzy was prześladują, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w 

niebie.” (Ew. Mateusza 5:43-45). 

 

Kiedy Jezus uwalnia grzeszników z lęku poczucia winy, uwalnia On ich również do tego by skierowali się 

na zewnątrz, po to by mogli kochać swoich bliźnich. Nikt nie zaznaczył tego lepiej niż Marcin Luter: 

‘[Chrześcijanie powinni myśleć]: „…mój Bóg dał mi w Chrystusie wszystkie bogactwa prawości i 

zbawienia, bez żadnej zasługi z mojej strony, z czystego i wolnego miłosierdzia, po to bym od teraz nie 

potrzebował niczego poza wiarą, która wierzy, że to jest prawdziwe. Dlaczego nie powinienem teraz z 

wolnością, radością, całym swoim sercem i z chętną wolą robić tych wszystkich rzeczy, które wiem, że 

uszczęśliwiają i są akceptowalne dla takiego Ojca, który oszołomił mnie swoimi nieocenionymi 

bogactwami? Tak więc dam siebie jako Chrystusa dla swoich bliźnich, tak jak Chrystus zaoferował siebie 

mnie. Nie będę w tym życiu robić niczego czego nie uważam za potrzebne, rentowne i zbawienne dla 

moich bliźnich, od kiedy przez wiarę mam obfitość wszystkich dobrych rzeczy w Chrystusie.” (The 

Freedom of a Christian). 

 

Wszyscy otrzymaliśmy darmowo. Módl się o ducha hojności, który raduje się z 

swobodnego dawania. 

Módl się za tych, którzy czują że muszą rozróżniać pomiędzy tymi którzy zasługują na 

troskę i tych którzy nie.  

 

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się 

znowu pod jarzmo niewoli.” (Galacjan 5:1). 

 
 

 


