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Jesteśmy wolni! 

"Stój więc szybko w wolności, przez którą Chrystus uczynił nas 
wolnymi, i nie daj się ponownie zaplątać w jarzmo niewoli". List do 
Galacjan 5:1


Wolny w Chrystusie! Oto, czym jesteśmy. Wolni mężczyźni i kobiety, 
chłopcy i dziewczęta. Wolność to świetny temat w pismach Paula. 
Wcześniej w swoim liście do Galacjan napisał: "I stało się to z powodu 
fałszywych braci potajemnie sprowadzonych (którzy przyszli ukradkiem, by 
szpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas 
zniewolić". (List do Galacjan 2:4). O czym mówił Paweł? Członkowie 
zgromadzenia żydowskiego w Jerozolimie słyszeli o nauczaniu Pawła, że 
Żydzi i poganie nie muszą już być obrzezani. Nie musieli już dłużej 
przestrzegać prawa Mojżesza. To rozgniewało i sfrustrowało wielu. Kilku 
udało się do Antiochii, aby się przekonać. Niektórzy z Żydów nauczali 
pogańskich chrześcijan, że "Jeśli nie zostaniesz obrzezany zgodnie ze 
zwyczajem Mojżesza, nie możesz być zbawiony." (Dz 15:1) Paweł udał się 
z Żydami do Jerozolimy, aby ustanowić rekord prosto.


Paweł zrozumiał, jak to jest być niewolnikiem grzechu. Wiedział, że 
wszyscy ludzie są martwi w swoich grzechach i mógł tylko podążać 
drogami świata i władcy królestwa powietrza. Wiedział, że mogą tylko 
zaspokoić pragnienia swojej grzesznej natury i podążać za jej pragnieniami 
i myślami. (Efezjan 2:1-3) To jest "naturalna" droga rzeczy. Paweł wiedział 
również, że w Chrystusie ludzie zostali uwolnieni od grzechu i stali się 



Wolny w Chrystusie!  of 4 12

niewolnikami sprawiedliwości. (List do Rzymian 6:18) Paweł zrozumiał 
jasno, dlaczego Bóg nas zbawił: "To dla wolności Chrystus nas wyzwolił". 
(NIV)


Bóg nie chce, abyśmy dłużej byli niewolnikami grzechu. Nie ma takiej 
potrzeby. Jesteśmy wolni! Dlaczego były niewolnik miałby chcieć 
posmakować wolności, a potem biegać z powrotem do kajdan, które 
kiedyś go trzymały? Dlaczego? To nie ma żadnego sensu. Ale dokładnie to 
robią chrześcijanie na całym świecie każdego dnia. Wsadzają się z 
powrotem do niewoli. Jak? Wierząc w kłamstwa szatana i świata. Zbyt 
wielu chrześcijan wierzy, że nie są wystarczająco dobrzy dla Boga, że nie 
robią wystarczająco dużo dla Boga, że Bóg nie jest z nich zadowolony, 
jeśli nie robią pewnych religijnych rzeczy, że inni chrześcijanie są lepsi od 
nich, że Bóg ich osądzi, jeśli nie robią rzeczy, które inni chrześcijanie każą 
im robić. Jak napisał Paweł: "Dobrze biegłeś". Kto ci przeszkodził w 
posłuszeństwie prawdzie? Ta perswazja nie pochodzi od Tego, który cię 
wzywa". (Galacjan 5:7-8)


Jezus powiedział swoim uczniom:


"Jeśli trwasz w moim słowie, to rzeczywiście jesteś moimi uczniami". 
I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." Jan 8:31-32
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Uczniowie byli wolni w ramach trzymania się nauczania Chrystusa. 
Wiedzieliby jeszcze więcej wolności, gdyby Duch Boży przyszedł do nich 
później. Dzisiaj jesteśmy wolni w ramach Bożej Miłości i Łaski. 
Otrzymaliśmy "każde duchowe błogosławieństwo", ponieważ jesteśmy w 
Chrystusie, a On jest w nas, a nie z powodu czegoś, co zrobiliśmy. 
Problemy przychodzą do życia chrześcijan, gdy poddają się ponownie 
prawu. Bóg nie stawia nas pod Zakonem. My sami to sobie robimy. Paweł 
powiedział chrześcijanom galicyjskim:


"Ja, Paweł, mówię wam, że jeśli zostaniecie obrzezani, Chrystus nic 
wam nie pomoże. I świadczę ponownie każdemu człowiekowi, który 
zostanie obrzezany, że jest dłużnikiem całego Zakonu. Zostaliście 
odsunięci od Chrystusa, wy, którzy próbujecie być usprawiedliwieni 
przez prawo, upadliście z łaski". List do Galacjan 5:2- 4


Grace jest o Wolności, Miłości i Radości. Prawo jest o niewolnictwie, winie 
i strachu.


Chrześcijanie czują się winni i pokonują każdego dnia swoje życie z 
powodu kłamstw świata i, niestety, innych chrześcijan. Spójrzcie na to, co 
napisał Paweł:


"Nie ma więc teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w 
Chrystusie Jezusie, którzy nie chodzą według ciała, ale według 
Ducha. Albowiem prawo Ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło 
mnie od prawa grzechu i śmierci". Rzymian 8:1-2
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"Teraz Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest 
wolność". Ale my wszyscy, z odsłoniętym obliczem, patrząc jak w 
lustrze chwała Pańska, jesteśmy przemienieni w ten sam obraz od 
chwały do chwały, tak samo jak przez Ducha Pańskiego". 2 List do 
Koryntian 3:17-18


Zdecydowanie zbyt wielu chrześcijan jest przekonanych, że mogą zwrócić 
się do Boga tylko poprzez konkretną doktrynę, posługę, wyznanie lub 
zgromadzenie. To nie jest to, co znaczy być "w Chrystusie". Paweł napisał:


"...w którym mamy odwagę i dostęp z ufnością poprzez wiarę w 
Niego." Efezjan 3:12


Bóg powołał nas do życia świętym życiem. Prawdziwe. Bóg stworzył nas 
w Chrystusie Jezusie, aby czynić dobre uczynki. Znowu prawdziwe. Przed 
nami stoi pytanie, jaka jest motywacja do robienia tych rzeczy. Czy to 
strach i poczucie winy? Czy jest to posłuszeństwo prawu? Czy też jest to 
miłość i wdzięczność? Czy jest to odpowiedź na łaskę Bożą? Tak, to 
właśnie miłość i łaska Boża motywuje nas. Służymy Bogu, ponieważ 
możemy, a nie dlatego, że musimy. Rozumiemy, co to znaczy być "w" 
Chrystusie. Każdy chrześcijanin powinien dzielić się pasją Pawła w tej 
sprawie.
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Wolność od niewoli 

Bóg uwalnia (wyzwala) wszystkie swoje dzieci z łaski od wszelkiej 
duchowej niewoli. Jesteśmy naprawdę wolni w Jezusie Chrystusie! Więc, 
co robimy z naszą wolnością?


"Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności; tylko nie używajcie 
wolności jako okazji dla ciała, ale przez miłość służcie sobie 
nawzajem". List do Galacjan 5:13


Po pierwsze, musimy zrozumieć FAKT, że jesteśmy DARMOWE! Po drugie, 
musimy zrozumieć, dlaczego jesteśmy wolni. Bóg uczynił nas wolnymi. To 
jest fakt. Jego Łaska nakazuje, że nie jesteśmy już pod nadzorem lub 
władzą Prawa i grzechu. Jesteśmy teraz pod kontrolą i władzą Jego łaski. 
W jakim kierunku Bóg chce, abyśmy podążali z naszą wolnością? 
Poddając się naszej grzesznej naturze? Nie! Bożym kierunkiem dla nas jest 
kierunek służenia innym w miłości. Dla chrześcijan zawieszonych na 
posłuszeństwie prawu, przypomniał im Paweł:


"Bo całe prawo wypełnia się jednym słowem, nawet w tym": 
"Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego." List do 
Galacjan 5:14
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Co się dzieje z chrześcijanami, którzy wiszą na grzechu, prawie i winie? 
Niszczą się nawzajem. Paul napisał:


"Ale jeśli gryziecie i pożeracie siebie nawzajem, uważajcie, żeby was 
nie pochłonęły!" List do Galacjan 5:15


Jeśli jesteś chrześcijaninem nawet od kilku lat, to już to widziałeś. 
Chrześcijanie rozdzierają się na siebie jak głodne lwy. Dlaczego? Bo wiszą 
na grzechu i prawie. To prowadzi do poczucia winy, frustracji, złości, 
zazdrości, a w końcu nienawiści. To rozrywa chrześcijan i ich kościoły na 
strzępy tak samo pewnie jak my oddychamy, by żyć. Szatan osiąga swoje 
cele poprzez własny lud Boży. Szatan zrobił to Galacjanom i robi to do 
dziś. Kiedy zmądrzemy i zobaczymy grzech i prawo za to, co to jest? To 
wielki dzielnik w kościele. To jest to, co powstrzymuje nas od cieszenia się 
z Boga i siebie nawzajem.


Miłość, dana w wolności od życia wolnego, jest świętym celem. To esencja 
GraceLife: "służyć sobie nawzajem w miłości". To jest to, co Duch Boży 
stworzy w nas, gdy otworzymy się na wolność, którą nam dał.


"Ale owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie". Przeciwko takim nie ma prawa." 
List do Galacjan 5:22-23
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Nikt nie może sprzeciwić się prawdziwemu działaniu Ducha Bożego! To 
jest uczciwe i prawdziwe. To prawda. To jest nasza siła i nadzieja. To jest 
to, co robi trwałą różnicę w naszym świecie. Ćwiczenie Duchowej 
Wolności w Duchu Miłości oznacza, że jesteśmy "inni", a nie 
"egocentryczni". Nie chodzi mi o to, że zaprzeczamy i negujemy samych 
siebie. Jesteśmy w stanie najlepiej służyć innym w miłości, kiedy kochamy 
samych siebie. To właśnie z serca miłości własnej i oceny tego, czym 
jesteśmy w Chrystusie, możemy dotrzeć do świata pełnego ludzi, którzy 
nie miłują Boga, siebie samych lub innych. Mamy coś bardzo 
szczególnego, co możemy im dać: wiedzę i doświadczenie o Łasce Bożej. 
Najlepiej dzielimy się tym darem, gdy jesteśmy napełnieni Duchem Bożym 
i przelewamy się owocami naszej więzi z Nim.


Częścią korzystania z naszej duchowej wolności jest zwracanie uwagi na 
innych. Paweł powiedział Koryntianom, aby "Uważajcie jednak, aby 
korzystanie z waszej wolności nie stało się przeszkodą dla słabych". (NIV) 
Jeśli naprawdę kogoś kochasz, nie będziesz robił rzeczy, które powodują, 
że się potyka i upadek. Nie będziesz celowo próbował utrudniać im relacji 
z Bogiem. Miłość prowadzi nas do robienia właściwych rzeczy dla siebie i 
innych. Jeśli naprawdę kochamy innych, posługa staje się bardzo łatwa. 
Nie jest to walka o to, by czynić dobre rzeczy dla ludzi, których kochamy. 
Chrystus "w" nas będzie kochał innych w sposób, którego nikt nie jest w 
stanie odtworzyć. Jest to nadprzyrodzona zdolność, ponieważ 
nadprzyrodzony Chrystus jest w nas kochający innych przez nas.
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Świat, w którym żyjemy, jest w wielkich tarapatach. Rozpaczliwie 
potrzebuje usłyszeć od Boga. Jak to się dzieje? Kiedy chrześcijanie 
pokazują światu miłość, jaką mają do siebie nawzajem. To właśnie tam się 
zaczyna. Świat szuka dowodów na to, że Bóg jest prawdziwy. Twierdzimy, 
że znamy Boga, więc świat obserwuje, co robimy. Co mówimy światu, gdy 
gryziemy i pożeramy siebie nawzajem? Jakie przesłanie wysyłamy, gdy 
jesteśmy wredni i okrutni wobec członków naszej własnej duchowej 
rodziny? To wysyła przeciwne przesłanie Prawdy o naszym zbawieniu.

Nasz Pan powiedział to tak dobrze, kiedy chodził wśród ludzi i nauczał 
swoich uczniów, co znaczy iść za Nim:


"Czcij ojca swego i matkę swoją," i "Będziesz miłował bliźniego 
swego jak siebie samego." Mateusza 19:19


"A drugi jest taki: 'Kochaj bliźniego swego jak siebie samego'". 
Mateusza 22:39


"Teraz, przed świętem Paschy, gdy Jezus wiedział, że nadeszła Jego 
godzina, aby odejść od tego świata do Ojca, miłując swoich, którzy 
byli na świecie, kochał ich do końca." Jana 13:1


"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem, abyście i wy jedni drugich miłowali. Przez to 
wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali". Jan 13, 34-35.
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"To jest moje przykazanie, abyście się kochali tak jak ja kochałem 
was. Nikt nie ma większej miłości niż ta, niż oddać życie za swoich 
przyjaciół." Jana 15:12-13


"Te rzeczy nakazuję wam, żebyście się kochali." Jana 15:17


"Ja w nich, a Ty we Mnie, aby się doskonalili w jednym i aby świat 
wiedział, że Ty Mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak Mnie 
umiłowałeś". Jan 17:23


Nadszedł czas, abyśmy objawili się w wolności, którą Bóg dał nam tak 
swobodnie, a następnie zwrócili tę wolność ku sobie nawzajem. Bóg chce, 
abyśmy kochali naszych braci i siostry w Chrystusie i służyli im w 
zjednoczonym duchu miłości. Bóg pobłogosławi tę jedność i niech świat 
wie, że Bóg Ojciec posłał Boga Syna z Ewangelią Miłości i Łaski.
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