Spotkanie w grupie: Posłuszeństwo łasce a spełnianie uczynków


Kim jest Abraham?

Przypomnienie najważniejszych faktów o tej postaci biblijnej.


Zobaczmy, co mówią o nim wybrane tekstu Nowego Testamentu (prosimy
uczestników o ich głośne odczytanie)
o Rz 4,1-5.9-13: 1 Zapytajmy więc, co Abraham, przodek nasz według ciała? 2
Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do
chlubienia się, ale nie przed Bogiem. 3 Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham
Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 4 Otóż temu, który pracuje,
poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. 5 Temu jednak, który nie
wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego
poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia (…) Przeto czy błogosławieństwo to
dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że
Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. 10 W jakich
okolicznościach została poczytana: czy był obrzezany, czy przed obrzezaniem?
Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. 11 I otrzymał znak obrzezania
jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy
jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając
obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, 12 a także
ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto
kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem.
Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana
Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od
usprawiedliwienia z wiary.
o Jk 2,20-25: 20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez
uczynków jest bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu
uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się
doskonała. 23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham
Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a
nie samej tylko wiary. 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła
wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za
swoje uczynki?



Co jest przyczyną usprawiedliwienia Abrahama? Skąd dwie różne odpowiedzi?
Poszukajmy więcej w Piśmie Świętym więcej na ten temat.

Zależnie od ilości uczestników każdemu dajemy jeden lub dwa fragmenty biblijne (można
przydzielić je losowo, warto jednak by było tyle samo tekstów z jednej i z drugiej grupy).
Przygotowujemy plansze z nagłówkami: „wiara” i „uczynki”. Każdy czyta otrzymane
fragmenty. Każdy fragment zostaje umieszczony (zapisany) pod jednym z nagłówków.

FRAGMENTY DO ROZWAŻENIA:
ŁASKA:
Ef 2,8-9 (Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił).
Dz 4,12 (I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni).
Rz 5,1-2 (Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do
tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej).
Ga 2,16 (A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez
wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my
właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w
Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie
Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia).
J 3,16 (Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne).
Mk 16,15-16 (I [Jezus] rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony).
Rz 10,9 (Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie).
UCZYNKI:
Mt 25,34-36 (Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie").
Ef 2,10: (Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili).
Mt 7,21: (Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie).
1J 2,3 (Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania).
Mt 5,48 (Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski).
Mt 19, 22 (Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»).
Kol 3, 23-25 (Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi,
że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!
Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u Niego] nie ma
względu na osoby).


„Dojrzałym chrześcijaninem według Biblii jest ten, którego wiara spontanicznie
wytwarza owoc uczynków (zob. Jk 2,14-22). Uczynki są dowodem, że wiara jest

autentyczna. Nasze usprawiedliwienie zaczyna się od wiary, którą Bóg daje
człowiekowi darmo, bez jego zasługi, ale człowiek musi z tą wiarą współdziałać” (F.
Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, s. 29).
Zbawienie jest zawsze darem Boga. Zarazem jednak ma znaczenie, jak żyjemy, jakie są
nasze uczynki. Oba kierunki są ważne i potrzebne, i nie można ich oddzielić od siebie. Wiara
i uczynki nawzajem się dopełniają, chociaż zawsze zdecydowane pierwszeństwo należy do
łaski, a więc do życia wiarą. Możemy się spotkać z różnymi niebezpieczeństwami:






wszystko zależy ode mnie, ważne, że staram się być dobry, wiara to coś
dodatkowego; często takie myślenie prezentują ci, którzy uważają, że nie jest ważne,
w co wierzysz, a jedynie czy jesteś dobrym człowiekiem;
ja jestem niezdolny do jakiegokolwiek dobra, więc ja muszę się zatracić w działaniu,
które odczytuję jako zobowiązanie płynące od Boga, umrzeć sobie zupełnie
zrezygnować z siebie – to postawa osób, które rzeczywiście ofiarnie działają, ale
czują się przy tym wykorzystywani, postawa, której bliżej do niewolnika niż syna;
wszystko zależy od Boga, więc nie muszę nic robić – wystarczy, że się pomodlę,
wyspowiadam, a Jezus zrobi resztę; to z kolei na przykład ci, po których nie za
bardzo widać, że wiara zmienia ich życie: owszem, chodzę na Oazę, ale na co dzień,
w szkole, na uczelni, w domu, w pracy – jestem dokładnie taki, jak inni, nie próbuję
inaczej.

Kiedy mówimy o nowym człowieku chcemy uniknąć tych skrajności: nowy człowiek przyjął
Jezusa i robi wszystko, by żyć jak Jezus. Odkrywa, że jest umiłowanym dzieckiem Boga,
obdarowanym wszystkim, czego potrzebuje, zaproszonym do współpracy z Bogiem.
Dojrzałość w Chrystusie to jedność światła i życia, a więc także wiary i uczynków. W związku
z tym proponujemy pytania do podzielenia się:




Co faktycznie robię, żeby światło przemieniało moje życie?
Spójrzmy na plan pracy nad sobą ks. Franciszka Blachnickiego. Co sądzicie o tej
propozycji? (załącznik)
Jakie mamy sposoby pracy nad sobą? Co nam pomaga? Ewentualnie: co najbardziej
przeszkadza w tej pracy?

Propozycje zapisujemy. Należy uważać, żeby ta część spotkania nie przerodziła się jedynie
w wyliczenie propozycji: lepiej, żeby każdy z uczestników podzielił się własnym
doświadczeniem, podając 1-2 pomysły.

