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Sednem prawdziwego poselstwa o ?asce nie jest pozwalaj?ca na wszystko ewangelia, ale nauczanie prawdziwej
?wi?to?ci!
„Albowiem objawi?a si? ?aska Bo?a, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczaj?c nas, aby?my wyrzekli si?
bezbo?no?ci i ?wiatowych po??dliwo?ci i na tym doczesnym ?wiecie wstrzemi??liwie, sprawiedliwie i pobo?nie ?yli,
oczekuj?c b?ogos?awionej nadziei i objawienia chwa?y wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa”
(Tytusa 2:11-13)
Wed?ug Paw?a, nie chodzimy w ?asce, póki nie odrzucimy ?wieckiego zepsucia. Je?eli nie postanowimy, poprzez
moc Ducha ?wi?tego prowadzi? ?ycia pobo?nego i sprawiedliwego, oczekuj?c w ka?dej chwili przyj?cia Pana, to
nie znamy Bo?ej ?aski.
Zbyt wielu chrze?cijan chce przebaczenia – ale to wszystko. Nie chc? by? uwolnieni z obecnego ?wiata, poniewa?
go kochaj?. S? przywi?zani do swoich grzechów i nie chc? zrezygnowa? ze ?wieckich przyjemno?ci. Dlatego
trzymaj? si? doktryny, która mówi, „Mog? ?y? tak, jak chc? – póki mówi?, ?e wierz?.” Niestety, ci chrze?cijanie nie
chc? s?ucha? o pos?usze?stwie, pokucie i zaparciu si? siebie. Wol? ?y? w tym ?wiecie bez ogranicze?.
Pawe? pisze, „A nie upodabniajcie si? do tego ?wiata, ale si? przemie?cie przez odnowienie umys?u swego,
aby?cie umieli rozró?ni?, co jest wol? Bo?? , co jest dobre, mi?e i doskona?e” (Rzymian 12:2). Mamy od??czy? si?
od tego ?wiata ca?kowicie i upodobnia? si? tylko do Chrystusa!
Jezus usprawiedliwia nas prze wiar? w jakim? celu – by nas umocni? posili?, by?my dali odpór diab?u i
przezwyci??ali ten ?wiat w mocy Ducha ?wi?tego. Tak, Jezus umar? za nas, by?my mieli ?ycie wieczne, ale
równie?, by?my cieszyli si? wyzwoleniem z obecnego z?a na ?wiecie.
„[Jezus Chrystus] wyda? samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwoli? z tera?niejszego wieku z?ego
wed?ug woli Boga i Ojca naszego” (Galacjan 1:4).
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