Wyobraź sobie...
Wyobraź sobie, że płynąc statkiem na morzu wypadłeś za
burtę. Co mógłby zrobić kapitan tego statku, kiedy zobaczył,
że wpadłeś do morza? Czy kazałby ci zacząć pływać i skierować się w stronę lądu?
Czy uważasz, że kapitan, widząc, że toniesz, może ci powiedzieć: Zarzucę ci koło ratunkowe, jeśli tylko udowodnisz mi,
że naprawdę warto cię wyratować? Co zrobiłeś ze swoim życiem?
Czy kapitan będzie pytał cię o takie rzeczy, kiedy toniesz?
Czy raczej nie uważasz, że kapitan powie coś takiego: „Jeśli
potrafisz przepłynąć połowę odległości do statku, to ja zrobię resztę i wyciągnę cię na statek”. Czy kapitan pozwoli ci na
twoje usilne zmagania, kiedy widzi, że toniesz? Oczywiście
nie! On cię będzie ratował, prawda? Kapitan zarzuci ci koło
ratunkowe, aby nie dopuścić do twojej śmierci. Kiedy tylko
uchwycisz się koła ratunkowego, kapitan wyciągnie cię na
statek i w ten sposób ocali cię przed utonięciem.
Na podstawie Pisma Świętego, wszyscy jesteśmy podobni
do takiego człowieka, który tonie na morzu. Bóg nas ratuje,
nie z powodu naszego dobrego postępowania, ale dlatego,
że nas kocha.

„Sola fide”,
czyli „Tylko przez wiarę”,

„Soli Deo gloria”,
czyli „Tylko Bogu chwała”!

to zasada dostąpienia zbawienia przez człowieka.
Zasada „Tylko przez wiarę!” neguje jakiekolwiek znaczenie
dobrych uczynków w akcie usprawiedliwienia. Nie wyklucza
jednak z życia chrześcijanina uczynków miłości, bo nie ma
prawdziwej wiary bez uczynków miłosierdzia. Uczynki te są
owocem wiary pojmowanej jako posłuszeństwo Jezusowi
Chrystusowi. Wiara, która nie rodzi dobrych uczynków nie
jest wiarą autentyczną. Apostoł Paweł pisał, że wierzący zostali stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków:

Zasada twierdząca, że wszelka chwała należna jest jedynie
Bogu. Źródłem radości i celem życia chrześcijanina jest życie
Bogu na chwałę. Oddawanie czci komukolwiek innemu, przez
przypisywanie mu cech bądź praktykowanie form uwielbienia zarezerwowanych tylko dla Boga, jest grzechem bałwochwalstwa.

Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie
Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia (Efez. 2:10).

Człowiek, żyjąc dla Boga, żyjąc, aby Jemu się podobać i traktując Boga z należną czcią i szacunkiem, a jednocześnie
wdzięcznością i radością za dar łaski Bożej, znajduje swe
spełnienie. Jest to życie pełne chwały, radości i satysfakcji.
A wszystko dlatego, że nie jest przeżywane dla siebie, ale dla
Boga, bez którego wszystkie wartości są tylko pozorne.Dla ludzi ważniejsze stało się to, co przyniesie korzyść ekonomiczną człowiekowi i to, co wywyższy człowieka, a nie to, co przyniesie chwałę Bogu. Zasada „Tylko Bogu chwała” dobitnie
określa miejsce Pana Boga w życiu wierzącego. Egoistyczna
natura ludzka upomina się ciągle o chwałę dla siebie. Nasze
ego chce objąć władzę nad naszym życiem pomimo że władza należy do Pana Boga. Prawdziwe szczęście można znaleźć tylko w uwielbianiu Boga i szukaniu Jego chwały.

Rolę uczynków określa inna zasada, znana jako „Sola fide
numquam sola” (Tylko wiara, ale nie samotna). To prawda,
tylko wiara zbawia, bo tylko wiara wystarcza do nawiązania
osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Nie potrzeba dobrych
uczynków, aby poznać Jezusa Chrystusa. Poznanie Jego to
wszystko, czego potrzeba, aby zostać zbawionym. Wiara wystarcza do zbawienia, ale wiara nigdy nie jest osamotniona. Nigdy nie pojawia się samotnie. Jeśli jest rzeczywistym
i prawdziwym zaufaniem Jezusowi Chrystusowi, wprowadza
w życie wierzącego człowieka nadzwyczajne skutki, które
wpływają na całkowitą zmianę życia.
Co to znaczy wierzyć?
1. Wierzyć to znaczy wyrazić zgodę.
2. Wierzyć to znaczy zaufać.
3. Wierzyć to znaczy oddać się Bogu.
4. Wierzyć to znaczy być posłusznym.

Panu, swojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i służył
jedynie Jemu (Mat. 4:10b).
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Pismo Święto to jedyny autorytet i mówi o Chrystusie, który oferuje człowiekowi zbawienie, tylko z Łaski i tylko przez
Wiarę. Czy nie powinniśmy oddawać Chwały Panu Jezusowi
za to co On dla nas uczynił?

co odkryła reformcja
(miejsce na pieczątkę)

Zasada „Tylko Chrystus” dotyczy istoty i treści wiary chrześcijańskiej. Pismo Święte uczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.

Zasada „Sola gratia” („Tylko z łaski”), to doktryna biblijna,
która stwierdza, że tylko łaska Boża jest przyczyną zbawienia
grzesznika.

w sprawiedliwości (2 Tym. 3:16);

Renesansowa ideologia „Ad fontes” (Powrót do źródeł)
nadała kierunek poszukiwań podstaw chrześcijaństwa
w Piśmie Świętym.
Za symboliczny początek Reformacji przyjmuje się ogłoszenie 31 października 1517 roku przez Marcina Lutra, zakonnika i wykładowcę na Uniwersytecie w Wittenberdze
95 tez wzywających do reformy nauki o odpustach oraz
życia religijnego w Kościele.
Reformacja to ruch chrześcijański, który nie głosił nowych nauk, lecz wziął sobie za cel powrót do nauk zapomnianych, a obecnych w Piśmie Świętym.

Pan Jezus jest główną postacią Biblii, właściwie to cała ta
księga mówi o Nim. Stary Testament zapowiadał Jego przyjście i przygotowywał grunt pod Jego przyjście na świat.
Nowy Testament opisuje Jego przyjście i dzieło zbawienia
grzesznego świata. Pan Jezus jest Kimś więcej niż postacią
historyczną. Nie jest tylko Człowiekiem, jest Bogiem w ciele,
którego przyjście było najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Bóg sam stał się Człowiekiem, aby w jasny
i zrozumiały sposób pokazać Kim jest. Ewangelia, która jest
sednem Pisma Świętego ma moc przekonać nas o tym, że
jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus.

Pan Jezus Chrystus stał się zastępcą grzesznika przed
Bogiem. On umarł jako ofiara przebłagalna za grzechy całego świata. Stał się przekleństwem za grzesznika, kiedy poniósł śmierć za jego grzechy według Pisma Świętego. W momencie przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela,
On przychodzi i zamieszkuje w wierzącym i wnosi w niego
Swoje życie. On powiedział:
Jeśli kto mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie,
i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy (Jan 14:23).

Wyjątkowość Pana Jezusa dobitnie jest pokazana w nauczaniu apostolskim:
Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem
a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (1 Tym. 2:5).

Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki
uczynkom, aby się ktoś nie wynosił (Efez. 2:8-9)

Człowiek sam, bez łaski Bożej, nic nie może zmienić, jest potępiony, zgubiony, skażony grzechem, bez jakiejkolwiek nadziei.
Zbawienie nigdy nie jest wynikiem odpłaty Bożej dla człowieka za jakiekolwiek jego zasługi.
Człowiek upadł w grzech i jego jedyną szansą jest łaska Boża.
Przez łaskę rozumie się okazane grzesznemu człowiekowi miłosierne usposobienie Boga okazane w Jezusie Chrystusie.
Człowiek nie jest w stanie sam z siebie zasłużyć na Boże zmiłowanie, gdyż jako grzesznik jest zły, popsuty, duchowo umarły
i wrogo nastawiony do Stwórcy. Zasługuje tylko na Boży gniew.
Bóg okazuje jednak człowiekowi swoją łaskę za sprawą Jezusa
Chrystusa. Łaska to niezasłużona przychylność Pana Boga, wykluczająca wszelki powód do chluby.
Nie wolno nam mieszać łaski z uczynkami.
Łaska nie jest środkiem usypiającym.
Łaskę Bożą rozumiemy jako moc do prowadzenia nowego,
zwycięskiego życia, a nie jako jakiś środek usypiający. Owocem
łaski Bożej jest moc Ducha Świętego, przekazana człowiekowi
wierzącemu.

Mój adres:
_______________
_______________
_______________

Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania

Gdyż w Nim cała Pełnia zechciała zamieszkać (Kol. 1:19).

Przesłane materiały są darmowe i nie zawierają żadnych ukrytych kosztów, ani zobowiązań

Pismo Święte jest jedynym autorytetem we wszystkich kwestiach wiary i praktyki. Pismo Święte stanowi jedyny pewny
i niezawodny autorytet, źródło wiary i normę postępowania
chrześcijańskiego.
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„Sola gratia”,
czyli „Tylko z łaski”

Przeżyłem nowonarodzenie
w Jezusie Chrystusie.
Jestem sceptyczny jeżeli chodzi o wiarę
w Jezusa, ale chcę otrzymać więcej
informacji na Jego temat.
Chciałbym się spotkać z innymi ludźmi,
którzy studiują Biblię.
Chcę otrzymać bezpłatną książkę „Tylko”,
która jest kontynuacją treści zawartej w ulotce.
Chcę otrzymać bezpłatny materiał dla dzieci.

„Solus Christus”,
czyli „Tylko Chrystus”!

Przyklej
znaczek
lub wyślij
w kopercie

„Sola Scriptura”,
czyli „Tylko Pismo!”

