
LB 34: CHRZEŚCIJAŃSKI STYL ŻYCIA 

Cele 

• Wyjaśnić, że Bóg nie tylko chce przebaczyć naszą winę, ale także chce 
zmienić nasze życie. 

• Wskazać, że Boże przykazania odnoszą się do każdej dziedziny naszego 
życia i są dla nas dobre. 

• Pokazać, że Bóg chce w pierwszej kolejności zmienić nasze serca, abyśmy 
lubili robić to, co się Mu podoba. 

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by zostać przemienionym przez Jezusa i żyć 
zgodnie z Jego przykazaniami. 

Wprowadzenie 

Bóg chce nas uwolnić nie tylko od naszej winy, ale także z uścisku grzechu. Kocha 
nas tak bardzo, że akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, lecz kocha nas zbyt 
mocno, aby zostawić nas takimi, jakimi jesteśmy.  

Ewangelia Mateusza 7,24-29 

• Co te słowa mówią nam o Jezusie? 

• Jakie dwa sposoby obchodzenia się ze Słowem Bożym są tutaj opisane? 
Jakie są ich konsekwencje? 

• Co Jezus mówi o tym, jak powinniśmy żyć jako Jego naśladowcy? 

Tylko wtedy, gdy robimy to, co mówi nam Jezus, możemy mieć doświadczenia 
z Nim. Nie wystarczy wiedzieć, co jest słuszne. Trzeba to robić. Jakub powiedział: 
„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 
samych siebie” (List Jakuba 1,22). 

Jak poniższe wersety biblijne opisują to, w jaki sposób Bóg chce zmienić nasze 
życie? 

➢ Psalm 40,9 

➢ Rzymian 12,1-2 

➢ Filip 4,8  

➢ List Jakuba 1,21  

1 

Bóg pragnie zmienić nie tylko nasze zachowanie, ale przede wszystkim nasze 
serce. On chce, abyśmy cieszyli się Jego przykazaniami i robili to, co On chce, po 
prostu dlatego, że Go kochamy i Mu ufamy. Wtedy nie będziemy już pytać, co 
musimy zrobić. Raczej zapytamy Boga: Co jest najlepsze z Twojej perspektywy? 
Co się Tobie podoba? Nie będziemy chcieli jedynie wykonać niezbędnego 
minimum, ale naszym pragnieniem będzie, by każda dziedzina naszego życia 
odpowiadała dobrej woli Boga. Takie posłuszeństwo przyniesie nam radość, 
ponieważ będzie wynikało ze zrozumienia, że Boża wola dla naszego życia jest 
tym, co dla nas najlepsze.  

Wiara w Jezusa Chrystusa przenika każdą dziedzinę naszego życia. Co poniższe 
teksty biblijne mówią o Bożej woli odnośnie wspomnianych tam dziedzin życia? 

➢ Księga Przysłów 13,20 

➢ Księga Przysłów  22,7 

➢ List do Efezjan 4,25-32 

➢ I List do Tymoteusza 2,9-10 

➢ I List Piotra 3,3-4 

➢ I List Piotra 4,3-4 

Osobiste zastosowanie   

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć do swojego osobistego życia wiary?  

• Czy Bóg przekonuje cię do tego, byś coś zmienił w swoim życiu? W jakich 
dziedzinach?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu?  

• Jak chcesz wprowadzić w życie to, czego się dziś nauczyłeś? 
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