
Łaska 
Kluczowy werset 
On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby 
nie miał z nim darować nam wszystkiego? 
List do Rzymian 8:32 

1) Definicja łaski. 
Definicja łaski to „przychylność, dar lub korzyść”. Boża łaska jest tym, co Bóg daje 
człowiekowi w darze – nie można, ani na nią zasłużyć, ani jej spłacić. Łaska oznacza dar 
Bożego bogactwo na koszt Chrystusa. Wszystkie błogosławieństwa są naszym udziałem 
ze względu na Jego cudowną łaskę! Na nic nie zasłużyliśmy, a mimo to On obdarowuje 
nas wszystkim! Gdybyśmy mogli zasłużyć na Jego błogosławieństwo, nie otrzymalibyśmy 
darów, ale nagrody. 

2) Porównaj Prawo – zakon do łaski. 

PRAWO ŁASKA

1) Ujawnia grzech w człowieku. 
(Rzym 7:13) 
2) Domaga się świętości. 
(V Mojż 6:24-25) 
3) Przywodzi pamięć o grzechu.  
(Hebr 10:3-4) 
4) Potępia nawet najdoskonalszych ludzi.  
(Rzym 3:19) 
5) Pozostawia człowieka bez 

usprawiedliwienia. 
(Rzym 3:10-20,23) 
6) Nakazuje nam kochać Boga. 
(V Mojż 6:5) 
7) Ogłasza przekleństwo.  
(Gal 3:10) 
8) Przynosi jarzmo. 
(Gal 4:21-25) 
9) Przynosi świadomość grzechu. 
(Rzym 3:19-20) 
10)Potępia grzesznika. 
(Gal 3:10) 
11)Umieszcza człowieka pod jarzmem.  
(Gal 4:1-3,9) 
12)Ujawnia grzech człowieka.  
(Rzym 3:20) 
13)Pod prawem owca umarła za pasterza. 

(Hebr 10:1-4,11)

1) Objawia Bożą miłość dla grzesznego 
człowieka. (Rzym 5:6-8) 

2) Oferuje świętość. 
(Rzym 6:14-22) 
3) Usuwa pamięć o grzechu. 
(Hebr 10:17) 
4) Zbawia nawet najgorszego grzesznika. 
(1 Tym 1:15) 
5) Oferuje człowiekowi obrońcę. 
(1 Jan 2:1) 
6) Mówi nam o Bożej miłości. 
(Jan 3:16) 
7) Ogłasza błogosławieństwo. 
(Rzym 4:1-7) 
8) Przynosi wolność. 
(Gal 3:13; Gal 5:13) 
9) Przynosi świadomość Chrystusa.  
(Jan 17:3) 
10)Błogosławi wierzącego. 
(Efez 1:3) 
11)Uwalnia grzesznika. 
(Gal 5:1) 
12) Usuwa grzech człowieka. 
(Dz 13:38-39) 
13)Pod łaską Pasterz umarł za owcę. 
(Jan 10:11)



Łaska – Karta dyskusji 

Odpowiedz na pytania: 
1) Czym jest łaska? 
2) Wymień następstwa grzechu. 
3) Jakie są różnice pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem? 
4) Jak można narodzić się na nowo? 
5) Jakie są dowody na to, że człowiek narodził się na nowo? 
6) Jaka jest różnica między prawem a łaską? 


