
  

Bezwarunkowe poświęcenie 

6 kwietnia 2014 r. 

naturze człowieka jest coś, co powoduje wewnętrzne przeko-

nanie o konieczności zapracowania sobie na każdy akt ludzkiego 

miłosierdzia i poświęcenia. Czasami również my łapiemy się na 

tym, że chcemy mieć pewność tego, iż osoba dla której się poświę-

camy w pełni sobie na to zasłużyła. Nazywam to: „kompleksem 

Ryan’a”. Szeregowy Ryan to tytułowy bohater filmu w reżyserii 

Stevena Spielberga. Scenariusz filmu oparty jest na wydarzeniach 

lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r. i utworzenia 

drugiego frontu w Europie podczas II wojny światowej. Kapitan 

Miller otrzymuje rozkaz odnalezienia szeregowego Ryana – jedy-

nego z czterech braci walczących na różnych frontach, który pozo-

stał jeszcze przy życiu, ale uważany jest za zaginionego w akcji. 

Misja okazuje się bardzo niebezpieczna i pochłania wiele ofiar. W 

końcu udaje się odnaleźć szeregowca, ale oddział napotyka na silny 

atak wojsk niemieckich podczas którego wielu żołnierzy ginie. Ko-

niecznie obejrzyjmy końcowy fragment filmu. 

Fizyczny ratunek, psychiczne okaleczenie. 
Kompleks Ryana’a to: ___________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Postawa Chrystusa jest całkowicie inna: 

„A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: Wykonało się! Po czym 

skłonił głowę i oddał ducha”.(Jan 19:30) 

Ta zasadnicza różnica polega na tym, że _____________________ 

 

Bezwarunkowe poświęcenie  (Tyt. 3:4-7) 
 „Gdy jednak objawiła się dobroć  

i miłość naszego Zbawcy, Boga, do ludzi, 

W 
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 zbawił nas nie na podstawie naszych uczynków,
 
  

dokonanych w sprawiedliwości,  

lecz dzięki swemu miłosierdziu,  

przez kąpiel odrodzenia i odnowę,  

której dokonuje Duch Święty.  
 Tego Ducha wylał na nas obficie 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę,  
 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską,  

stali się dziedzicami, 

zgodnie z nadzieją życia wiecznego.” 

Miłość do ludzi w greckim Nowym Testamencie jest określana 

słowem : „filantropia”. A filantropią dzisiaj określa się 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Wyłącznie dzięki Bożej filantropii możemy stać się 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Jezus Chrystus od samego początku miał świadomość swojego 

niezwykłego posłannictwa i wiedział, że wypełnienie tego planu 

polega na: 

„Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
 
 lecz aby 

służyć i oddać swoje życie na okup za wielu”. (Mk 10:45) 

Oraz: 

„Ojciec dlatego Mnie miłuje, że Ja oddaję swoje życie, by następ-

nie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej 

woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie pole-

cenie otrzymałem od mojego Ojca”. (Jan 10:17-18) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Postradał zmysły? 

Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie było wspanialszego planu i aktu 

większej miłości ponad to, czego dokonał Chrystus. Jednak wielu 

bezpośrednich świadków Jego misji oceniało Go zaskakująco ina-

czej: 

„Słowa te wywołały kolejny rozłam wśród Żydów. Wielu spośród 

nich mówiło: Ma demona, postradał zmysły! Dlaczego Go słucha-

cie?” (Jan 10:19-20) 

Nawet jego najbliższa rodzina: 

„Następnie udał się do domu. I znów zszedł się tłum, tak że nawet 

nie zdążyli się posilić. A gdy Jego bliscy dowiedzieli się o tym, 

wyruszyli po Niego, gdyż rozniosło się, że odszedł od zmysłów”. 

(Mk 3:20-21) 

Gdy głoszę Ewangelię muszę założyć, że podobnie jak Jezus będę 

uważany przez niektóre osoby za dziwaka, człowieka nie z tej epo-

ki, ale to nie powinno mnie zniechęcać, gdyż wiem, że niosę lu-

dziom ratunek. 

 

Zastosowanie 
 

1. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, przyjmij jako pewność, że 

Chrystus oddał swoje życie także za Ciebie i czeka, żebyś 

Mu w pełni zaufał 

 

2. Przyjmij do swojej świadomości fakt, jak cenny jesteś dla 

Boga skoro gotów był bezwarunkowo oddać swoje życie 

za ciebie. 

 

3. Nigdy nie rezygnuj z głoszenia prawdy o zbawieniu nawet, 

gdy ktoś będzie się z ciebie wyśmiewał. 
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4. Spróbuj przyjąć zasadę: „co najmniej jednej osobie w ty-

godniu, powiem o Jezusie”. 

 

5. Stwórz grupę lub przyłącz się do już istniejącej, z którą bę-

dziesz mógł jeszcze lepiej poznawać Boże Słowo. 
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