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I. Psalmy 
Przewodnikowi chóru, psalm Dawida 

 Księgę Psalmów można określić jako Miejsce Najświętsze. Jest to Miejsce Święte 

biblijnego sanktuarium. Pozostała część Biblii przekazuje nam Boże zalecenia do stosowania na 

drodze przybliżania się do Niego. W Psalmach, z kolei, Bóg otwiera drzwi Swego tajemnego 

miejsca przebywania. Ukazuje nam, jak Jego wierzący przychodzą do Niego, rozmawiają z Nim 

oraz cieszą się społecznością z Nim. Widzimy tam tron łaski, otoczony ubiegającymi się o Jego 

reakcję. Uczymy tam się modlić. Łaska Boga jest tam ujawniana w najwspanialszy sposób. 

Modlenie się słowami Boga 

 Podobnież, Księga Psalmów jest jak najniższy rocznik w przedszkolu. W starszych grupach 

nauczyciel mówi dzieciom, czego muszą się nauczyć. Wiedzą, jak pracować niezależnie i tylko 

niekiedy potrzebują jego pomocy. Ale co do najmłodszych, uczących się abecadła, potrzeba innej 

metody. Każda litera musi być wypowiedziana i im podyktowana. Nauczyciel musi „włożyć” 

dźwięki za nich do ich ust, dopóki ich nie poznają i nie nauczą się wysławiać. Oto sposób, w jaki 

Bóg komunikuje się z nami w Psalmach. Ukazuje się On jako Wierny, bliższy nam niż w 

jakiejkolwiek innej części Biblii. Daje nam własne słowa, których potrzebujemy, aby do Niego 

przyjść. Jest świadomy, że nie wiemy, jak się modlić. Zatem, przychodzi i oznajmia nam, o co 

powinniśmy się modlić. Kiedy wypowiadamy Jego słowa, pragnieniem jest je zrozumieć, po to 

abyśmy mogli doznać i modlić się tak, jak On je wyraził. Wtedy, udziela On nam swojego 

błogosławieństwa, a Jego Duch sprawia, że te słowa stają się w naszych duszach żywe i 

skuteczne. W tych drogocennych Psalmach, sam Boży Duch Święty uczy nas modlić się. 

Modlitwy zaspokajające nasze potrzeby 

 Księga ta stanie ci się bardziej drogocenna, kiedy rozważysz sposób, w jaki Pan Bóg 

podyktował te słowa, po to abyś potrafił się nimi modlić. Czy posłał On wskazania z Nieba 

odnośnie modlitwy, jak gdyby je dla nas stamtąd narzucił? Gdyby tak było, to nie byłyby one 

rzeczywiście ludzkie, ani nie byłyby stosowne do naszego ziemskiego położenia. Duch Święty 

nauczył nas mówić językiem ludzi, za pomocą odczuć ludzi i z serca ludzi. Pan użył ludzi z 

namiętnościami jak nasze oraz takich grzeszników, jakimi my jesteśmy, którzy doświadczyli 

każdego możliwego stanu ludzkiej potrzeby i boleści. 

 Bóg nauczył tych ludzi przez swego Świętego Ducha wymawiać te modlitwy i angażować 

się do ich spisania. Teraz, podsuwa je nam jako modlitewnik dostosowany do naszych potrzeb. 

Istotnie, są dostosowane do naszych potrzeb, ponieważ pochodzą od Ducha Świętego. Są zatem 

Boskie. Są, jednak, tak samo ludzkie, ponieważ pochodzą od tych, którzy są z krwi i kości oraz w 

każdym przypadku jak my. Z tego powodu, Psalmy są drogocenne dla grzeszników, którzy są 



przejęci swoim zbawieniem. Staną się drogocenne także dla ciebie, jeśli żarliwie zapragniesz 

wyczekiwać Boga. 

 W innych księgach biblijnych dużo mówi się o grzechu i nawróceniu oraz o zmaganiu 

wierzących. W Księdze Psalmów, natomiast, można ujrzeć i usłyszeć, w istocie, samych wiernych 

– posiadasz klucz do ich wewnętrznej komory. Można ich ujrzeć podczas swojej społeczności z 

Bogiem. Słyszysz, jak wyznają grzechy i proszą o przebaczenie. Możesz zobaczyć, jak chwalą oni 

Boga za Jego łaskę i wylewają swoje serce przed Nim. Możesz uklęknąć i pomodlić się z nimi. 

Twoje serce będzie rozpalone przez ich żal za grzechy i wiarę. 

 Będąc samymi z Bogiem w świetle Jego obecności, autorzy Psalmów położyli przed Nim 

całe swoje życie. Tak jak patrząc w lustro, możesz zobaczyć swoje życie odzwierciedlone w 

troskach, problemach i radościach wyrażonych w Psalmach. Możesz ujrzeć ukryte zmaganie 

pochodzące z poczucia winy, jak również z nawrócenia i wiary. Możesz zobaczyć, jak to jest 

rozumieć duszę, nad którą Bóg pracuje. 

 Nigdy nie zrozumiesz grzechu, w szczególności twojego, dopóki nie nauczysz się zgadzać 

z dogłębnym wyznaniem autorów Psalmów. Jeśli nauczyłeś się już oddawać chwałę i dzięki wraz 

z autorami Psalmów, nauczysz się rozradowywać w Bogu i wielce cieszyć w Jego łasce. 

 Z tego powodu poszukiwacze zbawienia od zawsze kochali Psalmy. Z tego powodu wielu 

z najwybitniejszych świętych Bożych mawiało, że Księga Psalmów stawała się dla nich tym 

bardziej drogocenna, im dłużej z niej korzystali. 

 Pomyśl o Synu Bożym. Nauczył nas, żebyśmy korzystali z Psalmów i uświęcił je dla nas. 

Kiedy był w najcięższym ucisku Swego zmagania, zawołał – „Boże mój, Boże mój, czemu mnie 

opuściłeś?” (Mateusza 27:46). Czy te słowa z Psalmu 22 zostały napisane, aby odpowiedzieć na 

Jego stan? Kiedy konał, zawołał – „Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha” (Łukasza 

23:46). Czy nie było to słowo z Psalmu 31, 5 wersetu? Jeśli Chrystus Jezus potrzebował tych słów 

Psalmów dla pociechy i umocnienia siebie w modlitwie do Jego Ojca, to o ile, tym bardziej, 

musisz ty i ja używać tych Boskich modlitw, żebyśmy poprawnie przybliżyli się do Boga. 

Modląc się z psalmistą 

 Błogosławieństwa, które pochodzą od tych słów, są obfite. „Blisko ciebie jest słowo, na 

twoich ustach i w twoim sercu” (Rzymian 10:8). Za każdym razem gdy wybieramy Boże słowa i 

wyrażamy je, przygotowana jest dla Słowa droga, aby dostało się ono z ust do serca. Przez usta 

Słowo trafia do serca. Zobaczysz, że owe słowa Boga są żyjącymi nasionami, które kiełkują, 

wypuszczają korzenie, wzbijają się ku górze oraz przynoszą owoc. Twoje serce jest glebą. 

Wszystko, co musisz zrobić, to ją otworzyć. Wtedy pojmiesz, że to Słowo Boga, które potężnie 

działa w wierzącym. 



 Zachęcam cię, żebyś rozważył ze mną Psalm 51. Nauczmy się razem modlić tym 

psalmem. Pomyślmy o nim werset po wersecie. Naucz się go na pamięć i przyjmij do swego 

ducha, a wtedy wypowiedz je przed Bogiem na kolanach. Dla Dawida, psalm ten był wyjściem z 

głębin grzechu do radości przebaczenia. To była jego droga do obfitego doświadczenia Bożej 

łaski. Także mnie i ciebie może do tego błogosławieństwa wprowadzić ten psalm. Nauczy cię, że 

wyznanie jest drogą, która prowadzi do prawdziwego przebaczenia. Przygotuj się na naukę na 

pamięć i modlitwę tym psalmem. Błogosławieństwa, jakie ci przyniesie, są poza twoim obecnym 

zrozumieniem.  

II. Psalm 51 
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on 

wszedł do Batszeby. 

 W psałterzu Dawidów odnajdujemy różne rodzaje psalmów. Są tam psalmy dziękczynne 

nakierowane na chwalenie i dziękowanie Panu. Są tam psalmy pouczające, które mają nas 

nauczyć tej lub innej cząstki doskonałej prawdy. Są tam psalmy błagalne, w których prosi się o 

Bożą pomoc pośrodku smutku i rozpaczy. Są tam, wreszcie, psalmy pokutne, w których po 

wyznaniu grzechu i winy następuje prośba o przebaczenie i odkupienie. 

Dlaczego Dawid napisał ten psalm 

 Psalm 51 jest jednym z siedmiu psalmów pokutnych. W rzeczy samej, jest największym z 

nich wszystkich. Żeby zrozumieć ten wyjątkowy psalm, musimy zwrócić szczególną uwagę na 

położenie, w którym znajdował się Dawid, gdy go napisał. Przedmowa do tego psalmu daje nam 

pewne informacje. Dawid upadł głęboko w grzech. Popełnił cudzołóstwo z Batszebą, żoną 

Uriasza. Następnie, próbował ukryć swój grzech. Kiedy mu się to nie udało, przyprawił Uriasza o 

śmierć. Nawet to nie było najgorszym aspektem jego położenia. Gdyby rzeczywiście wyznał swój 

grzech, wszystko mogło by jakoś się potoczyć. Zamiast tego, przez cały rok jego serce pozostało 

zatwardziałe. W końcu, po narodzinach jego dziecka, Bóg posłał do niego proroka Natana i 

Dawid zdał sobie sprawę z prawdziwego oblicza swojego grzechu. Natan wyciągnął z niego 

wyrok potępienia przeciwko bogaczowi, który pozbawił biedaka jego jedynej w swoim rodzaju 

owcy-zwierzęcia domowego. Po tym, jak sam Dawid potępił tego człowieka, Natan wykrzyknął – 

„Ty jesteś tym człowiekiem.” Wtedy Dawid ukorzył się i przyznał -  „Zgrzeszyłem przeciw PANU” 

(zobacz 2 Księgę Samuela, 12 rozdział). 

 Prorok przemówił do niego w imieniu Boga. „PAN też przebaczył ci twój grzech, nie 

umrzesz” (2 Samuela, 12:13). To jednak nie wystarczyło Dawidowi. Był tak unieszczęśliwiony tym 

co zrobił, że poszedł do Pana w głębokiej pokorze, żeby wyznać swój grzech. Dawid błagał Boga, 



żeby Ten ofiarował mu doskonałą łaskę dla przebaczenia grzechu i by odnowił jego serce. Psalm 

ten został napisany, aby uznać jego grzech i wyrazić jego potrzebę przebaczenia. 

 Chcę, żebyś nauczył się pojmować ten psalm, ponieważ jego lekcje są tak wiele warte. W 

życiu duchowym występują trzy elementy, które musimy znać, jeśli mamy żyć i umrzeć jako 

wierzący. Musimy wiedzieć: jak wielki jest nasz grzech, jak możemy zostać wybawieni z naszych 

grzechów i jak powinniśmy żyć we wdzięczności Bogu za to uwolnienie. Te lekcje odnośnie 

naszej grzesznej natury, uwolnienia i wdzięczności są najprzejrzyściej wyjaśnione właśnie w tym 

psalmie. Poprośmy Boga, aby otworzył nasze serca i odcisnął te lekcje na naszym duchu. 

Rozmiar naszego grzechu 

 Pierwszą lekcją, jaką musimy się nauczyć, jest to, jak straszne i pożałowania godne są 

nasze grzechy. Pomyśl przez chwilę, kim był Dawid. Był człowiekiem serca Bożego. Był to 

„mężczyzna, który został wywyższony, pomazaniec Boga Jakuba i miły psalmista Izraela” (2 

Samuela 23:1). Pomyśl o tych cudownych rzeczach, które Bóg uczynił przez niego i dla niego. 

Został oczyszczony przez wiele ciężkich prób. Bóg wysoce go uhonorował, a Dawid wspaniale Go 

uwielbił. Spójrz jednak, gdzie się podziewał za każdym razem, gdy Bóg poddawał go pragnieniu 

jego własnego serca. Wdał się w namiętny grzech i pozostał w nim zatwardziały przez długi czas. 

Nic poza Słowem Boga przez proroka nie mogło go przyprowadzić do zmysłów. Obawiam się, że 

wśród nas jest wielu takich, którzy nie znają, czym są ich grzechy. Dopóki nie poznają swoich 

grzechów, nie będą potrafili naprawdę przyjść do wyznania swojej winy albo doświadczyć 

zmiłowania. Pomrą w swoich grzechu. Gdy będzie za późno (w samej wieczności), zobaczą, czym 

był grzech. Oto powód, dla którego przedstawiam ci ten psalm. Chcę ci ukazać grzech Dawida i 

tak jak Natan, powiedzieć do ciebie – „Ty jesteś tym człowiekiem.” 

 Chcę ci ukazać, jak zdeprawowaną jest natura ludzka. Chcę ci ukazać, do jakiego stopnia 

twoje serce jest źródłem wszelkiego grzechu i czyni cię zdolnym do całego tego grzechu. Chcę 

szczególnie ukazać ci, do jakiego stopnia ta moc grzechu potrafi zaślepić człowieka. Nie jesteś 

świadomy swojego grzechu, dopóki Duch Boga nie pouczy cię, żebyś to poznał. Nie poznasz 

prawdziwej natury, ohydy i klątwy grzechu, dopóki Bóg nie uczyni ci tego znanym. Zatem przyjdź 

i posłuchaj tej modlitwy Dawida, męża Bożego. Uświadomisz sobie to, czego wciąż nie znasz o 

grzechu i nieszczęściu, które przynosi. 

Uwolnienie z naszego grzechu 

 Musisz również zdać sobie sprawę z tego, jak wspaniałe uwolnienie jest dostępne u Boga. 

W psalmie tym zobaczysz, że w tobie muszą zostać dokonane wielkie rzeczy. Dawid czuje, że 

musi zostać obmyty przez Boga ze swego grzechu, i że jego występki muszą zostać wymazane. 

Prosi również, by zostać wewnątrz oczyszczonym, odnowionym w sercu, i aby Duch Boga 

mieszkał w nim zawsze. Czytelniku, chodź ze mną, a usłyszysz od Dawida, co w tobie musi się 



zdarzyć. Nie ważne, jak grzesznym i bezradnym może się czujesz – masz dostęp w modlitwie do 

Boga, który potrafi i chce w tobie pracować. Modlitwa Dawida jest zamierzona przez Ducha 

Boga, aby nauczyć cię, w jaki sposób musisz przyjść do Boga oraz czego możesz od Niego 

oczekiwać i otrzymać. 

Wdzięczność z naszego serca 

 Musisz też zdać sobie sprawę z tego, co to znaczy – żyć życiem wdzięczności do Boga. 

Zrozumiesz w tym psalmie, w jaki sposób odkupiona osoba czuje się zjednoczona z Bogiem. 

Pragnieniem wierzącego jest chwalić Boga i służyć Mu. Radością jest mówić innym, co Bóg dla 

niego zrobił. Nie jest to dla wierzącego brzemieniem, ale dziełem miłości, którego jego serce 

potrzebuje i które łaska Boga czyni możliwym. Łaska uświęci nie tylko ukryte życie duszy, ale 

także zewnętrzne życie, rozmowę i chód. Odkupiona dusza jest znana jako ta, która stała się 

zupełnie nową osobą. Jest to spowodowane przez łaskę i dane grzesznikowi, który ma te same 

odczucia i problemy, co ty. Tak, w tym psalmie ujrzysz człowieka wyznającego swój grzech z 

najgłębszym smutkiem i zatroskaniem. Wtedy, pod działaniem łaski Boga, otrzymuje odkupienie. 

Ostatecznie, sławi on Boga jako odkupiona i uwłasnowolniona dusza. 

 Chcę, żebyś dołączył do mnie w studium tego psalmu, abyś potrafił zrozumieć, w jaki 

sposób Bóg uczynił wyznanie drogą do przebaczenia. Zrozumiesz, w jaki sposób Bóg spełnia 

wszystko, czego potrzebujesz. Zrozumiesz, że Bóg nie żąda niczego, czego On najpierw nie 

ofiarowuje. Służba, do której On cię powołuje, jest błogosławioną, wypełnioną radością służbą 

chętnej miłości. Ta miłość jest pobudzana przez Jego miłość, szeroko przelaną w sercu. 

III. Rozdział I – Miłosierdzie Boga 
„Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia” – Psalm 51:1a 

 W wersecie tym znajduje się klucz do Psalmu 51. Podczas tego długiego okresu, przed 

tym, zanim został doprowadzony do upokorzenia przez Ducha Boga, Dawid nie mógł modlić się 

tymi prostymi słowami. Tylko ten, komu sam Bóg uświadomił grzech, jest w miejscu, które 

pozwala mu użyć tych słów w modlitwie z całego jego serca. Tylko ten, kto modli się tymi 

słowami z serca, może prawdziwie te słowa zrozumieć. Dawid nauczył się modlić tymi słowami 

na kolanach ze złamanym sercem, w gorzkim smutku za swój grzech. Ta modlitwa do Boga musi 

być wypowiedziana na kolanach i z pokorą. Wtedy może ona stać się dla nas 

błogosławieństwem oraz możemy uczynić ten psalm naszym własnym. 

Jest miłosierdzie u Boga 

 „Zmiłuj się nade mną, Boże.” Musimy wierzyć, że jest miłosierdzie u Boga. Największym 

cudem Jego doskonałej istoty jest to, że u Boga jest miłosierdzie. 



 Tu, na ziemi, nie zaprzątamy sobie głowy tym wielkim cudem Bożego miłosierdzia. 

Jednakże w Niebie, ludzie są ukorzeni samą myślą o tym i nigdy nie przestają czcić i dziękować 

Bogu za Jego miłosierdzie. Bóg jest tam znany jako Święty, oraz że przychodzi przeciwko 

grzechowi jako ogień trawiący. W Niebie, grzech jest znany z tego, czym w istocie jest – 

haniebnym odrzuceniem Doskonałego, Jego prawa i miłości. Jest to wiadome, że człowiek 

zasługuje na odrzucenie przez Boga. Przeto chwała ta jest widziana dzięki temu Bożemu 

miłosierdziu. Aniołowie nie rozumieją, jak mógł mieć On współczucie dla naszego upadłego 

rodzaju, oraz że On sam chciał zapłacić okup za nasz grzech za cenę krwi swojego własnego 

Syna. Idea o tym, że On gorąco pragnie bezbożnych, wszystko im przebacza i przyjmuje ich jako 

Jego dzieci jest tak wielka, że aniołowie nie potrafią tak wielkiego miłosierdzia uargumentować. 

Dawid słyszał, że u Boga jest miłosierdzie i dlatego dąży do Niego z tą modlitwą. My także 

musimy spróbować zrozumieć i uwierzyć, że jest miłosierdzie u Boga. 

Potrzebujemy Bożego miłosierdzia 

 „Zmiłuj się nade mną, Boże.” Musimy też czuć, że potrzebujemy miłosierdzia. 

Miłosierdzie jest czymś, co jest zupełnie niezasłużone. Dawid czuje, że jego grzech jest tak 

haniebny. Czyni go on winnym w oczach świętego Boga i zasługującym na potępienie. Bóg nie 

jest jedynym, który go potępia. On potępia sam siebie. Czuje, że całkowicie zasługuje na osąd 

Boży. Jego grzech ukazuje, do jakiego stopnia odstąpił od Boga mimo wszystkich dobrodziejstw 

Bożych względem niego. Czuje, że miłosierdzie byłoby cudowne gdyby został poczytany za 

godnego uczynienia go przyjacielem Boga. Tak, prawdziwa osoba mająca sprawę do Boga czuje, 

że potrzebuje miłosierdzia. Nic oprócz darmowej łaski nie może być jego nadzieją. 

Musimy szukać Bożego miłosierdzia 

„Zmiłuj się nade mną, Boże.” Musimy pragnąć miłosierdzia, abyśmy byli dla Niego 

widoczni. Dawid wie, że jest miłosierdzie. Czuje, że potrzebuje miłosierdzia. Nie jest to jednak 

wystarczające. Chce, żeby Bóg mu ukazał, że Jego miłosierdzie jest zamierzone dla niego. Wie, że 

okazanie miłosierdzia musi być osobistym działaniem Boga wobec każdej osoby. „Wiem, że Bóg 

jest litościwy” – wykrzykuje. „Fakt, że jest miłosierdzie dla każdego nie zadowala mnie. 

Potrzebuję wiedzieć, że Bóg jest litościwy dla mnie. Bądź dla mnie litościwy, o, Boże 

miłosierdzia.” 

To gorące pragnienie miłosierdzia jest w zgodzie z tym, co Słowo Boże uczy nas o tych 

zagadnieniach. To Słowo zawsze mówi o znajdowaniu miłosierdzia, uzyskaniu miłosierdzia, 

otrzymaniu miłosierdzia, uczestniczeniu w miłosierdziu oraz posiadaniu miłosierdzia. Z Bożej 

strony, jest to nazywane ofiarowaniem miłosierdzia, okazaniem miłosierdzia. Grzech jest 

osobistą obrazą popełnioną przeciwko Bogu. Nawrócenie jest przyjściem do Boga, żeby 



otrzymać od Niego odkupienie, tak aby On mógł okazać nam miłosierdzie przez zabranie 

grzechu. 

Wielu ludzi ma mylne myśli o Bożym miłosierdziu. Dodają sobie otuchy z myślą, że Bóg 

jest miłosierny. Nie mają, jednakże, żadnego pojęcia że Ten chce osobiście na nich wpłynąć. 

Miłosierdzie musi być im dane przez Boga i musi być doświadczone w duszy. Zapominają, że 

występuje praca, którą miłosierdzie robi dla duszy. Zapominają, że Bóg jest Sprawiedliwym, jak 

również Miłosiernym. Zanim Jego sprawiedliwość może uwolnić pojedynczą duszę, Jego święte 

prawo musi zostać spełnione. Grzesznik musi uczestniczyć w sprawiedliwości Chrystusa oraz 

Bożym zwolnieniu. Nawet ze słowem miłosierdzia na ich ustach wielu podąża dalej ku spotkaniu 

zniszczenia. Nie dzieje się to dlatego, ponieważ nie ma dla niego miłosierdzia u Boga , ale 

ponieważ nigdy osobiście nie doświadczył pracy doskonałej łaski. 

Przejrzyjmy te myśli odnośnie miłosierdzia. Po pierwsze, pamiętaj, że jest miłosierdzie u 

Boga. Pozwól swojej duszy być wypełnioną myślą, że u Boga jest miłosierdzie, i że największą 

radością Jego serca jest okazać miłosierdzie. Ponadto, potrzebujesz miłosierdzia. Bez 

miłosierdzia będziesz wiecznie nieszczęśliwy. Szczególnie pamiętaj, że musisz mieć osobiste 

doświadczenie tego miłosierdzia. Musisz mieć miłosierdzie. Bez tego nie możesz spocząć w 

zadowoleniu. Bóg musi coś dla ciebie zrobić. On musi okazać ci miłosierdzie. Niech wielkie 

miłosierdzie Boga i twoja wielka nędza będą tymi dwoma argumentami, które spowodują w 

tobie wypowiadanie tej modlitwy bardziej poważnie. Módl się – „zmiłuj się nade mną, Boże, 

według twojego miłosierdzia”, dopóki nie otrzymasz miłosierdzia. 

IV. Rozdział II – Bóg oddala nasz grzech 
„Według twojej wielkiej litości zgładź moje występki” – Psalm 51:1b 

W drugiej połowie pierwszego wersetu, Dawid daje precyzyjniejsze wyjaśnienie tego, co 

miał na myśli w pierwszej części tej modlitwy, „zmiłuj się nade mną”. Wiedział, że było coś, co 

miłosierdzie mogło i chciało zrobić dla grzesznika. Było to jego pragnieniem, aby doświadczyć 

tego drogocennego dzieła. Dlatego powiedział – „zgładź moje występki”. 

Bądź konkretny 

 Ogólna modlitwa o miłosierdzie nie wystarczy. Pan chce, żebyśmy wiedzieli i mówili, 

czego chcemy od miłosierdzia, aby nam uczyniło. Ślepiec wykrzyknął – „Jezusie, Synu Dawida, 

zmiłuj się nade mną” (Marka 10:47)! Jezus przywołał go do siebie i zapytał go – „Co chcesz, 

abym ci uczynił” (Marka 10:51)? On już pomodlił się o współczucie i miłosierdzie, ale to nie było 

wystarczające. Pan chciał określonego stwierdzenia, co Jego współczucie miało dla niego 

dokonać. To nam nie wystarczy, że jesteśmy zadowoleni z ogólnej prośby o miłosierdzie. Pan 



zechce przetestować szczerość naszego pragnienia miłosierdzia przez dowiedzenie się, czy 

wiemy, czego chcemy. 

 Wielu ludzi modli się o miłosierdzie, a jednak nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Niektórzy 

myślą, że pierwszym dziełem miłosierdzia jest dodać sercu otuchy. To tak nie jest. Później, w 

tym psalmie, Dawid modli się o pocieszenie i pokój. Inni wierzą, że dzieło miłosierdzia składa się 

ze zmieniania ich serca i ich sposobu życia. Dawid prosi o to później, ale nie dzieje się to na 

początku. Jeszcze inni przypuszczają, że muszą oni prosić o miłosierdzie i ufać, że zabierze ich to 

do nieba, gdy umrą. Myślą, że w tym życiu nie możemy być pewni, że mamy miłosierdzie. Dawid 

uczy nas, że to nie jest to, czego pragnął. Oto, o co powinniśmy prosić Boga, żeby nam uczynił – 

„Według twojej wielkiej litości zgładź moje występki”. 

Sam Bóg gładzi grzech 

 Nasze występki muszą zostać zgładzone przez samego Boga. Oto przekonanie, które 

pociągnęło Dawida blisko Boga. Odczuwa, że występek musi zostać zgładzony. Odczuwa, że nie 

jest w stanie dokonać tego dzieła. Miłosierdzie musi uczynić to za niego. Mojżesz powiedział do 

Boga – „Teraz jednak przebacz ich grzech, a jeśli nie, wymaż mnie, proszę, z twojej księgi, którą 

napisałeś.” (Wyjścia 32:32). Nasze grzechy także są zapisane w Bożej księdze. Prawo Boga bierze 

pod uwagę każdy grzech, który popełniamy. W księdze sprawozdawczej nieba, powstają one 

przeciwko nam jako zapis naszej winy. Dawid wiedział, że nie mogło być żadnej wspólnoty ze 

świętym, sprawiedliwym Bogiem tak długo, aż jego wina nie zostałaby zniesiona i zgładzona. 

Wiedział, że miłosierdzie nie mogło nawrócić czy zmienić grzesznika. Nie mogło ono 

przyprowadzić go do nieba, chyba że jego wina zostałaby najpierw zgładzona. Najpierw, gniew 

Boga musi zostać uśmierzony. Przeszła wina musi zostać oddalona. Grzesznik musi mieć 

uniewinnienie i przebaczenie jego grzechów. Oto pierwsza praca doskonałej łaski. Bez tego, Bóg 

Święty Sędzia nie może wprowadzić grzesznika do Jego przyjaźni. Modli się zatem – „Zmiłuj się 

nade mną. Zgładź moje występki.” 

 Wielu ludzi pozostaje niezaznajomionych ze świętością Boga i tym przerażającym 

charakterem grzechu. Sądzą, że jeśli kruszeją, prowadzą lepsze życie i modlą się do Boga, to ten 

Bóg, z powodu tej wielkiej zmiany, zechce ich przyjąć. To nie jest prawda, chociaż zmiana jest 

dobra. Powinieneś, raczej, modlić się do bycia zmienionym przez Ducha Boga. Ale to nie 

wystarczy, ponieważ takie działanie nie pozbywa się starej winy. Fakt, że chcesz pozbyć się 

swojej winy nie anuluje jej ani z pomocą Bożą, ani z ludzką. Tym, co musisz wiedzieć przed 

wszystkim pozostałym jest status winy twojego poprzedniego życia. Czy pozostaje ona w Bożej 

księdze przeciwko twojemu imieniu? Czy jest zgładzona? Dopóki nie dowiemy się, że jest 

zgładzona, możemy odczuwać brak prawdziwego pokoju. 



 Oto, dlaczego musimy się modlić – „Zmiłuj się nade mną”. Zgładzenie winy jest 

absolutnie konieczne. Nie możemy tego wypracować przez naszą skruchę. Bóg obiecał to 

okazać. Jego obietnicą jest – „Ja, właśnie ja, zmazuję twoje przestępstwa ze względu na siebie, a 

twoich grzechów nie wspomnę” (Izajasza 43:25). 

Błogosławieństwa przebaczenia 

 Nowy Testament nazywa to „być usprawiedliwionym”. W podobieństwie o celniku, 

modlił się on do Boga - „Bądź miłosierny mnie grzesznemu” (Łukasza 18:13) i odszedł do domu 

usprawiedliwiony. Oto, co łaska dla niego uczyniła. Była to odpowiedź na jego modlitwę, a on 

odszedł do domu z przebaczeniem grzechów. Tak jak Dawid, mógł zaśpiewać, gdy otrzymał 

odpowiedź na swoją modlitwę – „Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech 

zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości” (Psalm 32:1,2). 

 Czy wydaje się to zbyt cudownym do uwierzenia? Pamiętaj, że współczujące łaski Boże są 

bardzo wielkie. Wołanie Dawida zobowiązuje Boga. Modli się – „Według twojej wielkiej litości”. 

Przyjdź i doświadcz tej wielkiej, cudownej i doskonałej cząstki w łasce Boga. Zgładzi ona od razu 

całą twoją winę i oddali ją zupełnie z Bożej księgi. Przyjdź i doświadcz tego błogosławieństwa i 

mocy miłosierdzia, aby okazać to przebaczenie grzechów ze względu na Jezusa. 

V. Rozdział III – Obmyty w onej krwi 
„Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości” – Psalm 51:2a 

 Wers ten uczyni znaczenie poprzedzających rozdziałów bardziej zrozumiałym. Dawid 

żebrze o miłosierdzie. Oczekuje jej manifestacji w przebaczeniu jego grzechów. Pragnie, by jego 

występki były wymazane z Bożej księgi i wyniesione sprzed Jego oczu. Ale ten grzech, na który 

on patrzy, mocno ciąży mu na jego duszy. Jest to nie tylko zapisane w Bożej księdze, ale splamiło 

to jego sumienie i trzyma się go jak skaza, która czyni go znienawidzonym w jego własnych 

oczach. Modli się, zatem, aby zostać uwolnionym od tego poczucia winy oraz od tej świadomości 

wewnętrznego grzechu. Wie, że to samo miłosierdzie może wymazać grzech w Bożej księdze 

oraz w jego własnym sumieniu. Akt Boga w niebie jest także aktem Boga w duchu człowieka. 

Modli się, zatem – „Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości”. Wie, że jedyny sposób, aby jego 

grzech został oddalony, jest przez duchowy akt onej łaski Boga. Ta musi obmyć go z jego 

grzechu. 

Symbol obmycia 

 Dlaczego Dawid użył takiego wyrażenia dla dzieła, którego wypełnienia pragnął przez 

łaskę? Ceremonialne obmywania i pokropienia Starego Testamentu doprowadziły go, żeby w 

ten sposób się modlił. Pod starym przymierzem, każdy kapłan musiał siebie obmyć, kiedykolwiek 



ofiarowywał jakąś ofiarę. Do tego, każdy Izraelita, który w jakikolwiek sposób wszedł w kontakt z 

czymś nieczystym, musiał najpierw być obmyty zanim mógł wmieszać się wśród innych ludzi. 

Dawid wiedział, że te obmywania były symbolami tego, co musi się zdarzyć w sercu człowieka. 

Były symbolem oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa. Nowy Testament mówi o Jezusie jako 

Tego, „który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” (Objawienie 1:5). O 

wierzących na ziemi mówi – „zostaliście obmyci” (1 Koryntian 6:11). O odkupionych w niebie 

mówi – „wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14). W pełnym 

świetle tych wyrażeń, rozważmy tą modlitwę – „Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości”. 

Krew Jezusa 

 Co to znaczy – być obmytym we krwi Jezusa? Słowo Boga naucza nas, że pokropienie 

krwią pod starym przymierzem było symbolem oczyszczenia z grzechu. Każdy, kto był zgrzeszył, 

był winny śmierci. Ale Bóg pozwolił Izraelitom przynieść baranka albo inną ofiarę, żeby zmarła w 

jego miejsce. Wtedy, gdy ta krew tej ofiary została przelana, był to dowód, że ukaranie śmierci, 

na którą ten człowiek był zasłużył, zostało wypełnione. Kiedy była ona pokropiona na ołtarz, 

krew ta była zaakceptowana przez Boga jako obowiązująca, a ten grzech był zmyty. 

 Więc, krew Chrystusa została przelana jako opłata za nasze grzechy. Wszyscy jesteśmy 

pod wyrokiem śmierci. Zgrzeszyliśmy i uczyniliśmy siebie winnymi, zgodnie z prawem Boga. To 

prawo przekrzyczało swoją klątwą nas jako przestępców. W żaden sposób nie może ono cofnąć 

swoich żądań, dopóki nie zostaną spełnione. Bóg nie byłby sprawiedliwy, gdyby nie zachowywał 

autorytetu swojego prawa oraz nie podtrzymywał jego mocy. Nie byłby doskonałym sędzią, 

gdyby witał przestępców Jego prawa celem uczynienia im względu. Przeto, nikt nie może 

odziedziczyć  nieba, jeśli prawo nie powie o nich, że są czyści. Oraz, o nikim prawdopodobnie nie 

można powiedzieć, że jest czysty, kto nie wypełnił jego przykazań. Żadna osoba nie jest w stanie 

tego uczynić sama. 

 Przeto, miłosierdzie Boga wkracza pomiędzy nas z darem Jego Syna. Chrystus wypełnił 

żądania prawa za nas. Był naszym przedstawicielem. Przyszedł w naszej naturze, żeby wykonać 

za nas wszystko to, czego od nas wymagano. Był naszym poręczycielem, który zapłacił cenę za 

nas. Był Panem prawa, ale został zrodzony pod prawem, żeby wypełnić jego żądania. 

Uhonorował to przez doskonałe posłuszeństwo. Przez umieranie przeklętą śmiercią 

podporządkował się On wyrokowi prawa w naszym imieniu. Poniósł naszą karę. Wziął jej 

przekleństwo na siebie. Z tego powodu zapłacił On za to, czego On musiał od nas wymagać. Jego 

krew, Jego dusza i Jego życie jest wyczerpane w Jego śmierci. Jak w przypadku ofiary, wylew i 

pokropienie Jego krwią jest dowodem, że zadośćuczynienie zostało dokonane.  

  

 



Musisz być obmyty 

 Powinniśmy być obmyci w tej krwi. Co to znaczy? Jeśli ktoś chce być obmytym z jego 

grzechu, nie pomaga to, że skieruje się bieg strumienia wody obok niego. Jeśli nie wejdzie i nie 

zetknie się z tą wodą, jego grzech nie będzie obmyty. Tak to jest z krwią  Chrystusa. Musisz mieć 

w niej osobistą cząstkę. Twoja dusza musi zetknąć się z tą świętą krwią, aby doświadczyć jej 

mocy. Chrystus nie przyszedł, jak wielu przypuszcza, żeby znieść roszczenie prawa, ale żeby je 

wypełnić. Prawo ma wobec ciebie roszczenie, osobiście i indywidualnie, i zapyta ciebie, czy 

otrzymałeś sprawiedliwość i zadośćuczynienie Pana Jezusa. Prawo zapyta – „Czy zostałeś 

pokropiony i obmyty za pomocą krwi Chrystusa?” Jeśli zostałeś obmyty, wtedy jesteś także 

zwolniony. Nie jest tak, ponieważ prawo nie ma roszczenia wobec ciebie, ale ponieważ widzi, że 

Jezus w pełni spełnił to roszczenie za ciebie. Jeśli nie jesteś obmyty w tej krwi, wtedy nie 

pomaga ci to, że Jezus umarł. Współ grzeszniku, zdaj sobie sprawę, co musi nastąpić wewnątrz 

ciebie, inaczej nie ma dla ciebie nadziei. Pan Jezus wciąż mówi – „Jeśli cię nie umyję, nie 

będziesz miał działu ze mną” (Jana 13:8). Z całym twoim modleniem się, szukaniem, i całą twoją 

pobożnością, nie będziesz uradowany, chyba że wiecznie trwający Bóg uczyni ten duchowy cud 

w tobie – chyba że będziesz obmyty w onej krwi Chrystusa. Nie odrzucaj już dłużej drogocennej 

krwi Chrystusa. Przyjdź do Boga z oną modlitwą Dawida – „Obmyj mnie zupełnie z mojej 

nieprawości”. 

 Krew Jezusa została za ciebie przelana, a sam Bóg jest przygotowany, żeby cię obmyć w 

tej krwi. Sam Bóg przez Ducha Świętego doprowadzi twoją duszę do duchowego kontaktu z tą 

doskonałą krwią. Uczyni to dla ciebie możliwym, żeby przywłaszczyć i doświadczyć onej mocy tej 

krwi. To jest ono dzieło Boga. On to uczyni. Po prostu uwierz w to, co mówi Słowo. Uwierz, że 

ona krew Jezusa oczyszcza cię z każdego grzechu. Uwierz, że bez jakiejkolwiek godności w sobie 

możesz przez właściwości tej krwi być uwolniony od całej twojej winy w chwilę. Uwierz, że Bóg 

jest szczery, kiedy oferuje tobie tę krew. Z powodu twojej wiary w krew Jezusa, niech twoja 

modlitwa stanie się pilniejsza. „Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości”. „A zostają 

usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to 

Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew …” (Rzymian 3:24,25). 

VI. Rozdział IV – Oczyszczony z grzechu 
„I oczyść mnie z mego grzechu” – Psalm 51:2b 

 Grzech Dawida ciążył na jego duszy. Trzy razy wykrzyczał przed Panem, aby uwolnił go od 

jego grzechu. Nie miał na myśli uwolnienia od kary. Nie miał na myśli być przywróconym do 

Bożej przychylności. Oto jego grzech, który był dla niego tak okropny. To było to, czego chciał od 

Boga, aby Ten zabrał. Jest oczywiste, że czuł on głęboko, czym był grzech, ponieważ te trzy 

wypowiedzi, których użył, wystawiają grzech na wyraźne światło. 



Oczyszczenie zgodnie z Prawem 

 Dawid widział grzech jako występek prawa Boga, naruszenie honoru i autorytetu Jego 

Króla i Pana. Nazywa to nieprawością zgodnie z jego charakterem, ponieważ było to dokładnym 

przeciwieństwem do wszystkiego, co było dobre, święte i prawe. Wyznał to jako grzech, stan 

nieposłuszeństwa i nieszczęście. Modlił się, aby te były zgładzone z Bożej księgi. On chciał być 

oczyszczonym z jego nieprawości. Kolejny raz, ze względu na jego grzech, Dawid modli się o 

oczyszczenie. Czyni wiadomym jego pragnienie onego odkupienia, którego oczekuje z Bożej 

łaski. „Oczyść mnie z mego grzechu”.  

Przetłumaczone słowo oczyścić jest tym samym słowem, które Dawid znalazł w prawach 

odnośnie trądu w Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 13 i 14. Pojawia się tam ono dziesięć razy i 

jest tłumaczone jako „powiedzieć, że jest czysty”. Odnieśmy się do tych fragmentów celem 

wyjaśnienia. Kiedykolwiek ktoś uznał, że był trędowaty, musiał być przywiedziony do kapłana. 

Jeśli rzeczywiście tak było, wtedy kapłan powiedział o nim, że jest nieczysty. Jednakże, jeśli nie 

była to ta choroba, wtedy powiedział o nim, że jest czysty. Jeśli trędowaty został uleczony z tej 

choroby, kapłan musiał powiedzieć o nim, że jest czysty bądź nieczysty. Mógł następnie 

ponownie wrócić do świątyni i mieć rozradowanie ze wszystkich przywilejów ludzi Boga. 

Podobnie, widzimy, że w Nowym Testamencie słowo oczyścić jest zawsze używane w kontekście 

trądu. Kiedykolwiek ktoś został oczyszczony przez Jezusa, wciąż musiał udać się do kapłana, aby 

ten powiedział o nim, że jest czysty w imię Boga. 

Trąd ciała i duszy 

Z tych i podobnych fragmentów jest ewidentne, że dwie rzeczy były potrzebne do 

oczyszczenia. Najpierw, cierpiący musiał być czysty od swojego trądu. Wtedy, musi się o nim 

powiedzieć, że jest czysty. W psalmie tym znajdujemy te dwa elementy w czystości oczekiwanej 

z łaski Boga. W wersecie siódmym słyszymy – „Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony”. To 

szczególnie odnosi się do bycia uznanym za czystego i uwolnionym od winy. Później, w wersecie 

dziesiątym, kiedy słyszymy – „Stwórz we mnie serce czyste, o Boże”, odnosi się to do 

wewnętrznego oczyszczenia natury i ducha. 

Jednakowoż, widzimy tutaj rozróżnienie pomiędzy trądem ciała i tego duszy. Trędowaty 

musi najpierw być osobiście czysty i wtedy jest uznany za czystego. Grzesznik, z kolei, najpierw 

jest uznanym za czystego i wtedy staje się coraz bardziej uczestnikiem wewnętrznego 

oczyszczania. Jednakże, owo rozróżnienie nie jest tak naznaczone, jak się ukazuje. Gdyż 

grzesznik jest uznany za czystego wyłącznie przez cnotę jego połączenia z Panem Jezusem. Jezus, 

Ten idealnie czysty, bierze go do Jego czystości. Staje się On gwarancją, że owa czystość będzie 

mu dana. Jest uznany za czystego, ponieważ jest on czysty w Jezusie. Wtedy, staje się on 



bardziej wewnętrznie oczyszczony. Zatem, oba te aspekty czystości mają jeden korzeń, 

mianowicie „owo oczyszczenie Jezusa”. Dwa są jednym.  

Ta sama łaska, która uznała za czystego, czyni też czystym. Ta sama skrucha, która 

pragnie zwolnienia, łaknie także wewnętrznego oczyszczenia. W tej modlitwie, „oczyść mnie z 

mego grzechu”, wywodzącej się z prawa dotyczącego trądu, Dawid wydaje się mieć objęte dwa 

te elementy w całość. To, co później oddziela, jest wciąż tutaj złączone w owej jednej 

największej myśli – „Chcę być wolnym od grzechu. Zabierz ten grzech, który popełniłem, z dala 

ode mnie. Zabierz z dala ode mnie ten grzech, który jest wciąż schowany wewnątrz mnie. Oczyść 

mnie z mego grzechu.” 

Było to zadaniem kapłana – oczyścić trędowatego. Dawid chciał, aby ta kapłańska 

czynność została uczyniona z rąk Boga. Wiedział, że choć to oczyszczenie jest ukrytym, 

duchowym dziełem, jest to jednakże bardzo realne. Wiedział, że żadna skrucha, nawrócenie czy 

zmiana ducha w życiu nie mogła oczyścić go z grzechu. Wiedział, że jest tylko jeden, Ten Święty, 

który jest mocniejszy niż grzech i jest w stanie go oczyścić. Wiedział, że ten Bóg był Bogiem 

wszelkiej łaski i uczyniłby to. Przeto modli się - „Oczyść mnie z mego grzechu.” 

Potrzebujesz być oczyszczony 

 Ty także potrzebujesz tego, co Dawid postrzegł za potrzebne. Chciał, aby święty Bóg 

rozciągnął Jego rękę z nieba i dotknął go oraz zabrał z dala od niego jego grzechy. Niech to 

będzie także twoją modlitwą. Rozważ to. Grzech jest mój, jest na mnie, jest we mnie. Owa 

czystość, którą Bóg daje, może także być moja, na mnie i we mnie.  Tak jak grzech jest mój, 

oczyszczenie także musi być moje. Inaczej mogę nie być odkupiony. Tak, jak grzech jest mój, tak i 

oczyszczenie musi być moje. Inaczej, mogę nie być odkupiony. Uczyń modlitwę Dawida twoją 

własną. Uczyń twoją własną modlitwę pokroju tego trędowatego, który zawołał – „Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić” (Marka 1:40). 

 Jeśli nie dasz rady tego uczynić w pełni, pomyśl o twoim grzechu, tak jak Dawid rozważył 

swój. Przeczytaj w Bożym Słowie, w jak okropnym stanie był trędowaty (Kapłańska 13:45-46). 

Oddzielony od swoich, od świątyni i służby Boga, ciągle musi wykrzykiwać – „Nieczysty, 

nieczysty!”. Bóg ustanowił to jako symbol grzechu. Proś Boga, aby pomógł ci odczuć, jaka 

zabójcza, okropna choroba pochłania twoją duszę. Podczas, gdy się tułasz, z dala od Bożej 

obecności i społeczności z Nim, módl się – „Oczyść mnie z mego grzechu.” 

 I kiedy będziesz się modlić w ten sposób, Jezus także tobie powie – „Chcę, bądź 

oczyszczony!”. Ów trędowaty odszedł natychmiast i został oczyszczony. Uwierz tylko w Jego 

moc, żeby oczyścić, Jego miłość, która cię szuka i Jego łaskę zapieczętowaną Jego krwią. Wtedy 

będziesz wiedział, że to oczyszczenie, którego ty teraz nie możesz zrozumieć, odbyło się 

wewnątrz ciebie. 



 Przeto, niech ta modlitwa Dawida stanie się twoją własną. Twój grzech, tak jak jego, jest 

także bardzo wielki. Dla niego i także dla ciebie, Bóg jest owym jedynym wspomożycielem. Niech 

twoja modlitwa, tak jak jego, będzie wyciem z całego serca. „Zmiłuj się nade mną. Obmyj mnie. 

Oczyść mnie z mego grzechu.” 

VII. Rozdział 5 – Wyznaj swój grzech 
„Uznaję bowiem moje występki” – Psalm 51:3a 

 Dawid modlił się o miłosierdzie, prosił Boga o zgładzenie jego występków oraz o obmycie 

go z winy grzechu. Teraz kontynuuje słowami – „uznaję bowiem moje występki.” Pomaga nam 

zrozumieć, z jakich powodów i w jakim duchu błaga o miłosierdzie. Przychodzi jako ten, który 

jest winny, aby wyznać jego grzech. Modli się o łaskę jak ten w grzesznym stanie. Każdy, kto 

chce modlić się z głębin jego serca słowami Dawida – „zmiłuj się nade mną, Boże,” – powinien 

wyznać, że zgrzeszył. 

Przyznaj, że jesteś grzesznikiem 

 Owa znajomość grzechu jest potrzebnym przygotowaniem do otrzymania miłosierdzia 

Boga. Nie możemy nic zrobić, aby zakryć bądź zabrać z dala nasz grzech. Zresztą, Bóg nie żąda 

tego od nas. Bóg każe wyłącznie, abyś po prostu uznał tę niesprawiedliwość, którą popełniłeś. 

Bóg nie pragnie niczego innego oprócz tego, że przyznajemy się, iż jesteśmy zarówno winni, jak i 

zgubieni. Musimy upaść do Jego nóg i wyznać okropny stan, w którym umieścił nas grzech. 

Musimy wyznać, że zgrzeszyliśmy, i że grzech uczynił nas zasługującymi na karę. Musimy 

przyznać, że jesteśmy tak grzeszni, że nie możemy nic zrobić, aby uczynić nas akceptowalnymi 

dla Boga. Jako ktoś, kto jest winny i całkowicie zgubiony, musimy podporządkować się Bożemu 

wyrokowi. Musimy wyznać, że byłoby to cudownym aktem doskonałej łaski, jeśli mielibyśmy być 

uznani. Otrzymamy miłosierdzie tylko wtedy, gdy będziemy doprowadzeni do tego punktu 

wyznania, że jesteśmy grzesznikami. Wtedy stoimy w obecności Boga w naszym prawdziwym 

stanie. Wtedy możemy prawdziwie poważać i chwalić Boga za Jego łaskę. 

 Wielu ludzi nie rozumie tej procedury. Myślą, że zmiana dokonuje się w ich sercach, 

kiedy Bóg jest namówiony do okazania im przychylności. Przypuszczają, że kiedy tylko usilnie 

kajają się z wielką ilością smutku i głębokiego przekonania, wtedy Bóg okaże im Swoją łaskę. 

Zatem, zawsze godzą się na wielką ilość bólu, aby w Bożej obecności uczynić siebie tak 

pobożnymi i usilnymi, jak tylko zdołają. Myślą, że w ten sposób otrzymają objawienie i pociechę. 

To nie jest Boża droga. Bóg nie chce od ciebie niczego innego, oprócz uznania twojego grzechu i 

stanięcia przed Nim jako winny grzesznik. Wtedy z pewnością i prędko otrzymasz Jego łaskę. 

Masz przyjść jako grzesznik, ten, który jest bezbożny, a wtedy przebaczenie i życie bez wątpienia 

będą ci przyznane. 



Przykład Dawida 

 Przykład Dawida uwidacznia nam także ociąganie się człowieka do wyznania jego 

grzechu. Przez długi czas, Dawid był świadomy, że w kwestii Uriasza był on winny naruszenia 

szóstego przykazania. W kwestii Batszeby naruszył siódme przykazanie. Ale, wyznaje w Psalmie 

32, że próbował on zakryć i uciszyć jego grzech. Wiedział, że był zgrzeszył, ale nie wiedział, jak 

olbrzymi i niegodziwy był to grzech. W przeciwnym wypadku natychmiast by się ukorzył. Ten 

stan umysłu trwał przez prawie cały rok, dopóki prawdziwie nie zdał sobie sprawy z jego 

grzechu. Kiedy nie mógł dłużej ukrywać jego złych czynów, wylał je i wyznał w Bożej obecności. 

 Jest wielu grzeszników, którzy w pewnej mierze posiadają poczucie grzechu. Jednak 

dwoją się i troją, żeby o ich grzechu zapomnieć. Nie zamierzają więcej grzeszyć. Z tym dobrym 

nastawieniem przychodzą do Boga. Myślą, iż to uczyni ich na tyle zniechęconych, żeby pomyśleć 

dogłębnie o ich grzechu, więc odgradzają się od prawdziwego jego poznania. 

 Człowiek, który chce otrzymać łaskę, musi być chętny, żeby spojrzeć na swój grzech i 

pomyśleć o nim. Musi się on stać gruntownie z nim zaznajomiony. Im gruntowniej czyni gorzkie 

wyznanie „uznaję bowiem moje występki”, tym szybciej będzie w stanie wyrazić szczerą 

modlitwę o miłosierdzie. Kiedy to czyni, będzie tym szybciej przygotowany do otrzymania łaski. 

Doświadczy on tego, o czym mówi Dawid, po tym, jak spostrzegł, iż tłumienie i zakrywanie jego 

grzechu nie dało mu żadnego wytchnienia. „Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej 

nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego 

grzechu” (Psalm 32.5). 

Sam Bóg ujawnia grzech 

 Owo zajście w życiu Dawida uczy nas także lekcji odnośnie poznania grzechu. Sam Bóg 

musi nam uczynić nasz grzech znanym. Tylko po tym, gdy prorok Natan przyszedł do Dawida w 

imieniu Boga ze słowem skazującym „ty jesteś tym człowiekiem”, Dawid wykrzyknął 

„zgrzeszyłem”. Człowiek z natury jest pod taką mocą grzechu, że może go ukryć przed sobą, 

nawet gdy go popełnił. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych dowodów grzechu. Oślepia to 

serce. Pozwala dumie rosnąć i sprawić w człowieku niechęć do ukorzenia się. To dziełem Ducha 

Bożego jest sprawić, by dusza uznała grzech. 

 Wiele razy nasze sumienie sprawia, że obawiamy się kary, ale ów strach jest 

najmniejszym elementem w poznaniu grzechu. Czasami próba, choroba lub strach przed 

śmiercią sprawia, że człowiek drży ze strachu przed piekłem. To również jest jednym z 

najmniejszych elementow grzechu i bardzo małą oznaką owego poczucia winy. Bóg może użyć 

tych rzeczy i owego strachu, które one budzą, jako środki do wzbudzenia prawdziwego poznania 

grzechu. Ale wciąż są one poniżej poziomu tego poznania. Widziałem wielu chorych i 



umierających ludzi, którzy modlili się o miłosierdzie bez jakiegokolwiek prawdziwego poznania 

tego, czym był grzech. 

 Sam Bóg potrafi dać ci poznanie grzechu. Módl się, zatem, „daj mi poznać moje 

przestępstwo i grzech” (Hiob 13:23). Niech stanie się to twoim gorliwym pragnieniem, żeby 

poznać twój grzech. 

 Pomyśl o twoim grzechu. Wyznaj go przed Bogiem. Pomyśl o nim w świetle Bożego 

Prawa i Słowa. Spróbuj pomyśleć o nim jako popełnionym przeciwko tej najwyższej świętości i 

tej wiecznej miłości Boga. Poproś Boga, żeby posłał ci Jego Ducha, jak posłał On Natana do 

Dawida, abyś mógł powiedzieć „uznaję moje występki”. Nie zapominaj się modlić. Może nie być 

żadnej rzeczywistej modlitwy o grzech jeśli taka postawa nie jest znaleziona w głębokościach 

serca. 

 

VIII. Rozdział 6 – Grzech jest osobistą sprawą 

“A mój grzech zawsze jest przede mną” - Psalm 51:3b 

 W słowach „mój grzech zawsze jest przede mną” Dawid daje bardziej precyzyjne 

wyjaśnienie i potwierdzenie jego wyznania: „uznaję moje występki”. Mówi Panu, jakiego rodzaju 

jest to poznanie. Jego grzech zrobił na nim tak głębokie wrażenie, że nie może tego zapomnieć. 

To nie jest po prostu kwestia jego zrozumienia. Zawładnęło to jego serce, tak że nie może dłużej 

tego się pozbyć. „Mój grzech zawsze jest przede mną”.  

Grzech jest trwały 

 „Mój grzech zawsze jest przede mną”. Przypomina nam to o trwałym, stałym charakterze 

owego poczucia grzechu. Poznanie grzechu nie jest lekcją, której trzeba się nauczyć, abyśmy 

mogli znów to zapomnieć i po prostu iść do przodu. Zamiast tego, musi ono pozostać z 

człowiekiem do tego stopnia, iż nie może on tego nigdy zapomnieć. Kiedykolwiek osoba wyznaje 

swój grzech i potem żyje w świecie, jest to znak, że nie jest ona poważna co do jej poznania 

grzechu. Jeśli rozumie swoją grzeszność, jest to tak wstydliwe i niegodziwe, że staje się ona 

wypełniona przekonaniem. Jest ona ustawicznie obciążona myślą wielkiego zła, który uczyniła. 

Oto, czego oczekujemy od kogokolwiek, kto dokonał jakiegoś okropnego czynu, a potem 

zagłębia się w jego charakter. 

 Przypuścmy, dla przykładu, że ktoś popełnił morderstwo i odczuwa za to skruchę. Czy 

oczekujemy od niego, że będzie się śmiać lub będzie radosnym? Z pewnością nie, w 

szczególności, gdy o nim został orzeczony wyrok śmierci z powodu jego grzechu. W podobny 

sposób, kiedy grzesznik staje się świadomy wielkości swego grzechu, staje się to czymś, czego 



nie może on zapomnieć, dopóki nie jest pewny, że posiada on przebaczenie. Zgrzeszył on 

przeciwko Bogu. Uczynił siebie winnym wobec prawa Boga i miłości Boga. Pośrodku całej swojej 

pracy i rozproszeń tego świata stwierdza, „Mój grzech zawsze jest przede mną”. 

 Jest to wielka sprawa jego życia, z którą musi sobie radzić. Jest to ta jedna myśl, którą 

sobie wypomina, „zgrzeszyłem”. Nic możliwie nie jest mu w stanie dać ulgi, póki Bóg nie 

spowoduje w nim poznania, iż „twój grzech jest ci przebaczony”. Chociaż przychodzi ona do 

Boga ze wszystkimi rodzajami pobożnych słów odnośnie współczucia Boga, dusza wciąż 

pozostaje w tym stanie, dopóki sam Bóg nie weźmie i nie wymaże tego grzechu. Nigdy nie 

powinniśmy myśleć, że smutek za grzech jest niepotrzebny. Nigdy nie powinniśmy szukać 

powierzchownej ulgi. Poznanie grzechu jest potrzebne, ponieważ jest to dzieło Boga. Każda 

dusza musi nauczyć się mówić w modlitwie o łaskę, „Mój grzech zawsze jest przede mną”. 

Grzech jest osobisty 

 „Mój grzech zawsze jest przede mną”. Powinno to nam dalej przypominać o osobistym 

charakterze prawdziwego poczucia grzechu. Ci, w których owo wyznanie grzechu nie jest 

głębokie, zawsze są gotowi powiedzieć, „Tak, wszyscy ludzie są doprawdy grzesznikami”. To tak, 

jakby owa myśl o powszechności grzechu miała uczynić ów grzech każdego człowieka 

mniejszym. Wzgląd ten ma w tendencji umniejszanie owej winy każdej poszczególnej osoby. 

 Wyobrażamy sobie, że są inni, którzy są większymi grzesznikami, niż my, którym łaska 

została dana. Dlaczego nie powinno tam też być łaski dla mnie? Oto słowa tych, którzy nie są 

chętni myśleć wiele o ich własnym osobistym grzechu. Mogą mieć pewne poznanie lub pewne 

ogólne pomysły odnośnie wielkości grzechu, ale nie mówią oni, „Mój grzech zawsze jest przede 

mną”. Są to, jednakże, słowa owego prawdziwego grzesznika. 

 Czuje on, że musi poradzić sobie z Bogiem osobiście. Czuje on, że sam musi poradzić 

sobie z Bogiem w śmierci, w sądzie i wiecznej karze. Jest to małej wagi czy inni do niego dołączą, 

czy nie. Widzi siebie jako kogoś, kto jest   potępiony i zgubiony w świetle Bożego prawa. 

Naprawdę, nie ma on ani czasu, ani pragnienia myśleć o innych. Nie może się zapytać czy 

grzechy innych są większe, niż jego własne, czy nie. Postrzega to za wystarczające, by poradzić 

sobie wyłącznie ze sobą. „Mój grzech zawsze jest przede mną”. Jest szczery w swoim wyznaniu: 

„Mój grzech”. Podczas, gdy wielu robi wszystko, żeby pokazać, iż ów grzech nie jest ich własnym, 

on uznaje go z całego swojego serca. 

 Jedna osoba wyobraża sobie, że grzech należy do diabła i że on jest temu winny. Inna 

myśli, że wina spoczywa na świecie i jest zależna od okoliczności. Trzecia, nie w słowach, ale w 

swoim sercu, mówi, że grzech przychodzi przez przypisywanie go Bogu, który sprawił ludziom 

być urodzonym w takim stanie. Ale ów prawdziwy grzesznik wypłakuje, „Mój grzech”. Tak, 

więcej niż moja własność, mój dom lub moja rodzina, ów grzech jest moim własnym. Jest on 



częścią mnie. Nikt nie może go ode mnie lub ze mnie zabrać jak tylko sam Bóg. Jest to wyznanie 

zdumiewającej gorliwości. „Mój grzech zawsze jest przede mną”. 

Zobacz siebie, jak Bóg widzi Ciebie 

 Czy chcesz miłosierdzia? Nie odwracaj się, wtedy, od tej bolesnej korzącej strony tego 

wyznania. Nie uważaj czasu lub bóli za zbyt kosztowne, aby doprowadzić to do końca. Będzie 

wiele tego, co możesz chcieć odłożyć na bok. Ale bądź tego pewien – nic nie jest bardziej ważne 

dla ciebie, jak twój grzech. Pierwszą rzeczą, którą Bóg widzi w tobie, gdy myśli On o tobie lub 

obserwuje twoje czyny, jest twój grzech. Ponieważ jest to prawda, najważniejszym jest, że ty 

widzisz siebie, jak Bóg widzi ciebie. 

 W każdej modlitwie o łaskę, którą czynisz, oto, na co Bóg wpierw patrzy. Czy prawdziwie 

pożądasz łaski i tęsknisz do niej? On chce zobaczyć, czy ty prawdziwie nienawidzisz i potępiasz 

siebie jako ten, który jest zupełnie nieczysty. Czy twoje grzechy są ci spójnie złe? Bóg patrzy, 

żeby zobaczyć, czy  zechcesz wiedzieć jako grzesznik, jak otrzymać i cenić owe odkupienie, które 

jest w Chrystusie Jezusie. Przeto, naucz się tej lekcji, „Mój grzech zawsze jest przede mną”. 

 Bez tego, nie może być prawdziwej pokuty, szczerej modlitwy o miłosierdzie, żyjącej 

wiary, zadowalającej społeczności z Bogiem. Jesteśmy przeznaczeni do poznania i uradowania z 

Bożego odkupienia w naszym życiu. W dodatku, jesteśmy przeznaczeni do nieba, gdzie będziemy 

wychwalać i radować się tą darmową łaską, która nas odkupiła. 

 Proszę cię, żebyś rozważył te rzeczy, ponieważ wiem, że jest wielu, którzy poczynają 

sobie zbyt powierzchownie z owym wyznaniem grzechów. Są chętni wyznawać, że są 

grzesznikami, gdyż wszyscy ludzie są w tym samym położeniu. Ale nie wiedzą nic o owej 

ogromnej ważności tego wyznania. Nie mówią o tym ze wstydem. Nie modlą się o to przed 

Bogiem i na swoich kolanach. Mówią to bez prawdziwego bycia wygłodniałym łaski. Oby Bóg ich 

odkupił z ich jednakowości i nauczył ich wypłakiwać ze skruszonym sercem, „Zmiłuj się nade 

mną, Boże. Mój grzech zawsze jest przede mną”. 

 

IX. Rozdział 7 – Grzech jest popełniony przeciwko Bogu 

“Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem” - Psalm 51:4a 

 

 W wersecie tym Dawid wyznaje ową powagę jego grzechu. Popełnił go przeciwko Bogu. 

Gdy dochodzimy do zrozumienia tego, nasze poznanie o prawdziwej naturze grzechu wzrasta. 

Nasze wejrzenie w powody, dlaczego wyłącznie boska łaska może go zabrać, także wzrasta. 



 Aby to odczuć, musimy pomyśleć o tym, jak nieprawość jakiegoś czynu zależy od osoby, 

wobec której jest popełniany. To samo działanie jest uznane za o wiele gorsze, gdy jest 

uczynione przeciwko ojcu zamiast dziecku oraz przeciwko królowi zamiast zwyczajnemu 

obywatelowi. Oto owa powaga grzechu. Został on uczyniony przeciwko Bogu. 

 

Charakter Boga 

 Kim jest Bóg? Bóg jest Świętym i Doskonałym, który manifestuje Siebie jako ogień 

pożerający przeciwko wszystkiemu, co złe. On jest Królem i Prawodawcą nieba i ziemi, którego 

wola jest radośnie wykonywana na wskrós całego nieba. On jest Stwórcą i Podtrzymującym, 

który ma prawo oczekiwać, że Jego stworzenia zrobią to, po co On je stworzył. On jest Bogiem, 

który zgodnie z tym prawem dał nam Jego ustawy i wobec którego powinniśmy okazywać 

posłuszeństwo. Przeciwko temu Bogu zgrzeszyłeś. Otóż, odmówiłeś Jemu posłuszeństwo. 

Odrzuciłeś czynić to, co On rozkazał ci czynić. Nie zawahałeś się pogwałcić i złamać Jego święte 

ustawy. 

Zgrzeszyłeś przeciwko Niemu. Wyniosłeś i wybrałeś swoją wolę, nieprawą i spaczoną, 

jaką jest, ponad Jego wolę. Powiedziałeś, że rada i wola Szatana jest ci bardziej atrakcyjna i ma 

większy wpływ na ciebie, niż wola Boga. Ograbiłeś Boga z Jego chwały. Przeciwstawiłeś Mu się. 

Zaatakowałeś Go w Jego czci. Pohańbiłeś owego wielkiego i nieograniczonego Boga. Ty, nędzny 

robaku prochu, skonfrontowałeś i obraziłeś owego Wysokiego i Świętego, przed którym kłaniają 

się aniołowie. 

A ponieważ Bóg jest owym Prawodawcą i Właścicielem wszechświata, nie może On 

znieść grzechu. Musi utrzymywać Jego prawo we wszechświecie. Każde przekroczenie Jego 

ustaw narusza to prawo. Ów okropny gniew Boga jest rozpalany, aby je utrzymać. Przeciwko 

temu Bogu zgrzeszyłeś. Co sobie myślisz? Staje się oczywiste, że ów moment, w którym człowiek 

widzi tego Boga w Jego wielkości, przeraża i zadrapuje jego duszę. „Przeciw tobie, tobie 

samemu, zgrzeszyłem.” Och, cóż ja zrobiłem? Zbuntowałem się przeciwko Bogu, owej 

najwyższej doskonałości. Ośmieliłem się sprowokować Jego gniew i Go przeklnąć. Tego Boga, 

bez którego nie potrafię żyć, uczyniłem moim wrogiem. 

Jest jeszcze jedna myśl, która czyni to wszystko jeszcze gorszym. Bóg, przeciwko któremu 

zgrzeszyłem, jest Bogiem miłości. Nie tylko okazał mi Jego dobroć w tysiącu błogosławieństw 

tego życia, ale jest On także tym Bogiem miłości i Panem łaski, który objawił Jego Syna Jezusa 

Chrystusa w Jego wiecznej chwale. I ja jestem takim dzieckiem piekła, że śmiem grzeszyć 

przeciwko temu Bogu. Pogardziłem Jego Synem i odwróciłem się do Niego tyłem. Cóż to za nie 

do wyrażenia gorycz dla człowieka, który prawdziwie to czuje, gdy wyznaje, „przeciw tobie, tobie 

samemu, zgrzeszyłem.” 



 

Grzech przeciwko Bogu 

Oto, co czyni grzech tak okropnym. Oto, co czyni go tak niemożliwym dla człowieka do 

pozbycia się jego grzechu. Powodem tego jest to, że grzech jest aktem buntu przeciwko temu 

świętemu Bogu. I, człowiek nie jest w pozycji do odwołania tego grzechu lub jego zabrania. 

Każdy grzech jest napaścią przeciwko Bożym ustawom i ich naruszeniem. Nic, co człowiek jest w 

stanie uczynić, nie potrafi prawdopodobnie usunąć jednego pojedynczego grzechu, który został 

popełniony. Grzech został popełniony przeciwko Bogu. Zaatakował On Jego. Tylko On może 

powiedzieć czy zechce On go odpuścić. Tylko On ma moc, żeby go wymazać i anulować. 

Tak, grzech został popełniony przeciwko Bogu i musi być rozliczony. Jeszcze raz, to jest 

ów okropny element grzechu, który jest wyrażony w tym wyznaniu, „przeciw tobie, tobie 

samemu, zgrzeszyłem.” Jednak, jak mało się myśli o tym fakcie. Nawet w przypadku szczerych 

grzeszników, myślą oni bardzo mało o tym fakcie, że zgrzeszyli oni przeciwko sobie i ich 

własnemu szczęściu. Myślą też oni bardzo mało o tym, co powinno sprawiać w nich największą 

obawę, mianowicie, ów fakt, że zgrzeszyli przeciwko Bogu. 

Uczyń to sprawą wielu modlitw, ponieważ będziesz musiał policzyć się z Bogiem. W dniu 

sądu spotkasz Go twarzą w twarz. Jeśli nie nauczyłeś się dogłębnie tego czuć, doświadczysz na 

twoją wieczną zgrozę, czym jest zgrzeszenie przeciwko Bogu. Nawet tutaj uczynienie wyznania 

jest smutne i bolesne. Ale lepiej być ukorzonym tutaj, niż być potępionym na wieki. Nie pozwól 

sobie być rozproszonym od twojej próby uczynienia wyznania. 

Jest tysiące tak zwanych chrześcijan, którzy nie wiedzą nic o owym przekonaniu o 

grzechu. Wielu zechce ci powiedzieć, że nie wolno ci uczynić się zbyt przestraszonym odnośnie 

grzechu, ale ja czuję się zobligowany powiedzieć ci, że masz powód martwić się twoim 

grzechem. Zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, a On jest ogniem pożerającym. Twój grzech jest tak 

wielki, owo niebezpieczeństwo tak zagrażające, że jest to wysoce niepoważne nie być 

przestraszonym odnośnie grzechu. Zgrzeszyłeś, a Bóg wypowiedział na tobie Jego wyrok gniewu. 

Jest to czysta głupota szukać odpoczynku i wytchnienia zanim poznasz, że Bóg zabrał twoje 

grzechy. 

W każdym momencie Jego gniew mógłby wybuchnąć przeciwko tobie. Pośpiesz do niego 

z tym wyznaniem, „przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem”. I jeśli twoje serce nie czuje tego 

tak głęboko, jak powinno, błagaj Go o wypracowanie tego w twoim sercu. Ten Duch, który 

nauczył Dawida owego słowa, zechce nauczyć i ciebie mówić, „przeciw tobie, tobie samemu, 

zgrzeszyłem”. 
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