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 I. LUDZKA NIEMOŻNOŚĆ (CAŁKOWITA DEPRAWACJA CZŁOWIEKA). 

  

  

 ,,Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał” 

(Jan 6:44 UBG). 

  

 ,,PRZYCHODZENIE do Chrystusa” jest bardzo częstym zwrotem występującym w Piśmie 

Świętym. Używa się go, aby wyrazić te działania duszy, w których, porzucając natychmiast naszą 

własną sprawiedliwość i nasze grzechy, uciekamy do Pana Jezusa Chrystus i otrzymujemy Jego 

sprawiedliwość, aby była naszym przykryciem, a Jego krew naszym przebłaganiem. A zatem, 

przyjście do Chrystusa, obejmuje w sobie pokutę, samozaparcie się własnego ja i wiarę w Pana 

Jezusa Chrystusa, i sumuje w sobie wszystkie te rzeczy, które są koniecznymi towarzyszami tych 

wielkich stanów serca, takich jak wiara w prawdę, żarliwość modlitwy do Boga, poddanie duszy 

przykazaniom Bożej Ewangelii, oraz wszystkim tym rzeczom, które towarzyszą świtowi zbawienia 

w duszy. Przyjście do Chrystusa jest jedyną niezbędną rzeczą dla zbawienia grzesznika. Ten, kto nie 

przychodzi do Chrystusa, może robić, albo myśleć co chce, ale to i tak nie zmieni faktu, że jest 

pogrążony w: ,,….goryczy żółci i w więzach nieprawości” (Dz 8:23 UBG). 

 Przyjście do Chrystusa jest pierwszym efektem odrodzenia. Gdy tylko dusza zostaje 

ożywiona, to od razu odkrywa, że jest zgubiona i przerażona tym, szukając schronienia, wierzy 

Chrystusowi, że jest tym odpowiednim schronieniem, i ucieka do Niego, spoczywając w Nim. Tam, 

gdzie nie ma tego przyjścia do Chrystusa, jest pewnym, że jak dotąd nie było jeszcze ożywienia. A 

tam, gdzie nie ma ożywienia, dusza jest martwa w swoich grzechach i występkach, a będąc martwą 

nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. 

 Mamy teraz przed sobą bardzo zaskakujące oświadczenie, a niektórzy mówią, że nawet 

bardzo nieprzyjemne. Przyjście do Chrystusa, chociaż uważane przez niektórych ludzi jako będące 

najłatwiejszą do zrobienia rzeczą na świecie, jest w powyższym wersecie Pisma Świętego 

opisywane jako rzecz zupełnie i całkowicie niemożliwa do zrobienia przez jakiegokolwiek 

człowieka, dopóki Bóg Ojciec nie pociągnie go do Chrystusa. Moim zadaniem, teraz, będzie 

szersze objaśnienie powyższej deklaracji. Nie wątpię, że będzie to zawsze obrażać cielesną  naturę,  

jednakże uważam, że obrażenie ludzkiej natury jest czasami pierwszym krokiem do 

przyprowadzenia jej do Boga, aby skłoniła się przed Nim. A nawet jeśli będzie to skutkiem, 

bolesnego procesu, to jednak będziemy mogli po jego doświadczeniu zapomnieć cały ból i weselić 

się radosnymi konsekwencjami.  

 Tak więc, dzisiejszego ranka, po pierwsze, postaram się zwrócić uwagę na ludzką 

niezdolność i na czym ona polega. Po drugie, przedstawię pociągnięcia Boga Ojca – czym one są i 

jak działają na duszę ludzką. A potem zakończę przez podanie słodkiej pociechy, która może być 

wyciągnięta z tego powyższego na pozór jałowego i przerażającego tekstu Pisma Świętego. 

  

 1. Po pierwsze, zatem, NIEMOC CZŁOWIEKA. 

  

 Tekst kazania mówi: ,,Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, 

który mnie posłał.” Na czym polega ta ludzka niezdolność?   

 A. Po pierwsze, nie tkwi w żadnej wadzie fizycznej człowieka. Gdyż, jeśli w przyjściu do 

Chrystusa byłoby pomocne jakiekolwiek poruszanie ciałem lub chodzenie stopami, to z pewnością 

człowiek posiada wszelką fizyczną moc, aby przyjść do Chrystusa w tym sensie. Pamiętam, że 

słyszałem bardzo głupiego Antynomianina, który oświadczył, że nie wierzy, aby jakikolwiek 

człowiek miał moc, aby pójść do domu Bożego, dopóki Bóg Ojciec go nie pociągnie. Ten człowiek 

był po prostu, głupi, ponieważ uważał, że dopóki człowiek żyje i ma nogi, to jest mu tak samo  

łatwo chodzić do domu Bożego, jak i do domu szatana. 

 Jeśli przychodzenie do Chrystusa polegałoby, z kolei, na wypowiedzeniu modlitwy, to 

człowiek nie posiadający, żadnej takiej wady fizycznej z tym związanej (to znaczy, jeśli taki 

człowiek nie byłby niemową), mógłby odmówić swoją modlitwę tak łatwo, jak mógłby 



wypowiedzieć bluźnierstwo. Człowiekowi jest tak samo łatwo śpiewać jedną z pieśni Syjonu, jak 

śpiewać pieść lubieżną i bluźnierczą. A zatem człowiekowi nie brakuje fizycznej siły, aby przyszedł 

do Chrystusa. Wszystko, czego można chcieć w odniesieniu  do siły cielesnej, to człowiek z całą  

pewnością posiada, dlatego jakakolwiek część zbawienia, która to obejmuje jest całkowicie i 

zupełnie w mocy człowieka bez żadnej pomocy ze strony Ducha Bożego. 

 Ta niezdolność również nie wynika z jakiegoś defektu umysłowego. Potrafię wierzyć, że 

moja Biblia jest prawdziwa, tak samo łatwo, jak mogę uwierzyć, że każda inna książka jest taka. O 

ile wiara w Chrystusa jest aktem umysłu, jestem w stanie uwierzyć w Chrystusa tak samo, jak w 

kogokolwiek innego. Niech tylko jego stwierdzenie będzie prawdziwe, to nie będzie sensu mówić 

mi, że nie mogę w nie uwierzyć. Mogę wierzyć wypowiedziom Chrystusa, tak samo dobrze jak 

wypowiedziom każdej innej osoby. 

 W zdrowym umyśle nie ma braków zdolności. Jest on tak samo w stanie zdać sobie 

sprawę, jako zwykły akt umysłu, z winy za grzech, tak samo jak z winy za dokonane zabójstwo.  

Jest tak samo możliwym dla mnie rozmyślanie nad ideą umysłu dotyczącą poszukiwania Boga, jak 

jest możliwym rozmyślanie myślami dotyczącymi własnej ambicji. Posiadam wszelką moc i siłę 

umysłu, które mogą być potrzebne, w takim zakresie w jakim w ogóle byłyby potrzebne w 

zbawieniu człowieka. Dalej, nie ma człowieka na ziemi tak bezmyślnego, aby mógł powoływać się 

na brak intelektu jako wymówkę do odrzucenia Ewangelii. A zatem defekt  nie tkwi ani w ciele, ani 

jak to zmuszeni jesteśmy nazywać, mówiąc teologicznie, w umyśle. Nie jest to więc żaden brak, 

albo defekt człowieka, ale jest to jego wypaczenie, zepsucie i zrujnowanie, które stanowią samą 

istotę niezdolności człowieka. 

 Pozwólcie, że pokażę wam, w czym tak naprawdę tkwi ta niezdolność człowieka. Otóż, 

jest ona zakorzeniona głęboko w jego naturze. Poprzez upadek w Raju, i przez nasze własne 

grzechy nasza człowiecza natura stała się tak zdeprawowana, zepsuta i wypaczona, że nie jesteśmy 

w stanie (żaden człowiek bez wyjątku), aby przyjść do Chrystusa bez pomocy Boga Ducha 

Świętego. Teraz spróbuję wyjaśnić, jak natura człowieka sprawia, że nie jest on wstanie przyjść do 

Chrystusa, a w tym celu niech mi będzie wolno przedstawić następujące podobieństwo. 

 Otóż, wszyscy wiemy, że owce karmią się trawą. Nikt nigdy nie widział, żeby owca 

karmiła się padliną; nie może ona żyć żywiąc się pokarmem lwów. A teraz przypatrzmy się 

wilkowi, czy nie mógłby on żywić się trawą, być tak łagodny i tak udomowiony jak owca. Na co 

odpowiadam, nie, ponieważ jego natura jest przeciwna tym rzeczom. Ktoś może zapytać: ,,Cóż, 

wilk ma uszy i nogi i z tego względu, czy nie mógłby słuchać głosu pasterza i podążać za nim, 

gdziekolwiek go poprowadzi?” Na co odpowiadam, z pewnością, nie ma fizycznej przyczyny dla 

której nie mógłby tak się zachowywać, jednakże jego natura sprzeciwia się temu i dlatego twierdzę, 

że wilk nie potrafi tak się zachowywać. Czy nie można go oswoić? Czy nie można usunąć jego 

zaciekłości? Prawdopodobnie może zostać tak dalece udomowiony, że może pozornie wyglądać na 

oswojonego, jednakże zawsze będzie istnieć wyraźna różnica pomiędzy nim a owcą, z powodu 

różnicy w ich naturze. 
 Teraz, wracając do tematu, dlaczego człowiek naturalny nie może sam z siebie 

przyjść do Chrystusa, twierdzę, że nie jest tak dlatego z powodu jego ciała czy umysłu, ale z 

powodu jego natury, która jest tak zepsuta, że człowiek nie ma woli ani mocy, aby przyjść 

do Chrystusa, dopóki nie zostanie pociągnięty przez Ducha Świętego. 

 Ale niech mi będzie wolno podać inną jeszcze lepszą ilustrację. Oto, jest matka z 

niemowlęciem w swoich ramionach. Niech teraz przyjdzie jakiś człowiek i da jej nóż 

mówiąc, żeby dźgnęła dziecko w samo serce. Taka matka odpowiedziałaby, z całą prawdą, 

że nie może. Jeśli chodzi o jej siłę cielesną, to mogłaby to zrobić, jeśli by zechciała. Bo oto 

jest ona, nóż i niemowlę, które nie może się jej przeciwstawić, podczas gdy ona ma 

wystarczającą siłę w rękach, aby wbić nóż w serce niemowlęcia. Jednakże, taka kobieta ma 

rację, gdy mówi, że nie może tego zrobić. Jest całkiem możliwe, że mogłaby pojawić się w 

jej umyśle myśl, jako zwykły akt umysłu, aby zabić niemowlę, jednakże, taka jej 

odpowiedź, że nie chce ona (matka) nawet o tym myśleć, jest prawdziwa, nie mówi tego 



ona (matka) fałszywie, gdyż jej natura, jako matki, zabrania jej robienia takiej rzeczy 

przeciwko której buntuje się jej dusza. Ze zwykłego powodu, że jest rodzicem tego 

niemowlęcia, taka kobieta, czuje, że nie może go zabić. 

 I podobnie się dzieje z grzesznikiem. Przyjście do Chrystusa jest tak wstrętne jego 

ludzkiej naturze, że chociaż, jeśli chodzi o jego siły fizyczne i umysłowe, (które mają 

bardzo mały udział w zbawieniu), to mógłby przyjść jeśliby chciał; jednakże bardzo słuszne 

jest stwierdzenie, że grzesznicy nie mogą i nie chcą tego zrobić, dopóki Bóg Ojciec, który 

posłał Chrystusa, nie pociągnie ich. Teraz, zagłębmy się bardziej w ten temat i spróbujmy 

zobaczyć na czym polega ta niezdolność człowieka w jej drobniejszych szczegółach. 

 a. Po pierwsze, polega na uporze ludzkiej woli. W tym miejscu Arminianin może 

powiedzieć: ,,Ludzie mogą zostać zbawieni jeśli zechcą.” Na co odpowiadam: ,,Mój drogi  

panie, wszyscy w to wierzymy, jednakże cała trudność tkwi w tych słowach: ,,jeśli zechcą.” 

Twierdzę, że żaden człowiek nie przyjdzie do Chrystusa jeśli nie zostanie pociągnięty, ba, 

nie tylko ja tak uważam, ale i sam Chrystus twierdzi to mówiąc: ,,A jednak nie chcecie 

przyjść do mnie, aby mieć życie” (Jan 5:40 UBG), i tak długo jak słowa: ,,A jednak nie 

chcecie przyjść” będą stanowić świadectwo Pisma Świętego przeciwko grzesznikom, tak długo  

nic nie skłoni mnie do uwierzenia w jakąkolwiek doktrynę o wolności ludzkiej woli. 

 To dziwne, jak ludzie, mówiąc o wolnej woli mówią o rzeczach, których w ogóle nie 

rozumieją. „Teraz”, mówi jeden, „wierzę, że ludzie mogą zostać zbawieni, jeśli zechcą”. Mój drogi 

panie, nie w tym tkwi cały problem. Pytanie brzmi, czy kiedykolwiek ludzie z natury chcieli 

podporządkować się pokornym warunkom Ewangelii Chrystusa? Ja, ze swej strony, oświadczam na 

podstawie autorytetu Pisma Świętego, że ludzka wola jest tak desperacko nastawiona na czynienie 

niegodziwości, tak zdeprawowana, i tak skłonna do wszystkiego co złe, oraz tak niechętna 

wszystkiemu co jest dobre, że bez potężnego, nadprzyrodzonego i nieodpartego wpływu Ducha 

Świętego, żadna ludzka wola nie będzie nigdy zmuszona, aby zgiąć się przed Chrystusem.  
 Ktoś może zaoponować w tym miejscu, że ludzie czasami chcą przyjść do 

Chrystusa, bez pomocy Ducha Świętego. Na co odpowiadam, czy kiedykolwiek widziano taką 

osobę, która by tak postąpiła? Spotkałem dziesiątki i setki, a nawet tysiące chrześcijan, z 

którymi rozmawiałem, posiadających różne poglądy, młodych i starych, ale nigdy nie było 

moim udziałem napotkanie kogoś, kto mógłby potwierdzić, że przyszedł do Chrystusa sam 

z siebie, nie będąc pociągniętym. Powszechne wyznanie wszystkich prawdziwych 

wierzących jest takie: ,,Wiem, że gdyby Pan Jezus Chrystus nie szukał mnie, gdy byłem 

obcym wędrującym z dala od owczarni Bożej, to do tej chwili wędrowałbym z dala od 

Niego i miłował bym taki stan rzeczy.” Wszyscy wierzący zgadzają się na i potwierdzają tę 

prawdę, że ludzie nie przyjdą do Chrystusa, dopóki nie pociągnie ich Bóg Ojciec, który Go 

posłał. 

 b. Jednakże nie tylko wola jest uparta, ale i zrozumienie jest przyciemnione. Mamy 

na to liczne dowody biblijne. Nie przedstawiam teraz tylko po prostu stwierdzenia do 

udowodnienia, ale podaję doktryny nauczane autorytatywnie w Piśmie Świętym i znane w 

sumieniu każdego chrześcijanina - że zrozumienie człowieka jest tak zamroczone, że w 

żaden sposób nie może on zrozumieć rzeczy Bożych, dopóki nie zostanie ono oświecone. 

 Człowiek jest z natury ślepy od wewnątrz. Krzyż Chrystusa, tak pełen chwały i 

lśniący powabem, nigdy go nie pociąga, ponieważ człowiek jest ślepy i nie może zobaczyć 

jego piękna. Jeśli porozmawiamy z człowiekiem niewierzącym o cudach stworzenia i 

wskażemy mu na, na przykład, łuk wielokolorowej tęczy rozciągający się na niebie po 

deszczu, albo wskażemy mu na piękno krajobrazu, to jest on w stanie zobaczyć wszystkie te 

rzeczy, jednakże jeśli opowiemy mu o cudach Przymierza Łaski, bezpieczeństwie 

wierzącego w Chrystusie, czy też pięknie osoby Odkupiciela, to taki człowiek będzie 

całkowicie głuchy na nasze opisy. Będziemy jak ktoś, kto gra wspaniałą melodię, na którą 



on jednak nie będzie zważał, ponieważ jest głuchy i nie ma zrozumienia co do niej. 

 Wracając do świadectwa Pisma Świętego, to stwierdza ono: ,,Lecz cielesny 

człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego 

głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo” (1 Kor 2:14 UBG), 

tak więc rozeznanie w sprawach Bożych nie leży w mocy naturalnego nieodrodzonego 

człowieka. „Cóż” - może powiedzieć ktoś inny - „Myślę, że doszedłem do niezłego osądu w 

sprawach teologicznych. Uważam, że rozumiem prawie każdy punkt.” To prawda, że 

możesz to osiągnąć w odniesieniu do litery Pisma, ale w jego duchowym sensie, w jego 

prawdziwym przyjęciu do duszy i w jego rzeczywistym zrozumieniu, nie możesz osiągnąć 

tego, jeśli nie zostałeś pociągnięty przez Ducha. Dopóki bowiem Pismo Święte jest prawdą, 

że cieleśni ludzie nie mogą otrzymać duchowych rzeczy, to musi to być prawdą, że ich nie 

otrzymałeś, chyba że zostałeś odnowiony i zostałeś uczyniony duchowym człowiekiem w 

Chrystusie Jezusie. 

 Tak więc wola i zrozumienie są dwoma wielkimi drzwiami zamkniętymi dla nas, 

tak, że nie możemy przejść przez nie, aby przyjść do Chrystusa, i dopóki nie zostaną 

otwarte przez słodki wpływ Ducha Bożego to muszą pozostać zamknięte na zawsze dla 

czegokolwiek, co przypomina przyjście do Chrystusa. 

 c. Co więcej, również uczucia, które stanowią bardzo wielką część człowieka, są 

także zdeprawowane. Człowiek, takim jakim jest, zanim otrzyma łaskę Bożą kocha każdą 

rzecz i wszystko z wyjątkiem rzeczy duchowych. Jeśli chcemy dowodu na to, to 

rozejrzyjmy się dookoła. Nie trzeba pilnie szukać dowodów co do istnienia deprawacji 

ludzkich uczuć; wystarczy rzucić okiem gdziekolwiek; nie ma ulicy ani domu, ba, ani 

jednego serca, które by nie potwierdzało smutnego dowodu tej straszliwej prawdy. 

 Dlaczego tak jest, że ludzie w dzień szabatu nie gromadzą się powszechnie w domu 

Bożym? Dlaczego nie czytamy stale naszych Biblii? Jak to jest, że modlitwa jest 

obowiązkiem prawie powszechnie zaniedbywanym? Dlaczego tak się dzieje, że Chrystus 

Jezus jest tak mało miłowany? Dlaczego nawet Jego naśladowcy są tak oziębli w swoich 

uczuciach do Niego? Skąd się biorą te rzeczy? Z pewnością, drodzy bracia, możemy 

wyśledzić te rzeczy, że nie pochodzą z innego źródła, jak tylko ze źródła zepsutych i 

zdegenerowanych uczuć. Miłujemy to, co powinniśmy nienawidzić, a nienawidzimy to, co 

powinniśmy kochać. Jest tylko ludzką naturą, upadłą ludzką naturą, że człowiek kocha te 

doczesne życie bardziej niż życie przyszłe. I jest to tylko skutkiem upadku człowieka, że 

miłuje on grzech bardziej niż sprawiedliwość, a drogi tego świata bardziej niż drogi Boże. 

 Dlatego powtarzam, że, dopóki te uczucia nie zostaną odnowione i skierowane do 

nowego kanału przez łaskawe pociągnięcia Boga Ojca, to nie jest możliwym, aby 

jakikolwiek człowiek miłował Pana Jezusa Chrystusa. 

 d. Mało tego, tak samo sumienie zostało okaleczone przez upadek człowieka. 

Uważam, że nie ma bardziej rażącego błędu popełnianego przez teologów, niż gdy 

wmawiają ludziom, że sumienie jest zastępcą Boga w duszy, i że jest jedną z tych zdolności, 

która zachowuje swoją pradawną godność i stoi wyprostowana pomiędzy swoimi upadłymi 

współtowarzyszami. 

 Bracia moi, kiedy człowiek upadł w Raju, to całkowicie upadło wraz z nim całe 

człowieczeństwo. Nie pozostał ani jeden filar w świątyni człowieczeństwa, który by nie 

został zburzony i stał prosto. Prawdą jest, że sumienie nie zostało zniszczone całkowicie. 

Ten filar nie został zburzony na kawałki, ale upadł jako jedna całość i leży tak w duszy jako 

najpotężniejsza pozostałość niegdyś doskonałego dzieła Bożego w człowieku. Jestem 

pewien, że sumienie upadło wraz z człowiekiem. Spójrzmy na wszystkich ludzi. Kto z nich 

jest posiadaczem „dobrego sumienia wobec Boga”, z wyjątkiem odrodzonych duchowo 



wyznawców Chrystusa? 

 Czy przypuszczamy, że gdyby ludzkie sumienia zawsze przemawiałyby do ludzi 

głośno i wyraźnie, to ludzie żyliby w codziennym popełnianiu czynów, które są przeciwne 

prawu, tak jak ciemność wobec światłości? Nie, umiłowani, sumienie może mi powiedzieć, 

że jestem grzesznikiem, ale nie może sprawić, że poczuję, że nim jestem. Sumienie może mi 

powiedzieć, że taka a taka rzecz jest zła, ale jak bardzo zła, tego sumienie nie wie.  

 Czy sumienie jakiegokolwiek człowieka (nieoświeconego przez Ducha), 

kiedykolwiek powiedziało mu, że jego grzechy zasługują na potępienie? Albo, jeśli 

sumienie by tak uczyniło, to czy to kiedykolwiek doprowadziło jakiegokolwiek człowieka 

do odczuwania wstrętu do grzechu jako takiego? Czy sumienie kiedykolwiek doprowadziło 

człowieka do takiego wyrzeczenia się samego siebie, że człowiek taki czuł całkowity wstręt 

do siebie samego oraz do swoich dobrych uczynków i przyszedł do Chrystusa? Nie, 

sumienie, chociaż nie jest martwe, to jednak jest zrujnowane, jego moc jest osłabiona, nie 

posiada tej jasności oka, ani tej siły ręki, ani grzmotu głosu, które to posiadało przed 

upadkiem i zaprzestało w wielkim stopniu wpływać swoją mocą na wszystko w mieście 

zwanym ludzką duszą. 

 Zatem, umiłowani, staje się koniecznym, z tej właśnie przyczynny, że sumienie jest 

zdeprawowane, iż Duch Święty musi wkroczyć, aby pokazać nam potrzebę posiadania 

Zbawiciela, i pociągnąć nas do Pana Jezusa Chrystusa. 

 ,,Mimo to,” może powiedzieć, ktoś jeszcze inny, ,,z tego co do tej pory 

powiedziałeś, wydaje się mi, że uważasz, że przyczyną, dla której ludzie nie przychodzą do 

Chrystusa jest raczej to, że nie chcą, aniżeli, że nie mogą.” Prawda, najprawdziwsza prawda. 

Uważam, że największą przyczyną takiej niezdolności człowieka jest upór jego woli. Po 

pokonaniu czego, myślę, że wielki kamień jest przez to odsuwany od grobu, i że 

najtrudniejsza część bitwy zostaje wtedy wygrana. 

 Ale pozwólcie mi, moi bracia, pójść trochę dalej. Mój tekst kazania nie powiada: 

,,Nikt nie przyjdzie,” ale: ,,Nikt nie może przyjść.”  Wielu interpretatorów uważa, że wyrażenie 

,,może przyjść” w powyższym wersecie jest tylko mocnym wyrażeniem nie przekazującym 

większego znaczenia, aniżeli słowo: ,,przyjdzie.” Jednakże jestem pewien, że taka interpretacja 

jest fałszywa. W człowieku znajduje się bowiem nie tylko niechęć do bycia zbawionym, ale 

i duchowa niemoc, aby przyjść do Chrystusa, co udowodnię każdemu chrześcijaninowi. 

 Umiłowani, mówię to do was, którzy zostaliście już ożywieni Bożą łaską, czyż 

wasze doświadczenie nie uczy was, że istnieją chwile, w których posiadacie chęć i wolę 

służenia Bogu, a jednak nie posiadacie mocy potrzebnej do tego? Czy nie byliście czasem 

zmuszeni powiedzieć, że chcieliście wierzyć, jednakże musieliście się modlić: ,,Wierzę, 

Panie! Pomóż mojej niewierze!” (Mk 9:24 UBG)? Ponieważ, chociaż byliście chętni, aby  

przyjąć Boże świadectwo, to jednak wasza cielesna natura była zbyt mocna dla was i 

poczuliście, że potrzebowaliście nadprzyrodzonej pomocy. Czy jesteście w stanie, iść do 

waszej komory o dowolnie wybranej przez siebie godzinie i padając na kolana powiedzieć:  

,,Jest moją wolą, że będę teraz bardzo żarliwy w modlitwie, i że zbliżę się do Boga”? 

Zapytuję was, czy stwierdzacie, że wasza moc równa się waszej woli? Możecie 

odpowiedzieć, przed trybunałem sądowym samego Boga, że jesteście pewni, że chcecie być 

pochłonięci modlitwą, że waszą wolą jest, żeby wasza dusza nie odeszła od rozmyślania o 

wspaniałości Pana Jezusa Chrystusa, a jednak odkrywacie, że nie potraficie tego uczynić, 

nawet, kiedy tego bardzo chcecie, bez pomocy Ducha Świętego. 

 Tak więc jeśli ożywione dziecko Boże odkrywa w sobie duchową niezdolność, to o 

ileż bardziej odkryje ją w sobie nienawrócony grzesznik, który jest duchowo martwy w 

swoich nieprawościach i grzechach? Jeśli nawet zaawansowani chrześcijanie, po trzydziestu 



lub czterdziestu latach podążania za Chrystusem odkrywają w sobie czasami to, że chociaż 

posiadają chęć wykonania obowiązków duchowych, to jednak stwierdzają, że sami z siebie 

są bezsilni, aby je wykonać; jeśli takie są ich doświadczenia, to czy nie wydaje się bardziej 

niż prawdopodobnym, że biedni grzesznicy którzy się jeszcze nie nawrócili odkryją w sobie 

brak siły, jak i również woli i chęci, aby przyjść do Chrystusa? 

 Dalej, istnieje inny argument. Otóż, jeśli grzesznik miałby posiadać siłę sam w 

sobie, aby przyjść do Chrystusa, to chciałbym wiedzieć, jak mamy rozumieć te ciągłe opisy 

stanu grzesznika, z którymi spotykamy się w Świętym Słowie Bożym, które wyraźnie 

mówią, że grzesznik jest martwy duchowo w swoich nieprawościach i grzechach. Czy 

zgodzimy się z tym, że śmierć nie oznacza nic innego, jak tylko brak woli? Z pewnością 

trup jest równie niezdolny do życia, co i nie posiada woli do tego. Czyż nie widać, że 

istnieje różnica między wolą a mocą? Czyż nie mógłby trup zostać dostatecznie ożywiony, 

tak aby miał wolę i chęć, a jednocześnie być tak bezsilnym, że nie mógłby nawet podnieść 

ręki czy stopy? 

 Czy nigdy nie widzieliśmy przypadków, w których niektórzy ludzie byli 

wystarczająco reanimowani, tak że dawali oznaki życia, a jednak byli tak bliscy śmierci, że 

nie mogli poruszyć się w najmniejszym stopniu? Czy nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy 

udzielaniem woli, a udzielaniem mocy? Jednakże, jest całkiem pewnym, że tam, gdzie 

została dana wola i chęć, tam nastąpi danie i mocy. Niech człowiek zostanie uczyniony 

chętnym, posiadającym wolę zrobienia czegoś, a stanie się pełen mocy, gdyż kiedy Bóg 

udziela chęci i daje wolę, to nie oszukuje człowieka poprzez danie mu pragnienia czy też 

woli wykonania tego, czego taki człowiek nie byłby w stanie uczynić, jednakże Bóg 

dokonuje takiego rozróżnienia pomiędzy wolą a mocą, dlatego, żeby wszyscy widzieli, że 

obie te rzeczy są różnymi, oddzielnymi darami Pana Boga. 

 Teraz muszę zadać jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy wszystko to 

przedstawione powyżej było potrzebne, tylko po to, aby uczynić człowieka chcącym, a 

resztę żeby wykonał on sam, czy przez takie rozumowanie za jednym zamachem nie 

degradujemy roli Ducha Świętego? Czyż nie mamy w zwyczaju oddawać całej chwały 

zbawienia dokonanego w nas Bogu Duchowi Świętemu? Ale teraz, jeśli wszystko, co Bóg 

Duch Święty czyni dla mnie, to sprawienie, abym chciał przyjść do Chrystusa i wziąć 

zbawienie samemu w oparciu o własne siły, to czyż nie będę w dużej mierze dzielił wraz z 

Duchem Świętym Jego chwały? I czy w takim wypadku nie wstał bym odważnie i nie 

powiedział: ,,To prawda, że Duch Boży dał mi wolę, abym przyszedł do Chrystusa, 

jednakże pomimo tej Jego pomocy w daniu mi woli, sam przyszedłem do Chrystusa, o 

własnych siłach i w tym będę się chlubił, ponieważ jeśli uczyniłem to bez pomocy z 

wysokości, to nie rzucę mojej korony do Jego stóp, zapracowałem na nią i dlatego 

zachowam ją tylko dla siebie.” Ponieważ Duch Święty jest zawsze przedstawiany w Piśmie 

Świętym jako Osoba, która działa w nas sprawiając w nas chcenie i wykonanie według 

swego upodobania (Filip 2:13 UBG), to uważam, że słuszny wniosek wypływający s tego 

jest taki, że Duch Święty musi uczynić coś więcej dla nas niż tylko zwykłe sprawienie, 

abyśmy chcieli, czy też mieli wolę, aby przyjść do Chrystusa; z tej przyczyny musi istnieć 

jeszcze inna rzecz oprócz braku woli u grzesznika, a mianowicie, absolutny i rzeczywisty 

brak mocy. 

 W tym miejscu, zanim opuszczę powyższe stwierdzenie niech mi będzie wolno 

zwrócić się do was na chwilę bracia umiłowani. Otóż często jestem oskarżany o głoszenie 

doktryn, które mogą wyrządzić wielką szkodę. Cóż, nie zaprzeczę temu oskarżeniu, bo nie 

zamierzam odpowiadać szczegółowo na nie. Powiem tylko, że obecni są dzisiaj tutaj moi 

świadkowie, którzy mogą udowodnić, że rzeczy, które głoszę wyrządziły dużą szkodę, ale 



nie moralności, ani Bożemu Kościołowi, tylko szatanowi. I takich świadków nie jest dwóch 

czy trzech, ale wiele setek, którzy dzisiejszego ranka radują się zostali przyprowadzeni do 

Boga i odwróceni od łamania szabatu, pijaństwa i od bycia ludźmi miłującymi ten doczesny 

świat; a zostali przyprowadzeni do poznania i miłowania osoby Pana Jezusa Chrystusa, i 

jeśli to jest jakaś szkoda, to oby Bóg ze Swego nieskończonego miłosierdzia pomógł mi ją 

wyrządzać tysiąc razy więcej. 

 Dalej, jaka jest prawda na świecie, która nie zrani człowieka, który zadecyduje, aby 

się nią zranić? Wy, którzy głosicie powszechne odkupienie, bardzo lubicie głosić wielką 

prawdę o miłosierdziu Boga, aż do ostatniej chwili. Ale jak śmiecie to głosić? Wiele osób 

wyrządza sobie nią krzywdę przez to, że odkładają dzień łaski na później myśląc, że 

ostatnia godzina, aby się nawrócić może być równie dobra jak pierwsza. Cóż, gdybyśmy 

nigdy nie głosili niczego, co człowiek może nadużyć i przekręcić, to musielibyśmy trzymać 

na zawsze język za zębami.  

 Ktoś inny może powiedzieć: ,,Cóż, jeśli nie mogę sam się zbawić i nie mogę 

przyjść sam do Chrystusa, to muszę siedzieć bezczynnie i nic nie robić.” Jednakże, kto tak 

myśli, to niech będzie świadomy, że kara spadnie na niego w postaci wiecznego potępienia. 

Istnieje wiele rzeczy, które możemy zrobić, a które są w naszej mocy, jak na przykład stałe 

przychodzenie do domu Bożego, pilne studiowanie Słowa Bożego, odrzucenie 

zewnętrznych grzechów, porzucenie nałogów, którym się oddajemy, czy też uczynienie 

naszego życia uczciwym, trzeźwym i sprawiedliwym. Do wykonania tych rzeczy nie 

potrzebujemy pomocy od Ducha Świętego, wszystkie powyższe rzeczy możemy uczynić 

sami, własną mocą, pamiętając jednak przy tym, że przyjście prawdziwie do Chrystusa nie 

leży w naszej mocy, dopóki nie zostaniemy odnowieni przez Ducha Świętego. Musimy przy 

tym zauważyć, że brak mocy nie jest wymówką, jeśli nie mamy ochoty, aby przyjść i 

żyjemy w świadomym buncie przeciwko Bogu. Nasz brak mocy, tkwi głównie w uporze 

naszej natury. 

 Przypuśćmy, że jakiś kłamca powiedziałby, że nie jest w jego mocy, aby mówić 

prawdę, gdyż był kłamcą przez tak długi czas, że nie może tego zaprzestać, czy to miałoby 

go usprawiedliwić? Albo przypuśćmy, że jakiś inny człowiek, który od dawna oddawał się 

żądzom cielesnym powiedziałby nam, że jego żądze są jak wielka żelazna sieć, która trzyma 

go wewnątrz tak, że nie może on się jej pozbyć, czy również to przyjęlibyśmy jako 

usprawiedliwienie? Z pewnością nie. 

 Gdyby, z kolei, jakiś pijak pogrążył się w pijaństwie tak dalece, że nie byłby w 

stanie przejść obojętnie obok karczmy bez wstąpienia do niej, to czy usprawiedliwilibyśmy 

go? Żadną miarą, ponieważ jego niezdolność do zreformowania swego życia tkwi w jego 

naturze, której nie ma on pragnienia, aby powstrzymać, albo pokonać. Rzecz, która jest 

wykonywana, i rzecz, która stanowi przyczynę wykonywania takiej rzeczy, pochodząc obie 

z korzenia grzechu, są dwoma rodzajami zła, które nie mogą się nawzajem usprawiedliwiać. 

Cóż z tego, że murzyn nie może zmienić koloru swojej skóry, a lampart swoich cętków? 

Ponieważ grzesznicy nauczyli się czynić zło, to nie mogą teraz nauczyć się czynić dobra; 

jednakże zamiast pozwolić im usiąść bezczynnie i się usprawiedliwiać niech mi będzie 

wolno zagrzmieć pod siedliskiem ich lenistwa, aby mogli zostać zaalarmowani i wybudzeni 

ze snu śmierci. Pamiętajmy, że bezczynne siedzenie spowoduje na końcu wieczne 

potępienie. 

 O! aby Bóg Duch Święty mógł wykorzystać omawianą prawdę w zupełnie inny 

sposób! Zanim zakończę to ufam, że zostanę uzdolniony do tego, aby przedstawić wam, 

szanowni słuchacze, jak to jest, że ta prawda, która najwyraźniej potępia i wyklucza ludzi 

jest pomimo tego, wspaniałą prawdą, która została pobłogosławiona celem nawracania 



ludzi.  

 2. Moim drugim omawianym punktem będą POCIĄGNIĘCIA CZYNIONE 

PRZEZ BOGA OJCA. 
 ,,Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał” 

(Jan 6:44 UBG). Jak zatem Bóg Ojciec pociąga ludzi? Teologowie Arminiańscy powszechnie 

stwierdzają, że Bóg pociąga ludzi poprzez głoszoną Ewangelię. Co jest prawdą, głoszenie 

Ewangelii jest narzędziem przyciągającym ludzi, jednakże musi istnieć coś więcej niż samo 

głoszenie. 

 Pozwólcie mi, drodzy słuchacze, zapytać do kogo Pan Jezus Chrystus skierował wyżej 

zacytowane słowa? Otóż, skierował je do mieszkańców Kafarnaum, gdzie często głosił kazania, 

gdzie wypowiedział ze smutkiem i lamentacją słowa dotyczące niedoli wynikającej z Prawa i 

zaproszenia do przyjęcia Ewangelii. W tymże też mieście dokonał wielu potężnych dzieł i uczynił 

wiele cudów. Prawdę mówiąc głosił im taką naukę i potwierdził ją takimi cudami, że jak sam 

oświadczył Tyr i Sydon dawno by już pokutowały siedząc w worze i popiele, gdyby zostały 

pobłogosławione takimi przywilejami jakie miały miejsce w Kafarnaum. Dlatego, jeśli głoszenie 

Ewangelii przez samego Chrystusa nie przyczyniło się do uzdolnienia tych ludzi, aby przyszli do 

Niego, to wynika z tego, że nie jest możliwym, żeby wszystko, co obejmuje pociągnięcie przez 

Boga Ojca, to tylko samo głoszenie Ewangelii. Nie, bracia umiłowani, musicie jeszcze raz zwrócić 

uwagę na to, że Chrystus nie mówi, że nikt nie może przyjść do Niego jeśli kaznodzieja nie 

pociągnie go, ale jeśli Ojciec nie pociągnie go. 

 Z tego wynika, że istnieje taka rzecz, jak bycie pociągniętym przez Ewangelię lub przez 

kaznodzieję, bez bycia pociągniętym przez Boga. Najwyraźniej Chrystus miał tu na myśli Boskie 

pociągnięcie, pociągnięcie przez Boga Najwyższego, Pierwszą Osobę Trójcy Świętej posyłającą 

Trzecią Osobę Trójcy Ducha Świętego, aby skłonił ludzi do przyjścia do Chrystusa. W tym miejscu 

ktoś może zwrócić się do mnie i powiedzieć szyderczo, :A zatem uważasz, że Chrystus ciągnie 

ludzi do siebie widząc, że sami z siebie tego nie chcą uczynić!”  

 Pamiętam, że kiedyś spotkałem człowieka, który powiedział mi: ,,Proszę pana, 

głosi pan, że Chrystus chwyta ludzi za włosy na głowie i ciągnie ich do siebie.” Na co 

zapytałem go czy mógłby podać mi datę, kiedy w moim kazaniu głosiłem tę niezwykłą 

doktrynę, bo jeśli mógłby, to byłbym mu bardzo zobowiązany. Jednakże nie mógł tego 

zrobić. Wtedy powiedziałem, że jakkolwiek Chrystus nie chwyta ludzi za włosy i nie 

ciągnie do siebie; to jednak wierzę, że przyciąga ich za serce do siebie tak samo potężnie, 

jak w karykaturze, którą ten człowiek przedstawił. Proszę zauważyć, że w pociągnięciu 

Boga Ojca nie ma żadnego przymusu, Chrystus nigdy nie zmusił żadnego człowieka, aby 

przyszedł do Niego wbrew jego woli. Jeśli człowiek nie chce być zbawiony, to Chrystus nie 

zbawi go wbrew jego woli. 

 Jak zatem Duch Święty pociąga człowieka? Cóż, przez sprawienie, że człowiek 

chce. Tenże Duch nie używa ,,moralnej perswazji,”, ponieważ zna lepszą metodę 

przekonywania serca. Otóż udaje się On bezpośrednio do sekretnego źródła serca ludzkiego 

i wie jak, poprzez pewne tajemnicze działanie, obrócić wolę w przeciwnym kierunku, tak, 

że jak mówi paradoksalnie Ralph Erskine, człowiek jest zbawiany: ,,za pełną zgodą wbrew 

swojej woli”, to znaczy, że jest zbawiany wbrew swojej starej woli za pełną swoją zgodą, 

gdyż zostaje uczyniony chętnym w dzień nawiedzenia Bożego.   

 Jednakże nie możemy wyobrażać sobie, że jakikolwiek człowiek pójdzie do Nieba, 

kopiąc i szarpiąc się z ręką która go ciągnie. Nie możemy także myśleć, że jakikolwiek 

człowiek zostanie zanurzony w zdroju krwi Zbawiciela, podczas gdy będzie usiłował uciec 

od Niego. O nie. Prawdą jest, że człowiek nie chce być zbawiony. Kiedy Duch Święty 

dotyka swoim działaniem serca człowieka, to wtedy spełnia się to, co powiedziano w 

Piśmie Świętym: ,,Pociągnij mnie, a pobiegniemy za tobą” (Pnp 1:4 UBG). Idziemy 

podczas gdy Duch nas pociąga, zadowoleni i posłuszni głosowi, którym kiedyś gardziliśmy. 



Jednakże sedno sprawy polega na zmienieniu woli. Nikt nie wie, jak to się dzieje, jest to jedna 

z tych tajemnic, które są wyraźnie postrzegane jako fakt, jednakże przyczyny, której żaden język 

ani żadne serce nie może odgadnąć.  

 Jednakże mogę opisać widoczny sposób w jaki działa Duch Święty. Pierwszą rzeczą, jaką 

robi Duch Święty, kiedy przychodzi do serca człowieka, jest to, że odkrywa, iż taki człowiek 

posiada bardzo dobrą opinią o sobie, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby człowiek przyszedł do 

Chrystusa tak bardzo, jak posiadanie dobrej opinii o sobie. „Cóż” - powiada taki człowiek- „nie 

chcę przyjść do Chrystusa. Mam tak dobrą sprawiedliwość, jaką każdy może pragnąć posiadać. 

Czuję, że mogę wejść do Nieba na własnych warunkach.”  

 A wtedy Duch Święty obnaża serce takiego człowieka pozwalając mu zobaczyć 

wstrętnego raka, który zżera go od środka, odkrywa przed człowiekiem mroczność i skalanie tego 

zlewu Piekła, jakim jest ludzkie serce; a wtedy człowiek staje przerażony mówiąc: ,,Nigdy nie 

myślałem, że jestem tak wstrętną istotą. Te grzechy, które uważałem za malutkie rozrosły się do 

ogromnych rozmiarów. To co uważałem za kretowisko przeobraziło się w wielką górę, a to, co 

wcześniej było jak hizop na murze przekształciło się w potężny cedr Libanu.” Wtedy, taki człowiek 

mówi w sobie: ,,Spróbuję i zreformuję swoje życie, będą wykonywał tyle dobrych uczynków, ile 

potrzeba, aby zmyć wszystkie moje nieprawości.” 

 Gdy to się dzieje, to wtedy Duch Święty ponownie wkracza na scenę i pokazuje takiemu 

człowiekowi, że nie jest on w stanie tego uczynić i zabiera mu wszelką rzekomą moc i siłę, tak że 

człowiek ten pada na kolana i w agonii woła: ,,Ach kiedyś myślałem, że mogę się zbawić za 

pomocą moich dobrych uczynków, ale teraz odkrywam, że: 

   

                                  Gdyby moje łzy płynęły na zawsze, 

                                  Czy też moja gorliwość nie znała by wytchnienia, 

                                   To jednak wszystko to nie mogłoby odpokutować za grzech, 

                                   Tylko Ty Boże musisz zbawić, jedynie Ty sam. 

  

 Wtedy serce zamiera, gdyż człowiek znajduje się na krawędzi rozpaczy. I mówi: ,,Nigdy 

nie będę mógł zostać zbawiony. Nic nie może mnie uratować.” W tej sytuacji znowu przychodzi 

Duch Święty i pokazuje grzesznikowi krzyż Chrystusa po czym obdarza takiego grzesznika 

duchowymi oczami namaszczonymi Niebiańską maścią do oczu i powiada: ,,Spójrz na ten krzyż, 

człowiek który na nim wisi zmarł, aby zbawić grzeszników, a przecież czujesz, że jesteś jednym z 

nich, dlatego wiedz, że On zmarł, aby cię uratować.” Następnie tenże Duch uzdalnia serce 

grzesznika do uwierzenia i przyjścia do Chrystusa. A gdy tak się stanie, dzięki temu słodkiemu 

pociągnięciu Ducha, to taki grzesznik znajduje ,,pokój Boży, który przewyższa wszelkie 

zrozumienie,” który strzeże jego serca i myśli w Chrystusie Jezusie” (Filip 4:7 UBG). 

 Tak więc widzimy wyraźnie, że wszystko to może zostać uczynione bez jakiegokolwiek 

przymusu. Ponieważ przyciągany grzesznik jest chętny do przyjścia tak samo, jak gdyby nie był 

pociągany w ogóle i przychodzi do Chrystusa z pełną zgodą, i to tak pełną, jak gdyby żadne 

sekretne działanie nie zostało kiedykolwiek dokonane w jego sercu. Jednakże takie działanie musi 

zostać dokonane, bo w przeciwnym wypadku nigdy nie byłoby żadnego człowieka, który by mógł, 

albo chciał przyjść do Pana Jezusa Chrystusa. 

 3. Teraz podsumuję moje cele i zakończę poprzez sformułowanie praktycznego 

zastosowania omawianej powyżej doktryny, którą uważam za pocieszającą. 

 ,,Cóż”, może ktoś powiedzieć, „jeśli to, co głosi ten człowiek, jest prawdą, to, co się stanie 

z moją religią?  Bo wiesz długo próbowałem zbawić się sam i nie podoba mi się, gdy powiadasz, że 

jest to absolutnie wykluczone, aby człowiek mógł to uczynić. Ja, ze swej strony wierzę, że człowiek 

może tego dokonać i dlatego zamierzam w tym wytrwać, bo jeśli miałbym uwierzyć w to, co 

mówisz, to musiał zrezygnować z tego wszystkiego co czyniłem do tej pory i zacząć od nowa.” Na 

co odpowiadam, moi drodzy przyjaciele, że byłaby to bardzo szczęśliwa rzecz. Nie myślcie, że będą 

w ogóle zaniepokojony jeśli to zrobicie. Pamiętajcie, że to co robicie, to budowanie swojego domu 

na piasku i jest to tylko aktem miłosierdzia, jeśli będą mógł potrząsnąć nim trochę ku waszemu 



ostrzeżeniu. Niech mi będzie wolno zapewnić was, w imię Boże, że jeśli wasza religia nie posiada 

lepszego fundamentu aniżeli wasza własna ludzka siła, to nie ostoi się ona przed sędziowskim 

tronem Boga. Nic nie będzie trwać wiecznie, z wyjątkiem tego, co przyszło z wieczności. Dopóki 

wieczny Bóg nie wykona dobrego dzieła w waszym sercu, to wszystko, co uczynicie zostanie 

wyciągnięte na światło i potępione w dzień sądu ostatecznego. 

 Próżną rzeczą jest chodzenie do kościoła lub kaplicy, przestrzeganie szabatu, bycie 

uczciwym wobec bliźniego i bycie nienagannym w swoim zachowaniu, jeśli mamy nadzieję że 

zostaniemy zbawieni przez te rzeczy; gdyż jest bezcelowym poleganie na i ufanie takim rzeczom. 

Oczywiście nie będę odradzał wam robienie tego, wręcz przeciwnie, bądźcie uczciwi jak tylko 

możecie, przestrzegajcie stale szabatu i bądźcie tak święci jak tylko potraficie. Niech Bóg broni 

abym wam tego zakazywał, wzrastajcie w takich rzeczach, ale nie pokładajcie w nich nadziei na 

zbawienie, bo jeśli będziecie polegać na tych rzeczach to się przekonacie, że zawiodą was, kiedy 

najbardziej będziecie ich potrzebować. A jeśli będzie coś jeszcze, co odkryjecie, że możecie sami 

wykonać bez pomocy łaski Bożej, to im szybciej pozbędziecie się nadziei zrodzonej przez 

wykonywanie takiej rzeczy na otrzymanie żywota z powodu robienia jej, tym lepiej będzie dla was, 

ponieważ poleganie na czymkolwiek, co może uczynić ciało jest wielkim zwiedzeniem. 

 Duchowe Niebo musi zostać zamieszkane przez duchowych ludzi, a przygotowanie do 

tego musi być dokonane przez Ducha Bożego. „Cóż”, może ktoś zawołać w tym miejscu, 

„należałem do kościoła, w którym głoszono mi naukę, że mogę, według własnego uznania, 

pokutować i uwierzyć, a konsekwencją tego jest to, że odkładam to z dnia na dzień. Myślałem, że 

mogę przyjść dowolnego dnia, i że muszę tylko powiedzieć: „Panie, zmiłuj się nade mną” i 

uwierzyć, a wtedy będę zbawiony. Teraz odebrałeś mi całą tę nadzieję, mój panie. Czuję, że ogarnia 

mnie zdumienie i przerażenie. "  

 Na co ponownie odpowiadam: „Mój drogi przyjacielu, bardzo się z tego cieszę. To był 

efekt, który miałem nadzieję osiągnąć. Modlę się, drodzy słuchacze, abyście odczuli to znacznie 

bardziej. Kiedy nie będziecie mieli nadziei na zbawienie siebie, to wtedy będę miał nadzieję, że 

Bóg zaczął was zbawiać. A jak tylko ktoś powie: „Och, nie mogę przyjść do Chrystusa. Panie, 

pociągnij mnie, pomóż mi ”, będę się nim radował. Ten, kto ma wolę, to chociaż nie ma mocy, ma 

zaczątek łaski w swoim sercu i Bóg nie opuści go, dopóki dzieło zbawienia nie zostanie 

zakończone. ”  

 Ale beztroski grzeszniku, wiedz, że twoje zbawienie wisi teraz w ręku Boga. Och, 

pamiętaj, że jesteś całkowicie w ręku Boga. Zgrzeszyłeś przeciwko Niemu, i jeśli On zechce cię 

potępić, to będziesz potępiony. Nie możesz sprzeciwić się Jego woli ani pokrzyżować Jego 

zamysłu. Zasłużyłeś na Jego gniew i jeśli On zdecyduje się wylać cały deszcz tego gniewu na twoją 

głowę, to nie będziesz mógł zrobić nic, aby temu zapobiec. Jeśli natomiast, z drugiej strony, 

zdecyduje się ciebie zbawić, to jest w stanie zbawić cię do samego końca. Teraz leżysz w Jego dłoni 

tak samo jak letnia ćma leżałaby pod twoim własnym palcem. Bóg jest Bogiem, którego codziennie 

zasmucasz. 

 Czy nie drżysz na myśl, że twoje wieczne przeznaczenie zależy teraz od woli Tego, 

którego rozgniewałeś i rozdrażniłeś? Czy to nie powoduje, że twoje kolana uderzają o siebie, a 

twoja krew ścina się? Jeśli tak się dzieje, to cieszę się, ponieważ może to być pierwszy efekt 

pociągnięcia twojej duszy przez Ducha Świętego. Och, drżyj na myśl, że Bóg, którego 

rozgniewałeś, jest Bogiem, od którego całkowicie zależy twoje zbawienie lub potępienie. Drżyj i 

pocałuj Syna, aby się nie rozgniewał i abyś nie zginął w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się  

zapalił (Ps 2:12 UBG). 

 Powyższe rzeczy prowadzą do pocieszającej refleksji, że - niektórzy z was tego ranka są 

świadomi, że przychodzą do Chrystusa. Czy nie zacząłeś, drogi przyjacielu, płakać pokutną łzą? 

Czy twoja komora nie była świadkiem twego modlitewnego przygotowania do słuchania Słowa 

Bożego? A czyż podczas dzisiejszego porannego nabożeństwa twoje serce nie mówiło w tobie: 

„Panie, ratuj mnie, inaczej zginę, bo nie mogę się sam zbawić”? Z tego powodu, czy nie mógłbyś 

teraz wstać na swoim miejscu i śpiewać- 

  



                                   ,,Ah, suwerenna łaska moje serce podbija; 

                                   Zostanę poprowadzony w tryumfie, również, 

                                   Dobrowolny jeniec mego Pana, 

                                   Chcący wyśpiewywać tryumf Jego Słowa”? 

  

 I czy ja sam nie słyszałem, jak mówiłeś w swoim sercu: „Jezu, Jezu, cała moja ufność jest 

w Tobie, wiem, że żadna moja własna sprawiedliwość nie może mnie zbawić, ale tylko Ty, Chryste 

– zginę albo będę żył, rzucam się do Twoich stóp, abyś Ty zadecydował"? Och, mój bracie, jesteś 

pociągnięty przez Ojca, bo nie mógłbyś przyjść, gdyby On cię nie pociągnął. Słodka myśl! A jeśli 

On cię pociągnął, to czy wiesz, jaki płynie z tego wspaniały wniosek?     

 Pozwólcie, że powtórzę jeden tekst i niech on was pocieszy: „Dawno mi się Pan ukazał 

mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim 

miłosierdziem” (Jer 31:3 UBG). Tak, mój biedny bracie, płaczący bracie, skoro teraz przychodzisz 

do Chrystusa, to Bóg cię pociągnął, a skoro cię pociągnął, jest to dowód na to, że umiłował cię 

przed założeniem świata. 

 Niech twoje serce podskoczy z radości w tobie, jesteś jednym z Jego. Twoje imię zostało 

wypisane na rękach Zbawiciela, kiedy były przybijane do przeklętego drzewa. Twoje imię lśni dziś 

na napierśniku wielkiego Arcykapłana, tak, i znalazło się tam, zanim gwiazda poranna poznała 

swoje miejsce lub planety zaczęły krążyć po swoich torach. Weselcie się w Panu wy, którzy 

przyszliście do Chrystusa, i wołajcie z radości wszyscy, którzy zostaliście pociągnięci przez Ojca. 

Bo to jest wasz dowód, wasze wielkie świadectwo, że wy, spośród wszystkich ludzi, zostaliście 

wybrani w przedwiecznym wybraniu, i że mocą Bożą, przez wiarę, zostaniecie zachowani ku 

zbawieniu, które jest przygotowane, aby się objawić.   

  

  

 II. LUDZKA DEPRAWACJA I BOSKIE MIŁOSIERDZIE 

  

  

 ,,I PAN poczuł miłą woń, i PAN powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał 

ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę 

więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem” (Rdz 8:21 UBG).  

 

 Apostoł PIOTR mówi nam, że arka Noego i chrzest są symbolami zbawienia. Łączy je 

razem jako obrazy sposobu, w jaki jesteśmy zbawieni. Noe nie został uratowany przez stopniowe 

reformowanie świata i przywrócenie mu pierwotnej niewinności, gdyż ogłoszono wyrok potępienia 

na wszystkich i nastąpiła śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Noe musiał wejść do arki i umrzeć 

dla świata. Wody musiały spaść z nieba na ziemię, a także wznieść się w górę ze swoich ukrytych 

źródeł znajdujących się pod ziemią, arka musiała zostać zanurzona w wielkim potopie- co 

symbolizuje złożenie do grobu. A potem, po pewnym czasie, Noe i jego rodzina musieli wejść w 

zupełnie nowy świat zmartwychwstałego życia.  

 To samo jest przedstawione w symbolu chrztu. Osoba chrzczona, jeśli już umarła z 

Chrystusem, zostaje pochowana - nie oczyszczana i reformowana, ale pogrzebana pod falami. A 

kiedy zmartwychwstaje, wyznaje, że posiada nowość życia. Chrzest przedstawia dokładnie to, co 

symbolizowała arka Noego, a mianowicie, że zbawienie jest przez śmierć i pogrzebanie. Musimy 

być martwi dla świata. Ciało grzechu musi być uśmiercone wraz z Chrystusem, pogrzebane z Nim - 

nie uleczone, nie uczynione lepszym, ale całkowicie odłożone na bok jako nie dające się uleczyć, 

jako bezwartościowe, martwe oraz jako rzecz do pogrzebania i zapomnienia. A my musimy wyjść  z 

grobu w mocy zmartwychwstałego życia, czując, że nad nami jest nowe Niebo, a pod nami nowa 

ziemia, w której mieszka sprawiedliwość, wiedząc, że jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie 

Jezusie.  

 Bardzo pouczające byłoby rozważenie każdego punktu podobieństwa między 

wybawieniem Noego a zbawieniem każdej przedwiecznie wybranej duszy. Wejście Noego do arki - 



oznacza czas, kiedy wyraźnie przychodzimy do Chrystusa i stajemy się jedno z Nim. Noe był 

zamknięty w arce, aby nigdy więcej nie mógł z niej wyjść, dopóki Bóg nie otworzy mu drzwi. Co 

symbolizuje taki czas, kiedy każde dziecko Boże jest zamknięte, kiedy wiara i zupełna pewność 

dają mu dowód, że tworzy nierozerwalnie jedno z Chrystusem Jezusem. Pochwycony ręką 

Chrystusa, aby nikt nie mógł go z niej wyrwać, wierzący zostaje ukryty w Jego lędźwiach, aby nikt 

nie mógł oddzielić go od miłości Bożej.  

 Potem przychodzi potop – oznaczający taki okres w doświadczeniu chrześcijanina, kiedy 

odkrywa on swoją własną deprawację. I choć jest zbawiony i znajduje się w arce, to jednak nadal 

jest grzesznikiem, wciąż podlegającym wrodzonym pożądliwościom. Nagle wszystkie te zepsucia 

atakują go jednocześnie - uderzają w jego arkę, podważają jego wiarę, usiłują, jeśli to możliwe, 

utopić jego duszę w grzechu, jednakże taki wierzący nie zostaje przez nie pokonany, ponieważ 

dzięki łasce Boga znajduje się tam, gdzie nie ma innych ludzi. Jest tam, gdzie nie może zostać 

utopiony przez grzech – ponieważ znajduje się w Chrystusie Jezusie. 

 Wierzący unosi się na powierzchni pomimo, że potop pogłębia się. A im bardziej taki 

człowiek odczuwa głębię swojego zepsucia, tym bardziej podziwia pełnię przebłagalnej ofiary. Im 

straszniejsza pokusa, tym bardziej radosna jest jego pociecha w Chrystusie Jezusie. I przez to 

rozwija się w świętej społeczności ze swoim Bogiem. Potem nadchodzi wiatr - typowy dla 

tchnienia Ducha Świętego, który ucisza potoki zepsucia, co prowadzi do tego, że nastaje 

wewnętrzny pokój, a dusza zaczyna śpiewać: „Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy 

pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Rzym 5:1 UBG). 

 Wtedy pojawiają się szczyty gór - następuje uświęcenie części człowieka. Jest kilka 

jasnych łask, które lśnią w ogólnej powodzi zepsucia. Istnieje kilka rzeczy w jego nowo narodzonej 

naturze, które zachwycają go swoim pięknem. Jego arka dotknęła gruntu i osiadła – wierzący nie 

unosi się już, jeśli można tak powiedzieć, miotany dookoła zmagającą się wiarą zwalczającą 

niewiarę, ale czuje, że jak Chrystus Jezus na zawsze zasiada po prawicy Boga, tak i on, w 

Chrystusie Jezusie wszedł do swego odpoczynku. Z kolei arka osadzona na szczycie Araratu 

oznacza, że doświadczenie wierzącego osiąga stabilny stan. Nie jest już miotany tu i tam lękami i 

pytaniami, ale raduje się nadzieją chwały Bożej. 

 Następnie taki wierzący wysyła swoje myśli w poszukiwaniu dowodów na swoje 

całkowite zbawienie i prawdopodobnie wysyła niektóre ze swoich własnych ignoranckich 

cielesnych oczekiwań, tak jak Noe wysłał kruka. Te ignoranckie wyobrażenia o tym, czym jest 

dzieło Ducha Świętego, wychodzą i nigdy nie wracają, ponieważ żadne nieczyste dziecko starego 

Adama nie może rozeznać się w nowym świecie. Następnie wypuszcza gołębicę - święte 

pragnienia, także żarliwe modlitwy są zanoszone do Boga w Niebie. Wkrótce powracają ze 

znakiem, że sprawy przyjęły pomyślny obrót, czy to w postaci jakiegoś wybornego miłosierdzia z 

ręki Bożej, czy też gałązki oliwnej zapewnionego pokoju, tak, że wierzący z pewnością wie nie 

tylko, że jest w Chrystusie, i nie tylko, że jest ugruntowany w Nim, ale także, iż wszystkie wody 

zostały uspokojone, a wszelki grzech zniknął, że wszelkie niebezpieczeństwo zostało usunięte, a 

wszelka śmierć pokonana. 

 Potem następuje okres, w którym Bóg otwiera drzwi. Chrystus do tej pory był dla 

chrześcijanina pewnego rodzaju więzieniem, krzyż był ciężarem, a sam wierzący nie cieszył się 

wolnością. Ale teraz Bóg Ojciec przychodzi z błogosławionym Duchem Świętym i otwiera drzwi, a 

wierzący staje się teraz w pełni wolnym w tym nowym świecie.  

 Pierwszym dziełem zbawionej duszy jest, podobnie jak Noeego, zbudowanie ołtarza Bogu 

i jako kapłana złożenie ofiary, która, gdy wznosi się do Nieba, zostaje przyjęta, ponieważ jest ofiarą 

pamiątkową Chrystusa. Pan Bóg czuje miłą woń i chociaż wierzący jest nadal pełen grzechu i od 

młodości pełen złych imaginacji w sercu, to jednak słyszy głos przymierza, który mówi: „Nie będę 

już więcej przeklinał, ani ponownie karał”. Taki chrześcijanin słyszy obietnicę przymierza, która na 

zawsze potwierdza wierność Boga, i z tego powodu wierzący raduje się, że odziedziczy, podobnie 

jak Noe, nowy świat, w którym mieszka sprawiedliwość.    

 Nie kładę żadnego nacisku na te interpretacje, ale wiem, że apostoł Paweł w liście do 

Galacjan mówi w odniesieniu do Hagar i Sary, że mają także „znaczenie alegoryczne” (Gal 4:24 



UBG), i wierzę, że Księga Rodzaju jest księgą prawdy dyspensacyjnej tak, że gdyby ją właściwie 

przeczytać, nie przez pryzmat ciekawości, ale przez pryzmat serca ucznia, który stał się mądry, tak, 

że potrafi dostrzec głębokie sprawy Boże, to można by w niej odkryć wiele boskich i świętych 

nauk. Ale teraz przejdę do samego tekstu kazania.  

 Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z bardzo smutnym i bolesnym faktem, a 

mianowicie, że: „….myśl serca człowieka jest zła od jego młodości” (Rdz 8:21 UBG). Po drugie, 

mamy tutaj przedstawione także w powyższym wersecie najbardziej niezwykłe rozumowanie Boga: 

„Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od 

jego młodości”. Następnie, po trzecie, wyciągnę z tekstu kilka wniosków, mniej niezwykłych, ale 

za to praktycznych dla nas.  

  

 1. Zacznę więc od tekstu, mamy tutaj przedstawiony NAJBARDZIEJ BOLESNY 

FAKT, a mianowicie, że natura człowieka jest nieuleczalna -  „….myśl serca człowieka jest zła 

od jego młodości” (Rdz 8:21 UBG) 
  

 Stan serca człowieka przed potopem jest opisany w piątym wersecie szóstego rozdziału 

Księgi Rodzaju: „….PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i 

myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni;” Opis ten dotyczył całej rasy przedpotopowej. 

Jednakże po potopie znowu jest tak samo.  

 Można by mieć nadzieję, że po tak strasznym sądzie, kiedy tylko nieliczni, wybrani i 

szczególni ludzie, to znaczy osiem osób, zostało uratowanych przez wodę, gdy człowiek zaczął od 

nowa z lepszym korzeniem, którego pień i stare gałęzie, które uschły i zgniły zostały odcięte- to 

teraz jego natura ulegnie poprawie. Jednakże nic się w tej kwestii nie zmieniło nawet odrobinę. Ten 

sam Bóg, który patrząc na człowieka, oświadczył, że jego imaginacje i myśli serca były złe przed 

potopem, ogłasza ten sam osąd w odniesieniu do ludzi po potopie.  

 O Boże! Jak beznadziejna jest natura ludzka! Jakże niemożliwe jest pojednanie cielesnego 

umysłu z Bogiem! Jak bardzo potrzebne jest, abyś dał nam nowe serca i prawego ducha, widząc, że 

nasza stara natura jest tak zła, że nawet potop Twoich sądów nie może jej wyleczyć z posiadania 

złych myśli i zamysłów!  

 Chciałbym, abyście pilnie przyjrzeli się słowom użytym w tych obu fragmentach – 

przedpotopowym i po potopowym osądzie Boga. Popatrzmy na piąty werset szóstego rozdziału 

Księgi Rodzaju – Bóg widział nie tylko zewnętrzne grzechy – które były wielkie, pomnażały się i 

wołały o pomstę do Niego, ale i grzechy znajdujące się wewnątrz, w synach ludzkich, potomkach 

Kaina. Jakby tego było mało zobaczył także zdradę i odejście od  Boga w synach wybranego 

potomka Adama, Seta, którzy pobłądzili również. Synowie Boży zobaczyli, że córki ludzkie były 

piękne, co doprowadziło do tego, że obie te rasy wymieszały się dając w rezultacie potwory 

niegodziwości. Ale to jeszcze nie wszystko, Bóg zobaczył, że myśli serca człowieka były złe – 

człowiek nie mógł myśleć bez bycia złym.  

 Co więcej, podłoże, które leży u podstaw rzeczywistej myśli, jeszcze nie ukształtowanej, 

niesformułowanej, jaja, zarodki myśli, zwane tutaj imaginacją myśli, (Rdz 6:5 KJV), pierwszym 

poczęciem, niemowlęcymi ruchami duszy - wszystko to Bóg odkrył, że było złe. Ale uwaga, Bóg 

powiedział, że były „tylko złe”.  Nie było wśród nich ani śladu dobra. Żadnego złota wśród żużlu, 

żadnego światła w ciemności - były „tylko złe”. A potem dodaje słowo „po wszystkie dni”.   

 Co! Nigdy żadnej pokuty? Nigdy żadnej tęsknoty za sprawiedliwością? Żadnych kropli 

świętości od czasu do czasu? Nie, nigdy. „Każda imaginacja” - proszę zwróć uwagę na to słowo. 

Cały werset jest bardzo jasny: jest jak miotła, która zmiata z człowieka wszelkie chełpienie się 

dobrem. „Każda imaginacja” - gdy człowiek był w najlepszej formie, stojąc przed Bożym ołtarzem, 

próbując być sprawiedliwy, to nawet wtedy jego myśli zawierały zło. Dr Dick mówi: „Wszystkie 

myśli człowieka, wszystkie jego pragnienia i wszystkie jego cele są złe, wyraźnie lub przez 

implikację, ponieważ ich temat jest jawnie grzeszny lub ponieważ nie wywodzą się one ze świętej 

zasady i nie są kierowane do właściwego celu.  

 Nie zdarza się, że tylko okazjonalnie dusza ludzka znajduje się w ten sposób pod 



wpływem zepsucia, ale taki jest jej stały zwyczaj i stan. Wydaje się niemożliwym skonstruowanie 

zdania, które lepiej wyrażałoby całkowite zepsucie niż to. Spójrzmy teraz na ten inny fragment 

(Rdz 8:21 KJV), który też jest naszym tekstem kazania. Zobaczymy, że on przedstawia inną fazę 

tego samego zła, ale nie zmniejsza ani jednej joty ani jego kreski - to wciąż jest „imaginacja 

ludzkiego serca”, to wciąż jest wewnętrzny charakter, rdzeń, sedno charakteru, czy też kwintesencja 

człowieka, z którym Bóg ma do czynienia. To nie strumień, który pochodzi od człowieka, jest 

plugawy, ale źródło człowieka, najgłębsze miejsce źródła - imaginacje jego serca są złe - i 

powiedziano nam tutaj, czego nie powiedziano nam w innym tekście: że myśli człowieka są złe od 

młodości, to znaczy od najwcześniejszego dzieciństwa.  

 I nie byłoby to złem od jego dzieciństwa w każdym przypadku, gdyby nie było w nim 

wcześniej zasianych nasion zła, a zatem możemy pójść dalej i słowami Pisma Świętego możemy 

wyznać z bolesną prawdą: „Oto zostałem zrodzony w nieprawości  i w grzechu poczęła mnie moja 

matka” (Ps 51:5 UBG). Od najwcześniejszego możliwego do wyobrażenia okresu, w którym 

istnieje ludzka natura, jest ona splamiona, skażona grzechem i warta jedynie całkowitej odrazy 

Boga. I gdyby nie to, że Bóg czuje słodką woń w ofierze Chrystusa, to powiedziałby, tak jak 

powiedział w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju: „Żałował, PAN, że uczynił człowieka na ziemi i 

ubolewał nad tym całym sercem. I PAN powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, 

którego stworzyłem,” (Rdz 6:6-7 UBG). 

 W ten sposób, mam nadzieję, wyraźnie przedstawiłem ten bolesny fakt dotyczący 

człowieka. Jest to prawdą zarówno przed, jak i po potopie. Jeśli potrzebujemy teraz jakiegokolwiek 

dowodu na to, że jest to prawdą, to przejdźmy do dziesiątek fragmentów Pisma Świętego, które to 

potwierdzają. Myślę jednak, że z tego względu, iż nasz czas jest ograniczony, tak jak to jest w 

przypadku dzisiejszego poranka, to wspomnę tylko o trzecim rozdziale Listu Pawła do Rzymian. 

Jest to najbardziej obszerny opis powszechności ludzkiego zepsucia, jaki mógł zostać napisany.  

 Przeczytam od dziewiątego do dziewiętnastego wersetu: „Cóż więc? Czy przewyższamy 

ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi jak i Grecy, wszyscy są pod 

grzechem; Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma 

nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, 

kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi 

językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie 

do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni 

Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod 

prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga” (Rzym 3:9-

19 UBG).              

 Jonathan Edwards mówi o tym fragmencie: „Jeśli słowa, których użył tutaj apostoł (Rz 3: 

10-19), nie oznaczają w pełni i zdecydowanie powszechności zepsucia, to żadne słowa, które 

kiedykolwiek zostały użyte w Biblii lub gdzie indziej, nie wystarczą, aby to uczynić. Mógłbym 

rzucić wyzwanie każdemu człowiekowi do przedstawienia dowolnego akapitu w Piśmie Świętym, 

od początku do końca, w którym występowałoby takie powtarzanie i nagromadzenie określeń, tak 

stanowczo, dobitnie i wyraźnie wyrażających dogłębną i absolutną powszechność zepsucia 

człowieka, lub wskazania jakiegokolwiek innego miejsca w Biblii, które mogłoby się z nim    

równać. Jaki przykład jest w Piśmie Świętym, a nawet w jakimkolwiek innym piśmie, który 

dotyczyłby wszystkich ludzi, i którego to znaczenie jest wyrażane poprzez powtarzanie takich 

wyrażeń jak: „wszyscy są”, „wszyscy”, „razem”, „ani jeden”, „cały świat” w połączeniu ze 

zwielokrotnionymi negatywnymi określeniami wskazującymi na powszechność zepsucia natury 

każdego człowieka bez wyjątku. Omawiany fragment (Rzym 3:9-19 UBG) mówi o każdym 

człowieku „Nie ma”, „Nie ma,” ,,nie ma,” ,,nie ma,” - cztery razy pod rząd. A także dodaje raz po  

raz: „ani jednego”, oraz „nikogo”….. Tak więc, jeśli ta sprawa [powszechna deprawacja] nie została 

tutaj przedstawiona jasno, wyraźnie i w pełni, to musi to być spowodowane tym, że żadne słowa 

tego nie potrafią uczynić. I nie jest w mocy języka, ani żadnego rodzaju określeń i wyrażeń, 

jakkolwiek przemyślanych i ułożonych jeden na drugim, aby jednoznacznie opisać coś takiego ”.  

 Mogę dodać, że aby uczynić to bardziej wymownym, apostoł podkreśla, że zepsucie nie  



dotyczy tylko części człowieka, i dodaje, że dotyczy to różnych części i zmysłów ciała, zamierzając 

w ten sposób wskazać na namiętności i cechy duszy. Apostoł stwierdza, że „stopy”, „usta”, „oczy”, 

„ręce”, wszystko to jest zdeprawowane, całe skalane grzechem i niegodziwe. Zaprawdę, jeśli nie 

możemy zobaczyć tutaj tej doktryny, to prawdopodobnie nigdzie indziej w Piśmie jej nie 

zobaczymy. Dlatego, ponieważ tak jest to mamy w sobie, w naszej własnej ślepocie, niezawodny 

dowód na to, jak jest to prawdziwe. 

 Takie fragmenty, jak te poniższe, mogą utwierdzić nasze umysły w omawianej doktrynie. 

Oto Hiob powiada w czternastym rozdziale, czwartym wersecie Księgi Hioba: „Któż może 

wydobyć czystego z nieczystego? Ani jeden.” A w innym wersecie stwierdza ponownie:„ Czym jest 

człowiek, aby miał być czysty, urodzony z kobiety, aby miał być sprawiedliwy? (Hioba 15:14 

UBG). Źródło, z którego pochodzimy, jest ewidentnie grzeszne. Nie mamy i to żaden z nas, 

doskonałych matek ani doskonałych ojców, dlatego jak możemy oczekiwać, że coś czystego 

zostanie zrodzone z rzeczy nieczystej?   

 Dawid mówi w czternastym Psalmie: „Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby 

zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo 

znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego" (Ps 14:2-3 UBG). Znamy 

wszyscy własny opis Dawida zawarty w Psalmie pięćdziesiątym pierwszym i dlatego nie muszę się 

do niego odwoływać. Jego syn, potężny kaznodzieja Salomon, mówi o ludziach w Kaznodziei 9:3 

UBG: „….serce synów ludzkich jest pełne zła, a głupota znajduje się w ich sercach, póki żyją”.  

 Nie zapominajmy także żałobnego opisu z pierwszego rozdziału Księgi Izajasza: „Cała 

głowa chora, całe serce omdlałe. Od stopy aż do głowy nie ma w nim nic zdrowego, same rany i 

sińce, i gnijące rany" (Iz 1:5-6 UBG). Również fragment z Księgi Jeremiasza wyróżnia się bardzo 

wyraźnie: „Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je 

poznać?” (Jer 17:9 UBG). Podobnie nasz Zbawiciel wypowiedział się bardzo mocnym językiem, 

gdy wyrażał własny pogląd  na ludzkie serce w Ewangelii Mateusza 15:19 UBG: „Z serca bowiem 

pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, 

bluźnierstwa”.  

 Być może jednym z najmocniejszych określeń jest te użyte przez Pawła w Liście do 

Rzymian, w którym powiada: „Dlatego, że cielesny umysł jest nieprzyjacielem Boga [nie jest 

pojednany z Bogiem], bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może” (Rzym 8:7 KJV).  A 

Jakub, ten praktyczny apostoł, mówi: „Duch, który w nas mieszka zazdrośnie pożąda” (Jak 4:5 

UBG). Wydobyłem tylko jeden lub dwa fragmenty z ,jeśli można się tak wyrazić, wielkiej, rojnej 

masy fragmentów znajdujących się w Piśmie Świętym. Jeśli ktoś jest zdecydowany wywrócić 

Pismo do góry nogami i wypaczyć omawianą prawdę, to może uciec od doktryny o całkowitym 

zepsuciu rodzaju ludzkiego, ale z pewnością, jeśli będziemy czytać prawdy Biblijne tak jak są w 

niej zapisane, to będziemy mogli śmiało powiedzieć, że jeśli nie naucza ona, że człowiek jest zły,  i 

to dogłębnie zły, to w ogóle niczego nie uczy, i jest księgą pozbawioną jakiegokolwiek sensu. 

Człowiek jest zły do szpiku kości, serce jego jest złe na wskroś, jest zarażone grzechem i 

nienawiścią do Boga w całym swoim jestestwie i istocie.  

 Pamiętajmy również o wyznaniach ludu Bożego. Nigdy nie słyszano, żeby święty na 

kolanach, pogrążony w modlitwie, wyznawał Panu, że ma dobrą naturę, i że nie potrzebuje 

odnowienia. W miarę jak święci wzrastają w łasce, to coraz bardziej i bardziej dogłębnie odczuwają 

zło swojej starej natury. Możemy przekonać się, że ci, którzy są najbardziej podobni do Chrystusa, 

mają najgłębszą wiedzę o własnej deprawacji i są najbardziej pokorni, gdy wyznają swoją 

grzeszność. Ci ludzie, którzy nie znają własnego serca, mogą się chlubić, ale jest to zwykła 

ignorancja, ponieważ jeśli przeczytamy biografie jakichkolwiek osób cenionych wśród nas za 

świętość i wiedzę o sprawach Bożych, to odkryjemy, że często wołali do Boga z powodu poczucia 

swojej wewnętrznej cielesności i grzechu.  

 Wracając do Pisma Świętego, nie mogę się powstrzymać od zacytowania Dawida: „Oto 

zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka” (Ps 51:5 UBG). Jest to 

najbardziej nikczemne, że niektórzy próbują oczerniać matkę Dawida i przypuszczać, że w jego 

poczęciu i narodzinach było coś haniebnego, co skłoniło go do mówienia w taki sposób, jak to 



zrobił, podczas gdy prawda jest taka, że nie można nic złego przypisać tej godnej podziwu kobiecie. 

Sam Dawid wypowiada się o niej z wielkim szacunkiem i mówi: „….wybaw syna swojej służącej” 

(Ps 86:16 UBG), co oznacza, iż czuł, że bycie synem takiej kobiety nie było dla niego hańbą. Była 

niewątpliwie jedną z najwspanialszych kobiet na ziemi, jednakże, pomimo tego, z poczęciem jej 

syna było tak, że nie mogło mieć miejsca bez grzechu. 

 Wcale nie próbujmy uciekać przed mocą tego, co mówi Dawid w powyższym Psalmie. 

Nie używa on przesadnych wyrażeń. W całym tym Psalmie nie ma żadnych oznak przenośni. 

Dawid jawi się tutaj, jako człowiek o złamanym sercu i powalony na kolana. Wyznaje popełnienie  

grzechu z Batszebą i nie jest prawdopodobne, aby nie tylko wnosił oskarżenie przeciwko własnej 

matce, ale i używał przesadnych określeń. Umiłowani, wierzcie, że tak jest. My wszyscy, najlepsi z 

nas, wciąż musimy nosić na sobie ślady nieczystej rzeczy, z której pochodzimy.  

 Weźmy jeszcze raz przykład Pawła - czy był kiedyś człowiek, który wiedział więcej o 

tym, co oznacza świętość natury, lub który został przybliżony do obrazu Chrystusa tak, jak on a 

jednak Paweł woła: „Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci” i nie znajdował 

radości, dopóki nie mógł powiedzieć:„ Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana” 

(Rzym 7:24-25 UBG).  

 Myślę jednak, że mamy jeszcze inny dowód, a mianowicie naszą własną obserwację. 

Żyjemy wystarczająco długo, aby zaobserwować na własne oczy i czytając, że grzech jest 

powszechną chorobą wszystkich ludzi. Czy nie jest to pewne, zgodnie z obserwacjami, że serce 

człowieka jest złe? Nie słuchajmy niektórych ludzi, którzy mają w zwyczaju opowiadać piękne 

baśnie o czarującej niewinności ludzi mieszkających w zalesionych miejscach pierwotnych lasów, 

nieskalanych występkami cywilizacji, ani nieskażonych wynalazkami handlu i sztuki.  

 Przeszukano lasy Ameryki Północnej i nie znaleziono takich pełnych łaski słodkich 

stworzeń. Zaciekłość i okrucieństwo Indian usprawiedliwia mnie, gdy mówię, że są oni nienawistni 

i nienawidzą siebie nawzajem. Krwistoczerwony tomahawk może być ozdobiony i stanowić herb 

czerwonego człowieka, którego oczy błyszczące z zemsty mogą zostać uznane za prawdziwy 

wskaźnik jego charakteru.   

 Podróżnicy dotarli ostatnio do wnętrza Afryki, gdzie możemy spodziewać się, że 

zobaczymy naturę w jej prymitywnej doskonałości, i jaki jest raport, który jest nam stamtąd 

przekazywany? Cóż, że jest to natura w jej prymitywnym diabelstwie, to wszystko. Niech tacy 

ohydni tyrani jak panowie Grant i Speke opiszą czy też wskażą nam, kim jest człowiek 

pozostawiony w swoim pierwotnym stanie, nieskażony cywilizacją - otóż jest on po prostu 

większym diabłem – jest także nagi i nie wstydzi się tego. Tylko pod tym względem przypomina 

naszych nieupadłych prarodziców.  

 Dalej, przyjrzyjmy się najłagodniejszym rasom. Oto jest łagodny Hindus. Gdy patrzy się 

w jego łagodną twarz, to nie można w ogóle przypuszczać, że jest zdolny do okrucieństwa. Wydaje 

się, że można zaufać takiemu łagodnemu Hindusowi, ujarzmionemu tak szybko przez wojska 

brytyjskie i tak radośnie wkładającemu jarzmo na swoją szyję. Jednakże równie dobrze można 

zaufać łagodnie wyglądającemu i przebiegłemu tygrysowi z jego dżungli - niech historia buntu 

Sipajów sprzed kilku lat wyleczy nas z wyidealizowanego obrazu łagodnego Hindusa.  

 Jeśliby żyło się wśród łagodnych Hindusów i odważyło się szczerze przeczytać pierwszy 

rozdział Listu Pawła do Rzymian, to doszło by się do wniosku, że list ten  zawiera przyzwoity opis 

tego, co w zwykłym życiu jest praktykowane wśród Hindusów, ale czego nie można byłoby 

dokładniej opisać, ponieważ usta skromności nie pozwoliłyby, aby to wypowiedzieć, a uszy 

skromności zaczerwieniły by się ze wstydu słysząc to. Życie nawet najbardziej szanowanego 

Hindusa jest skażone występkami, które są zbyt ohydne, aby je tu wymienić. 

 „Tak, ale mimo to”, ktoś może powiedzieć, „musimy przypatrzyć się dzieciom, ponieważ 

grzech może wniknąć w nas poprzez edukację – dlatego bierzmy przykład z dzieci”. Bardzo dobrze, 

chętnie przyjrzę się dzieciom i nie chcę, aby ktokolwiek powiedział jakiekolwiek słowo, które 

byłoby ostre lub surowe, przeciwko dziecięcej naturze. Jednakże zastrzegę tylko, że każdy 

człowiek, który twierdzi, że dzieci rodzą się doskonałe, nigdy nie był ojcem czy też matką. Bo 

gdyby tylko poobserwował swoje własne dziecko, i to nie tylko wtedy, gdy ma ono wokół siebie 



zabawki i jest zadowolone i szczęśliwe, ale również wtedy, gdy jego mały temperament jest 

wzburzony, to wkrótce dostrzegłby, że gnieździ się w nim zło. Twoje dziecko miałoby być bez zła! 

Tak twierdzić może tylko osoba pozbawiona oczu!!  

 Jeśli tylko przyjrzymy się i posłuchamy co mówią dzieci, to wkrótce odkryjemy, nawet 

jeśli nie inne występki, to na pewno ten: „Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od 

urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo” (Ps 58:3 UBG). Jednym z najwcześniejszych występków 

dzieci, który należy korygować z najbardziej stałą i mądrą dyscypliną, jest skłonność do fałszu. 

Mówienie o niewinności dzieci jest bardzo miłe prawie wszystkim ludziom, jednakże gdyby tacy 

ludzie musieli pracować w jednym z przedszkoli, takim jak te w Manchesterze, gdzie dzieci są 

pozostawione, podczas gdy ich matki pracują w fabrykach, to wkrótce odkryliby, że dzieci ciągną 

jedne drugie za włosy, drapią się nawzajem po oczach, i oddają się podobnym ślicznym małym 

rozrywkom i niewinnym wybrykom, co udowodniłoby tym ludziom, że małe dzieci nie są tak 

całkowicie słodkimi niemowlętami niewinności, jakimi powinni być.  

 „No cóż”, może ktoś w tym miejscu zaoponować, „natura ludzka może mieć w sobie 

jakieś duchowe dobro - spójrz na ludzi, którzy tworzą znakomitą kartę historii – weźmy na przykład 

Sokratesa - religia nic mu nie pomogła, a jednak jaką był wspaniałą postacią”. Na co zapytał bym 

go, kto mu to powiedział? Zaryzykuję stwierdzenie, że charakter filozofa nie dałaby się opisać w 

przyzwoitym zgromadzeniu. Z niewątpliwego autorytetu wiemy, że najporządniejsi filozofowie 

czasami oddawali się bestialstwu i nieczystości. Solon i Sokrates nie byli wyjątkiem. Kiedy 

niewierzący wskazują na tych mędrców jako na wzorce tego, czym może się stać ludzka natura, 

mają przeciwko sobie obiektywną historię.  

 „Cała głowa chora, całe serce omdlałe. Od stopy aż do głowy nie ma w nim nic 

zdrowego” (Iz 5-6 UBG). I taki stan rzeczy, niech będzie zapamiętany jaką mający miejsce, bez 

wyjątku, w długiej historii ludzkości, powiedzmy sześciu tysięcy lat. Nie ma nikogo, kto uniknąłby 

skażenia, ani takiego, który przyszedłby na ten doczesny świat czysty, ani takiego, który ośmieliłby 

się stanąć przed tronem sędziowskim swego Stwórcy i powiedzieć: „Wielki Boże, nigdy nie 

zgrzeszyłem, ale zachowałem Twoje prawo od mojej młodości. ” 

  

 2. Po drugie, chcę, żebyście zauważyli, drodzy bracia, najbardziej niezwykłą rzecz - 

kiedy zauważyłem ją wczoraj, to byłem zaskoczony i ogarnięty wdzięcznym podziwem - dla 

NADZWYCZAJNEGO ROZUMOWANIA BOGA. 

 

 Jest to dobre rozumowanie, ale najbardziej niezwykłe. Bóg mówi: „Nie będę więcej 

przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości” (Rdz 8:21 

UBG). Dziwna logika! W szóstym rozdziale Bóg powiedział, że człowiek jest zły i dlatego go 

zniszczy. W ósmym rozdziale mówi, że człowiek jest zły od młodości i dlatego go nie zniszczy. 

Dziwne rozumowanie!   

 Dziwne rozumowanie, które jednak wyjaśnia mała okoliczność, (która miała miejsce w 

czasie, gdy Bóg za drugim razem wypowiadał podobne słowa) opisana na początku wersetu w Rdz 

8:21 UBG: „I PAN poczuł miłą woń”. Oto wtedy została złożona ofiara - to robi różnicę. Kiedy Bóg 

patrzy na grzech niezależnie od ofiary,  to Jego Sprawiedliwość mówi: „Uderz! Poraź! Przeklnij! 

Zniszcz!" Ale kiedy jest ofiara, to Bóg patrzy na grzech oczami miłosierdzia i chociaż Jego 

Sprawiedliwość mówi: „Uderz”, to On odpowiada: „Nie, uderzyłem Mojego drogiego Syna. A 

ponieważ uderzyłem Go, to oszczędzę grzesznika ”.  

 Miłosierdzie stara się sprawdzić, czy nie może znaleźć jakiejś luki, czegoś, z czego może 

zrobić usprawiedliwienie, dla którego może oszczędzić ludzkość. Czy zatem naturalne zepsucie 

człowieka jest usprawiedliwieniem dla jego grzechu? Czy Bóg używa tego w ten sposób? Nie, 

umiłowani, to, że nasze serce jest podłe, jest raczej okolicznością pogarszającą nieprawość naszych 

złych uczynków aniżeli jakimkolwiek usprawiedliwieniem dla nich. Jednakże jest jedna rzecz – a 

mianowicie taka, że urodziliśmy się grzesznikami, którą Bóg uważa, że się tak wyrażę, za swego 

rodzaju lukę. Zgodnie z prawem, na warunkach Bożej Sprawiedliwości, nie istnieje żaden możliwy 

powód, dla którego Bóg miałby się nad nami zlitować, jednakże Jego łaska tworzy i wynajduje 



takie powody.  

 Oby Bóg mi pomógł pokazać wam, umiłowani, gdzie, jak sądzę, leży podstawa 

miłosierdzia. Diabły upadły oddzielnie od człowieka. Mam wszelkie powody, by sądzić, że każdy 

upadły anioł zgrzeszył z własnej woli i upadł, i jest bardzo prawdopodobne, że z tego powodu nie 

było, jak wiemy, możliwości ich odnowienia - każdy osobny upadły duch został spętany wiecznymi 

łańcuchami i wrzucony w ciemności i w płomienie ognia.  

 Ale inaczej było z ludźmi! Ludzie nie upadli osobno i indywidualnie. Nasz przypadek jest 

nieco inny niż przypadek upadłych aniołów. My wszyscy ludzie upadliśmy bez naszej własnej 

zgody, właściwie nie mając w tym żadnego udziału. Upadliśmy w reprezentancie i Głowie naszej 

rasy ludzkiej - to w konsekwencji naszego upadku w Adamie, nasze serce staje się złe od młodości.  

 Wydaje mi się, że miłosierdzie Boże uznało to za powód do udzielenia ludziom ratunku.. 

Pan Bóg jak gdyby mówił: „Te Moje stworzenia upadły, w ramach mojego systemu federacyjnego, 

reprezentatywnie. Zatem mogę ich także reprezentatywnie uratować. W jednym poginęli, czyli w 

Adamie, dlatego w innym ich ocalę. Nie upadli przez swój jawny grzeszny czyn, i chociaż ich 

własne jawne złe uczynki dodane do ich upadku w Adamie zasługują na Mój gniew, to jednak ich 

pierwszy upadek nie był spowodowany przez nich samych. Są grzeszni od samego niemowlęctwa.  

 Dlatego wybawię ich przez innego, tak jak upadli przez innego”. Nie wiem, czy potrafię to 

wyjaśnić. Nie sądzę, aby był to jakikolwiek powód przed sądem, dla którego Bóg miałby nas 

zbawić, ponieważ wierzę, że mógł sprawiedliwie potępić cały rodzaj Adama z powodu grzechu 

Adama i własnych win każdego człowieka z osobna, dlatego myślę, że była to błogosławiona luka, 

przez którą Boże miłosierdzie mogło przyjść sprawiedliwie do synów ludzkich. „Tam w Raju” - 

mówi Pan Bóg - „upadli nie jako odrębne jednostki, ale jako cała rasa. Ponieważ upadli jako rasa, 

toteż powstaną jako rasa przedwiecznie wybranych - Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w 

Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 

wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi” 

(Rzym 5:19 UBG). 

 Myślę więc, że widzimy, jak to się dzieje. To, że człowiek jest grzeszny, zgodnie z logiką 

sprawiedliwości, jest powodem kary. Grzeszność człowieka od młodości poprzez dziedzictwo po 

jego federalnym reprezentancie, Głowie-Adamie staje się dzięki miłosierdziu, powodem, dla 

którego suwerenna łaska Boża jaśnieje nad ludźmi, podczas gdy upadłe anioły zostają pozostawione 

same sobie, aby byś zgubionymi na zawsze. O! Błogosławię Boga, że nie upadłem przede 

wszystkim sam z siebie. Błogosławię teraz dzień, w którym upadłem w Adamie, bo być może, 

gdybym nigdy nie upadł w Adamie, to upadłbym sam z siebie, tak, że potem musiałbym być, jak 

upadli aniołowie, na zawsze odsunięty od obecności Boga i w płomieniach piekła.  

 Jeden ze starych teologów zwykł mawiać o grzechu Adama: „Beata culpa” - „szczęśliwa 

wina!” Ja ze swej strony nie śmiem tego powiedzieć, ale w pewnym sensie powiem: błogosławiony 

upadek, który umożliwia mi powstanie! Błogosławiona droga upadku, która umożliwia zaistnienie 

błogosławionej drogi zbawienia - zbawienie przez zastąpienie, zbawienie przez ofiarę. Zbawienie 

przez Reprezentanta - Głowę nowego przymierza, który jest ofiarowany za nas, tak aby Bóg mógł 

poczuć miłą woń i mógł nas wybawić! 

 Mam nadzieję, że nikt źle nie zrozumie tego, co powiedziałem, i nie będzie interpretował 

tego w taki sposób jakobym uczył, że ludzka deprawacja jest usprawiedliwieniem dla grzechu - 

broń Boże! To co chcę tylko powiedzieć to to, że w oku łaski Bożej ludzka deprawacja staje się 

bramą miłosierdzia. Wiemy dobrze, że jeśli nasze dzieci zawinią, to chociaż nie chcemy ich ukarać, 

to jednak czujemy, że zasługują na to. W takim wypadku staramy się, jeśli jesteśmy kochającymi 

rodzicami, aby znaleźć jakiś powód, dla którego moglibyśmy pozwolić takim dzieciom odejść bez 

wymierzenia kary. Jednakże nie ma takiego powodu - wiemy o tym dobrze. Jeśli traktujemy takie 

winne dzieci w kategoriach sprawiedliwości, to nie ma powodu, dla którego zgrzeszywszy nie 

miałyby ponieść tego konsekwencji. Ale ciągle rozglądamy się za wymówką – którą mogą być 

urodziny ich matki i z tego względu puszczamy te winne dzieci wolno. Albo istniała jakaś drobna 

okoliczność, która złagodziła ich występek, z powodu której możemy je usprawiedliwić. 

 Nie wiem, czy poniższa historia jest prawdziwa, ale mówi się o królowej Wiktorii, że 



kiedy była młodą dziewczyną i poproszono ją o podpisanie wyroku śmierci na osobie, która    

została skazana na śmierć przez sąd wojskowy, to powiedziała do księcia: „Czy nie możesz znaleźć 

żadnego powodu, dla którego można by ułaskawić tego człowieka?” Książę powiedział: „Nie, to 

było bardzo wielkie przewinienie. Powinien zostać ukarany. - Ale czy był dobrym żołnierzem? 

Książę powiedział, że był haniebnie złym żołnierzem, zawsze był uważany za złego żołnierza. 

„Cóż, czy nie możesz wymyślić dla mnie żadnego powodu?” „Dobrze”, powiedział, „mam wszelkie 

powody, by wierzyć na podstawie zeznań, że był dobrym człowiekiem jako cywil, chociaż był złym 

żołnierzem.” „To wystarczy”. powiedziała królowa i napisała na podanym jej dokumencie: 

„ułaskawiono” - nie dlatego, że człowiek ten na to zasługiwał - ale dlatego, że chciała znaleźć 

powód, aby okazać mu łaskę.  

 Wydaje się więc, że nasz Bóg przypatruje się człowiekowi po czym przejrzawszy go na 

wskroś i nie znalazłszy niczego dobrego, w końcu powiada: „On jest zły od młodości” i ogłasza: 

„Ułaskawiony”. Bóg najpierw wyczuwa miłą woń ofiary, a wtedy Jego serce zwraca się ku 

biednemu buntownikowi. I okazuje mu miłosierdzie i błogosławi go.  

  

 3. Ale teraz, po trzecie, za waszym pozwoleniem i dzięki waszej cierpliwości, bracia 

umiłowani, przedstawię wam kilka niezbędnych wniosków wynikających z doktryny o 

deprawacji człowieka. 

  

 Jeśli serce jest tak złe, to nie możemy wejść do Nieba takimi, jakimi jesteśmy. Nie 

możemy przypuszczać, że te święte bramy Nieba, otworzą się przed tymi których imaginacje i 

myśli są złe i tylko złe nieustannie. Nie, jeśli Niebo jest miejscem, do którego nic nie wejdzie, co 

kala, to żaden człowiek, który jest taki jaki jest po swoim pierwszym, fizycznym, narodzeniu, nie 

będzie mógł się tam nigdy dostać. Kolejny krok.   

 Następnie, jest całkiem jasne, że jeśli mam wejść do Nieba, to żadne moje zewnętrzne 

zreformowanie nigdy nic mi nie pomoże, bo jeśli umyję twarz, to nie zmieni to mojego serca, gdyż 

jeśli porzucę wszystkie moje zewnętrzne grzechy i stanę się tym, czym powinienem. być, ale mimo 

to, jeśli prawdą jest, to że moje serce jest podłe, jak to mówi Pismo, to moje zewnętrzne 

zreformowanie się nie będzie mogło dotknąć mego wnętrza i dlatego w dalszym ciągu będę 

wykluczony z udziału w Niebie. Jeśli wnętrze tego kubka czy półmiska, które symbolizują 

człowieka jest pełne nieczystości, to chociaż mogę oczyścić ich zewnętrzną stronę, to jednak nie  

usunie to tego wewnętrznego brudu, który stoi mi na przeszkodzie, abym został wpuszczony do 

Nieba.  

 Idę więc trochę dalej w moim rozumowaniu i zauważam, że muszę mieć nową naturę - nie 

tylko muszą praktykować robienie dobrych czyli nowych uczynków, ale i posiadać nową naturę - 

nie tylko mieć nowe czyli tylko czyste myśli czy też używać nowych czyli tylko przyzwoitych słów, 

ale i posiadać całkowicie nową naturę, aby stać się zupełnie nowym człowiekiem. A kiedy 

wyciągam powyższy wniosek, to od razu znajduję uzasadnienie tego w Piśmie, które to potwierdza, 

bo co Pan Jezus mówi do Nikodema? „Musicie się na nowo narodzić” (Jan 3:7 UBG). Ale co 

znaczy narodzić się ponownie? Moim pierwszym, fizycznym narodzinom zawdzięczam wszystko, 

czym jestem z natury. Dlatego muszę narodzić się po raz drugi, tym razem z Ducha, i tym drugim 

narodzinom będą zawdzięczał wszystko czym będę, gdy będą wchodził do Nieba.  

 Mnóstwo osób pyta: „Czym jest odrodzenie duchowe?” Teologowie napisali setki broszur 

na ten temat, jednakże nie zgadzają się jeden z drugim co do tego, czym ono tak naprawdę jest, 

poza tym, że mówią, że człowiek może zostać odrodzony, a mimo to być nie nawrócony. Oto 

niezwykła rzecz! Nienawrócony człowiek, który się duchowo odrodził! Ten, kto jest wrogiem Boga, 

miałby posiadać w sobie nową naturę! Narodził się na nowo, ale nie jest nawrócony do Boga. Och, 

co to za odrodzenie, która nie nawraca człowieka, w rzeczywistości takie odrodzenie 

pozostawiałoby ludzi tam, gdzie byli wcześniej!  

 Ale dla każdego niemowlęcia w Chrystusie słowo odrodzić się jest tak oczywiste, jak to 

tylko możliwe - nie potrzebuje definicji, ani żadnego opisu. „Narodzić się na nowo? Cóż ”, mówi 

ono, „pojmuję to tak, że oznacza to bycie ponownie stworzonym, bycie nowym stworzeniem w 



Chrystusie Jezusie. Moje pierwsze narodziny, fizyczne, sprawiają, że jestem stworzeniem, moje 

drugie narodziny, duchowe, czynią mnie nowym stworzeniem i staję się tym, kim nigdy wcześniej 

nie byłem” Muszę pamiętać, że to, co jest ode mnie wymagane, to nie wydobywanie tego co jest we 

mnie dobre i wzrastanie w tym, ponieważ według Słowa Bożego w szóstym rozdziale Księgi 

Rodzaju, w człowieku nie ma nic dobrego, jest tylko zło. Łaska Boża nie wchodzi do mego 

wnętrza, aby rozwijać we mnie zarodki świętości, ponieważ w człowieku nie ma w ogóle żadnego 

zarodka dobra, człowiek jest zły „po wszystkie dni”, a każda imaginacja jego serca jest „zła od jego 

młodości” (Rdz 6:5; 8:21 UBG).  

 Muszę zatem umrzeć dla grzechu. Moja stara natura musi zostać zabita, nie można jej 

uleczyć. Jest zbyt zła i zbyt zgniła, żeby można ją uzdrowić – dlatego musi umrzeć. Musi zostać 

zniszczona przez śmierć Pana Jezusa. Co więcej musi zostać pogrzebana wraz z Chrystusem, a ja 

muszę powstać zmartwychwstałym życiem, aby upodabniać się do mojego Pana Jezusa Chrystusa.  

 Cóż, posuwając się w moim wyciąganiu wniosków o krok dalej – staje się jasnym, że, jeśli 

muszę być odnowiony wewnętrznie, zanim będę mógł wejść do Nieba, to nie mogę sam z siebie 

zmienić mojej natury. Dzika jabłonka nie może się przekształcić w szlachetną jabłoń. Jeśli jestem 

wilkiem, to nie mogę zrobić z siebie owcy. Woda może podnieść się do swojego właściwego 

poziomu, ale nie może przekroczyć go bez ciśnienia. Musi zatem coś więcej zostać wykonane we 

mnie, od tego co jestem w stanie sam uczynić, i jest to rzeczywiście dobra nauka biblijna. „To, co 

się narodziło z ciała” - co to jest?  Kiedy ciało zrobi wszystko, co w jego mocy, to czym to jest? - 

„Co się narodziło z ciała, jest ciałem” (Jan 3:6 UBG) - jest brudne na początku i pochodzi z niego 

wyłącznie nieczystość - tylko to, ,,co się narodziło z Ducha, jest duchem: nie dziw się, że ci 

powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić” (Jan 3:6-7 UBG). 

 Moja dusza musi wejść pod rękę Ducha Świętego, i tak jak kawałek gliny znajdujący się 

na kole garncarskim, jest obracany i dotykany palcami garncarza, który formuje z niego taki kształt 

jaki chce mu nadać; tak też i ja muszę leżeć biernie w rękach Ducha Bożego, który musi we mnie 

sprawić chęć i wykonanie według Jego własnego upodobania (Filip 2:13 UBG). Dopiero potem 

zacznę sprawować moje własne zbawienie z drżeniem i bojaźnią, ale nigdy wcześniej. Muszę być 

obdarzony czymś więcej niż czym mnie obdarzyła natura, czymś więcej niż odziedziczone cechy po 

matce i ojcu, i czymś więcej niż ciało i krew mogą zrodzić lub uczynić w najbardziej sprzyjających 

okolicznościach. Muszę mieć Ducha Bożego z Nieba.  

 Następnie pojawia się pytanie: „Czy Go otrzymałem? Jaki jest najlepszy tego dowód? ” 

Najlepszym tego dowodem jest to, czy polegam tylko na Chrystusie Jezusie w kwestii swojego 

zbawienia? Zwykle na naczyniach garncarskich znajduje się znak, dzięki któremu można wiedzieć, 

kto je wykonał. Muszę wiedzieć, czy jestem naczyniem nadającym się do użytku Mistrza, 

ukształtowanym przez Jego ręce i uformowanym przez Jego Ducha. Dlatego każde naczynie, które 

wychodzi z rąk Boga, ma na sobie krzyż. Czy niesiesz na sobie, drogi wierzący, ten krzyż? Czy 

polegasz na krwawym odkupieniu Chrystusa dokonanym na Kalwarii? Czy On jest dla twojej duszy 

jedyną skałą schronienia - jedyną nadzieją? Czy możesz powiedzieć dziś rano:  

 

  „Nic w moich rękach nie przynoszę,  

  Po prostu lgnę do Twojego krzyża -  

  Nagi, przychodzę do Ciebie po odzienie.  

  Bezradny wyglądam od Ciebie łaski.   

  Brudny, biegnę do źródła.,  

  Obmyj mnie, Zbawicielu, albo umrę. ”?  

  

 Jeśli tak, to, mój bracie, masz nowe serce i prawego ducha, jesteś nowym stworzeniem w 

Chrystusie Jezusie, ponieważ zwykła wiara w Chrystusa jest tym, czego stary Adam nigdy nie mógł 

osiągnąć. Prosta wiara w Jezusa jest wielkim, pewnym znakiem dzieła Ducha Świętego w twojej 

duszy, przez którą stajesz się uczestnikiem dziedzictwa świętych w światłości. „Każdy, kto wierzy, 

że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga” (Jan 5:1 UBG). Czy wierzysz, że Jezus jest 

Chrystusem? Czy uważasz Go za pomazańca Bożego? Czy ufasz Jemu, że będzie wstawiał się za 



tobą, działał dla ciebie, wypełnił prawo dla ciebie i zaoferował ci przebłaganie?  

 Jeśli tak, jeśli Jezus jest dla ciebie Chrystusem - to jesteś zrodzony z Boga. Duch, który 

jest teraz w tobie, wypędzi starą naturę, całkowicie ją zabije, wyrwie jej korzeń i zetnie jej gałęzie, 

a pewnego dnia będziesz nosił obraz niebieskiego, tak jak dotychczas nosiłeś obraz ziemskiego 

człowieka. Niech Bóg błogosławi te moje słowa dla dobra waszych dusz.  

 

  „Duchu wieczny, wyznajemy  

  I opiewamy cuda Twojej łaski. 

  Twoja moc przekazuje nasze błogosławieństwa na dół 

  od Boga Ojca i Syna.  

 

  Oświeceni przez Twój niebiański promień, 

  Nasze cienie i ciemność zmieniają się w dzień. 

  Twoje wewnętrzne nauki pozwalają nam poznać 

  Nasze niebezpieczeństwo, a także nasze schronienie. 

 

  Twoja moc i chwała działają wewnątrz nas,  

  I zrywają łańcuchy panującego grzechu,  

  Ujarzmiają nasze władcze pożądliwości, 

  I na nowo kształtują nasze nieszczęsne serca.  

 

  Niespokojne sumienie zna Twój głos,  

  Twoje zachęcające słowa budzą nasze radości.  

  Twoje słowa uspokajają burzowy wiatr, 

  I zażegnują chwiejność umysłu.”  

  

 

 

 III. BOŻE PRZEDWIECZNE BEZWARUNKOWE WYBRANIE. 

  

  

 ,,Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez 

Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 

Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa 

Chrystusa” (2 Tes 2:13-14 UBG). 

  

 JEŚLI nie byłoby innego tekstu w świętym Słowie poza tym powyższym, to myślę, że i 

tak wszyscy powinni byśmy byli być zobowiązani do przyjęcia i uznania prawdziwości wielkiej i 

chwalebnej doktryny Bożego przedwiecznego wyboru Jego rodziny. Ale wydaje się, że w ludzkim 

umyśle istnieje trwałe uprzedzenie do tej doktryny i chociaż większość innych doktryn zostaje 

przyjęta przez wyznających wiarę chrześcijan, jedne z ostrożnością, inne z przyjemnością, to jednak 

ta wydaje się być najczęściej lekceważona i odrzucana. Wygłoszenie kazania z kazalnicy na temat 

przedwiecznego wyboru byłoby uważane za wielki grzech i zdradę w wielu kościołach, ponieważ 

kaznodzieje nie mogliby wygłosić tego, co nazywają „praktycznym” kazaniem. Uważam, że tacy 

kaznodzieje odeszli od prawdy zawartej w powyższym fragmencie Pisma, gdyż cokolwiek Bóg 

objawił, to objawił to w jakimś celu.  

 W Piśmie Świętym nie ma niczego, co pod wpływem Ducha Bożego nie mogłoby zostać 

zamienione w praktyczne kazanie: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” w jakimś 

celu duchowym. Prawdą jest, że nie można go przekształcić w dowolny dyskurs, który dobrze 

znamy, ale można go przekształcić w praktyczny dyskurs o  darmowej  łasce. A praktykowanie 

darmowej łaski jest najlepszą rzeczą wcielaną w życie, gdyż kiedy prawdziwe doktryny o 

niezmiennej miłości Boga są głoszone to oddziaływają one na serca świętych i grzeszników. Teraz 



wierzę, że dziś rano niektórzy z was, którzy są zaskoczeni samym dźwiękiem słów wyżej 

wymienionego wersetu Pisma, powiedzą: „Wysłucham kaznodzieję uczciwie. Odłożę na bok moje 

uprzedzenia. Posłucham, co ma do powiedzenia ten człowiek ”. Nie zamykajcie uszu i nie mówcie 

od razu: „To wyższa doktryna”. Kto upoważnił was do określania jej jako wyższej lub niższej? 

Dlaczego mielibyście przeciwstawiać się nauce Bożej? Wspomnijcie na to, co się stało z dziećmi, 

które naśmiewały się z proroka Bożego i zawołały: „Wstąp łysy. wstąp, łysy!” Nie mówcie nic 

przeciwko Bożym doktrynom, aby się nie zdarzyło, że jakaś zła bestia wyjdzie z lasu i was pożre (2 

Król 2:23-24 UBG). Istnieją inne nieszczęścia poza jawnym sądem Niebios - uważajcie, aby nie 

spadły one na waszą głowę.  

 Odłóżcie na bok swoje uprzedzenia - słuchajcie spokojnie, słuchajcie uważnie. 

Posłuchajcie, co mówi Pismo. A kiedy przyjmiecie prawdę, to jeśli Bóg zechce objawić ją i  

poruszyć nią wasze dusze, nie wstydźcie się jej wyznawać. Wyznanie, że wczoraj myliliśmy się, to 

tylko przyznanie, że dziś jesteśmy trochę mądrzejsi. I zamiast być refleksją nad sobą, jest to 

zaszczytem dla naszego osądu i pokazuje, że posuwamy się naprzód w znajomości prawdy. Nie 

wstydźmy się uczyć i odrzucać nasze stare doktryny i poglądy, a przyjmować te, które możemy 

wyraźnie widzieć, że wypływają ze Słowa Bożego. 

 Co więcej, jeśli nie zobaczycie w Biblii potwierdzenia tego, cokolwiek bym wam 

powiedział, czy na jakimkolwiek autorytecie bym się oparł, poza Biblią to zaklinam was, jeśli 

miłujecie wasze dusze, abyście to odrzucili. Tak więc, jeśli z tej kazalnicy kiedykolwiek usłyszycie 

rzeczy sprzeczne ze Świętym Słowem Bożym, to pamiętajmy, że Biblia musi znajdować się na 

pierwszym miejscu a dopiero pod jej autorytetem musi głosić kazania sługa Boży. Nie możemy jeśli 

można tak powiedzieć, stać na Biblii, aby głosić kazanie, ale musimy je głosić z Biblią znajdującą 

się nad naszymi głowami, czyli w całkowitej zależności od niej. Głoszący kazania doskonale zdają 

sobie sprawę z tego, że góra prawdy jest wyższa, niż oczy człowieka mogą to dostrzec - gdyż 

chmury i ciemność otaczają jej szczyt i nie możemy zobaczyć jego najwyższej części. Jednakże 

starają się głosić ją najlepiej, jak potrafią, ale ponieważ są zwykłymi śmiertelnikami podatnymi na 

błądzenie, dlatego słuchacze muszą dokonywać osądu tego, co słyszą, bo jest napisane: 

,,Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” (1 Jan 4:1 UBG), 

tak, że jeśli po dojrzałym zastanowieniu się na zgiętych kolanach, dojdziemy do wniosku, że 

doktryna  przedwiecznego wybrania jest nie prawdziwa – co jest rzeczą, którą uważam za 

całkowicie niemożliwą -  to porzućcie ją. Nie słuchajcie jej, gdy jest głoszona, natomiast wierzcie w  

i wyznawajcie tylko to wszystko, co widzicie, że jest Słowem Bożym. I to by było tyle, jeśli chodzi 

o wstęp.   

 Teraz po pierwsze, opowiem trochę o prawdziwości następującej doktryny: „Bóg od 

początku wybrał was do zbawienia”. Po drugie, spróbuję udowodnić, że te wybranie jest 

nieodwołalne: „Bóg od początku wybrał was do zbawienia”, nie dla uświęcenia, ale „przez 

uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.”. Po trzecie, ten wybór jest przedwieczny, ponieważ tekst 

mówi: „Bóg od początku wybrał was”. Po czwarte, jest on osobisty: „Bóg od początku wybrał 

was”. Następnie przyjrzymy się skutkom tej doktryny - zobaczymy, co ona robi. I wreszcie, jeśli 

Bóg pozwoli, spróbuję przyjrzeć się jej tendencjom i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to straszna i 

rozwiązła doktryna. Weźmiemy kwiat i jak prawdziwe pszczoły, zobaczymy, czy jest w nim 

jakikolwiek nektar, czyli czy może z tej doktryny wyniknąć coś dobrego, czy też jest ona tylko 

niezmieszanym i nierozcieńczonym złem.  

 

 1. Po pierwsze, muszę udowodnić, że ta doktryna jest PRAWDZIWA. 

 

 Pozwólcie, że zacznę od argumentum ad hominen – czyli, że przemówię do was w 

zależności od waszych różnych wyznań i poglądów. Otóż niektórzy z was należą do kościoła 

Anglikańskiego i cieszę się, że tak wielu z was jest tu dzisiaj obecnych. Chociaż od czasu do czasu 

z pewnością mówię bardzo cierpkie rzeczy o powiązaniu kościoła z państwem, to jednak kocham 

ten stary kościół, gdyż posiada w swojej społeczności wielu pobożnych kaznodziejów i wybitnych 

świętych. A ponieważ wiem, że jesteście wielkimi zwolennikami tego, co Anglikańskie Artykuły 



Wiary określają jako zdrową doktrynę przedstawię wam to, co mówią o przedwiecznym wyborze, 

abyście, jeśli im wierzycie, nie mogli uniknąć zaakceptowania omawianej doktryny. Przeczytam 

fragment siedemnastego artykułu dotyczący predestynacji i przedwiecznego wyboru Bożego-  

 „Predestynacja do życia wiecznego jest wiecznym celem Bożym, przez który (przed 

założeniem świata) nieustannie zarządza wszystkim tak, przez Swój zakryty przed nami zamiar, aby 

wybawić od przekleństwa i potępienia tych, których wybrał w Chrystusie z ludzkości i 

przyprowadzić ich przez Chrystusa do wiecznego zbawienia, jako naczynia ku celom zaszczytnym. 

Dlatego ci, którzy są obdarzeni tak wspaniałym dobrodziejstwem Bożym, są powoływani, zgodnie 

z zamysłem Bożym, przez Jego Ducha, działającego we właściwym czasie: przez łaskę są posłuszni 

powołaniu; są darmo usprawiedliwieni; stają się synami Bożymi przez adopcję; zostają 

przemienieni na obraz Jego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa: postępują religijnie wykonując 

dobre uczynki i ostatecznie dzięki miłosierdziu Bożemu osiągają wieczną szczęśliwość ”.  

 Dlatego, myślę, że każdy Anglikanin, jeśli jest szczerze i uczciwie wierzący w Matkę 

Kościół, musi być całkowicie wierzącym w Boże przedwieczne wybranie. To prawda, że jeśli 

przejdzie do niektórych innych części Księgi Nabożeństw, to znajdzie rzeczy sprzeczne z 

doktrynami o darmowej łasce i całkowicie odbiegające od nauk biblijnych, ale jeśli spojrzy na 

Artykuły Wiary, to musi uświadomić sobie, że Bóg wybrał Swój lud do życia wiecznego. Nie 

jestem jednak tak rozpaczliwie zakochany w tej Księdze, jak być może niektórzy z was, dlatego 

zaznaczam, że jej  Artykułu Wiary użyłem tylko po to, aby pokazać wam, że jeśli należycie do 

kościoła Anglikańskiego, to nie powinniście przynajmniej wnosić sprzeciwu wobec tej doktryny 

predestynacji.  

 Innym ludzkim autorytetem, którym potwierdziłbym doktrynę Bożego przedwiecznego 

wyboru, jest stare wyznanie wiary waldensów. Jeśli przeczytamy te wyznanie emanujące z nich 

pośród palącego żaru prześladowań, to zobaczymy, że ci znani wyznawcy wiary chrześcijańskiej 

przyjęli i najmocniej uchwycili się tej doktryny jako części prawdy Bożej. Skopiowałem ze starej 

książki jeden z artykułów ich wiary, który mówi:  

 „Że Bóg wybawia od zepsucia i potępienia tych, których wybrał przed założeniem świata, 

nie ze względu na jakiekolwiek usposobienie, wiarę czy świętość, które wcześniej w nich ujrzał, ale 

ze zwykłego miłosierdzia w Chrystusie Jezusie, Jego Synu, pomijając całą resztę innych ludzi 

zgodnie z niepojętym powodem Jego własnej wolnej woli i sprawiedliwości ”.  

 Nie jest więc żadną nowością nauka, którą głoszę - żadną nową doktryną. Uwielbiam 

głosić te mocne, stare doktryny, które nazywane są kalwinizmem, ale które są z pewnością i 

zaprawdę objawioną prawdą Bożą, jaka jest w Chrystusie Jezusie. Kierując się tą prawdą 

pielgrzymuję w przeszłość i idąc widzę ojca Kościoła za ojcem Kościoła, wyznawcę za wyznawcą, 

męczennika za męczennikiem, wstających, by podać mi rękę na znak zgody. Gdybym był 

pelagianinem lub wyznawcą doktryny o wolnej woli, musiałbym chodzić przez wieki sam. Tu i 

ówdzie heretyk o niezbyt zaszczytnym charakterze mógłby powstać i nazwać mnie swoim bratem, 

jednakże biorąc omawianą doktrynę za wzór mojej wiary, widzę ziemię starożytnych gęsto 

zaludnioną moimi braćmi. Widzę tłumy, które wyznają to samo co ja i przyznają, że jest to religia 

własnego Kościoła Boga. Podam wam również, szanowni słuchacze fragment starego wyznania 

wiary baptystów. Niniejsza kongregacja składa się również z baptystów, którzy stanowią większą 

jej część dlatego warto wiedzieć, co napisali ich i moi przodkowie. Jakieś dwieście lat temu 

baptyści zebrali się razem i opublikowali swoje artykuły wiary, aby położyć kres pewnym 

doniesieniom przeciwko ich ortodoksji, które wyszły na świat  

 Zwracam się do tej starej książki - którą właśnie opublikowałem, Baptystyczne Wyznanie 

Wiary, (Okładki papierowe, —4d. — Cloth, 8d. — Roan, pozłacane brzegi, ls. Londyn: Alabaster & 

Passmore, Paternoster Row; and J. Paul, Rozdział - House Court, St. Paul’s) – oto co zawiera jej 

trzeci artykuł: „Na mocy dekretu Bożego, aby objawić Bożą chwałę, niektórzy ludzie i aniołowie 

zostali predestynowani, czyli z góry przeznaczeni do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa ku 

chwale Jego chwalebnej łaski. Inni zostali pominięci, aby żyli w swoich grzechach ku ich 

sprawiedliwemu potępieniu, ku chwale Bożej chwalebnej sprawiedliwości. Ci aniołowie i ludzie, 

tak predestynowani i przeznaczeni z góry, są poszczególnie i niezmiennie wybrani, a ich liczba jest 



tak pewna i określona, że nie można jej ani zwiększyć, ani zmniejszyć. Ci z ludzkości, którzy są 

predestynowani do życia wiecznego, Bóg, przed założeniem świata, zgodnie ze Swoim 

odwiecznym i niezmiennym celem oraz sekretną radą i upodobaniem Swojej woli, wybrał w 

Chrystusie ku wiecznej chwale ze Swojej zwykłej darmowej łaski i miłości, bez żadnej innej rzeczy 

znajdującej się w stworzeniu jako warunku lub powodu skłaniającego Go do tego ”.  

 Co do tych ludzkich autorytetów które zacytowałem powyżej to nie zważam w ogóle na 

wszystkie z nich. Nie obchodzi mnie, co mówią, za lub przeciw tej doktrynie. Użyłem ich tylko 

jako pewnego rodzaju potwierdzenia naszej wiary, aby pokazać wam, drodzy bracia, że chociaż 

mogę być zniesławiony jako heretyk i hiper-kalwinista, to jednak jestem wspierany przez 

przeszłość. Cała przeszłość stoi za mną. Nie obchodzi mnie teraźniejszość. Dajcie mi przeszłość, a 

będę miał nadzieję na przyszłość. Niech teraźniejszość stanie przeciwko mnie nie będę się tym 

przejmował. Nie ma to żadnego znaczenia, choćby nawet wiele londyńskich kościołów porzuciło 

wielkie kardynalne doktryny Boga. Jeśli garstka z nas będzie stała samotnie w niezachwianej 

obronie suwerenności naszego Boga, i jeśli będziemy osaczeni przez wrogów, ba, nawet przez 

naszych własnych braci, którzy powinni być naszymi przyjaciółmi i pomocnikami, to nie ma to 

znaczenia, jeśli możemy liczyć tylko na przeszłość, na tę szlachetną armię męczenników i 

chwalebną rzeszę wyznawców. Oni są naszymi przyjaciółmi. Świadkowie prawdy są przy nas. 

Mając ich za sobą, nie powiemy, że stoimy osamotnieni, ale możemy zawołać że Bóg zostawił 

sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli swoich kolan przed Baalem. (Rzym 11:4 UBG).  Ale 

najlepsze jest to, że Bóg jest z nami.   

 Wielką prawdą jest zawsze Biblia i tylko Biblia. Moi słuchacze, nie wierzycie w żadną 

inną książkę niż Biblia, prawda? Gdybym mógł udowodnić omawianą doktrynę na podstawie 

wszystkich książek chrześcijaństwa; gdybym mógł odzyskać bibliotekę aleksandryjską i udowodnić 

omawianą doktrynę na podstawie tamtejszych rękopisów, moglibyście nie uwierzyć mi, jednakże  

na pewno uwierzycie w to, co jest napisane w Słowie Bożym.  

 Wybrałem kilka tekstów do przeczytania wam, bracia i siostry. Uwielbiam przekazywać 

wam całą masę tekstów, kiedy obawiam się, że nie ufacie prawdzie, tak że możecie być zbyt 

zdumieni, by wątpić, jeśli w rzeczywistości nie wierzycie. Pozwólcie, że przejdę przez katalog 

fragmentów, w których lud Boży jest nazywany wybranym. Oczywiście, jeśli ludzie są nazywani 

wybranymi, to musi mieć miejsce Boży wybór. Jeśli Pan Jezus Chrystus i Jego apostołowie byli 

przyzwyczajeni do określania wierzących słowem wybrani, to z pewnością musimy wierzyć, że tak 

jest, w przeciwnym razie określenie to nie miało by żadnego znaczenia.  

 Pan Jezus Chrystus mówi: „ A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby 

zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni” (Mar 13:20 UBG). 

,,Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby 

zwieść, o ile można, nawet wybranych ”(Mar 13:22 UBG). ,,Wówczas pośle swoich aniołów i 

zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba ”(Mar 

13:27 UBG).. „A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie 

i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie” (Łk 18:7 UBG). Razem z powyższym istnieje wiele 

innych fragmentów, które można wybrać, w których wspomina się słowo „wybrany”, „ z góry 

przeznaczony” lub „wyznaczony”, albo użyte jest wyrażenie „moja owca” lub inne podobne 

określenie, co wskazuje na to, że lud Chrystusa  jest odróżniany od reszty ludzkości.  

 Drodzy bracia, macie konkordancje, dlatego nie będę was kłopotać tekstami. We 

wszystkich listach święci są nieustannie nazywani „wybranymi”. W Liście do Kolosan Paweł 

mówi: „Tak więc jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne 

miłosierdzie” (Kol 3:12 UBG). Kiedy pisze do Tytusa, mówi o sobie „Paweł, sługą Boga i apostoł 

Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych” (Tyt 1:1 UBG). Piotr, z kolei, powiada: 

„Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca” (Piot 1:2 UBG) oraz ..Pozdrawia was kościół w 

Babilonie, razem z wami wybrany” (1 Piot 5:13 UBG). Jeśli zaglądniemy do listów Jana, to 

przekonamy się, że bardzo lubi to słowo ,,wybrany.” Pisze on: „Starszy do wybranej pani” (2 Jan 

1:1 UBG).  A także: ,,Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry” (2 Jan 1:13 UBG). W tamtych 

czasach wierzący nie wstydzili się tego słowa. Nie bali się o tym mówić. W dzisiejszych czasach 



temu słowu zostały przypisane różne znaczenia, a niektórzy ludzie okaleczyli i wypaczyli tę 

doktrynę, tak że uczynili ją samą doktryną diabłów, przyznaję. I wielu, którzy nazywają siebie 

wierzącymi, zasiliło szeregi antynomizmu1. Ale pomimo tego, dlaczego miałbym się wstydzić tej 

doktryny, nawet jeśli ludzie ją przekręcają?  

 Kochamy prawdę Bożą zarówno, jeśli mogę się tak wyrazić, gdy znajduje się na kole 

tortur, jak i wtedy gdy chodzi wyprostowana. Gdyby był jakiś męczennik, którego kochalibyśmy, 

zanim został przywiązany do koła tortur, to kochalibyśmy go jeszcze bardziej, gdyby leżał na nim 

rozciągnięty. Gdy Boża prawda leży rozciągnięta na kole tortur, to nie nazywamy jej fałszem. Nie 

lubimy patrzeć, gdy jest łamana na takim kole, ale miłujemy ją nawet wtedy, gdy jest tak 

torturowana, ponieważ potrafimy dostrzec, jakie powinny być jej właściwe proporcje, gdyby nie 

była męczona i okaleczana przez okrucieństwo i wynalazki ludzi. Jeśli przeczytamy wiele listów 

ojców Kościoła, to zobaczymy, że zawsze pisali do ludu Bożego jako do „wybranego”. 

Rzeczywiście, powszechnym terminem używanym w rozmowach w wielu kościołach przez 

pierwszych chrześcijan było określenie „wybrani”. Często używali tego terminu w odniesienie do 

siebie nawzajem, wskazując przez to na to, że powszechnie wierzono, że cały lud Boży jest 

ewidentnie „wybranym”.  

 Ale teraz przejdźmy do wersetów, które potwierdzą tę omawianą doktrynę. Otwórzcie 

swoje Biblie i spójrzcie na Jana 15:16 UBG, a zobaczycie tam, że Pan Jezus Chrystus wybrał swój 

lud, ponieważ mówi: „Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście 

wyszli i wydali owoc i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w 

moje imię”. Następnie przeczytajcie Jana 15:19 UBG: „Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby  

to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego 

świat was nienawidzi”. Następnie w siedemnastym rozdziale, w ósmym i dziewiątym wersecie tejże 

Ewangelii stoi napisane: „Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś; a oni je przyjęli i prawdziwie 

poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi. Nie proszą za 

światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi ”. Przejdźcie teraz, drodzy bracia i siostry, do 

Dziejów Apostolskich 13:48, w których jest napisane: „Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i 

wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego ”.  

 Niektórzy mogą próbować dzielić włosy na czworo w odniesieniu do powyższego 

wersetu, jeśli chcą, ale nic im to nie da, gdyż w oryginale greckim jest napisane „przeznaczeni do 

życia wiecznego” tak wyraźnie, jak to tylko możliwe. Dlatego nie przejmuję się różnymi 

komentarzami na ten temat. Wydaje mi się, że nie trzeba wam przypominać całego 8 rozdziału  

Listu do Rzymian, ponieważ ufam, że wszyscy dobrze go znacie i rozumiecie go teraz należycie. W 

dwudziestym dziewiątym i następnych wersetach tego rozdziału jest napisane: „Tych bowiem, 

których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on 

był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a 

których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na 

to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? 

Któż będzie oskarżał  wybranych Bożych?” 

 Niepotrzebne byłoby też powtarzanie całego dziewiątego rozdziału Listu do Rzymian. 

Dopóki pozostaje on w Biblii, to żaden człowiek nie będzie w stanie udowodnić arminianizmu2. 

Tak długo jak stoi to tam napisane, to żadne nawet najbardziej furiackie próby wypaczenia tego 

fragmentu nigdy nie będą w stanie usunąć doktryny przedwiecznego wyboru Bożego z Pisma 

Świętego. Przeczytajmy takie wersety z 9 rozdziału Listu do Rzymian, jak te: „Gdy dzieci jeszcze 

się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie 

Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; Powiedziano jej, że starszy będzie służył 

młodszemu” (Rzym 9:11-12 UBG). Następnie przeczytajmy dwudziesty drugi werset powyższego 

rozdziału: „A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej 

cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; I żeby dać poznać bogactwo swojej 

chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale? "  

 Teraz przejdźmy do Rzymian 11:7 UBG: „Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie 



osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości.” W piątym wersecie 

tego samego rozdziału czytamy: „Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez 

łaskę”. W tym momencie, bez wątpienia, wszyscy przypominacie sobie fragment z 1 Listu do 

Koryntian 1:26-29 UBG: „Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest 

mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co 

głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I 

to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, 

obrócić wniwecz; Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.” Dalej, przypomnijmy sobie fragment 

z 1 Listu do Tesaloniczan 5:9 UBG: „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy 

otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”, a potem możecie przeczytać jeszcze 

raz mój fragment Pisma, który podałem na początku niniejszego rozdziału, a który, jak sądzę, 

będzie wystarczający. Ale jeśli potrzebujecie więcej dowodów, to możecie je znaleźć w Słowie 

Bożym, w wolnym czasie, jeśli nie usunąłem całkowicie waszych podejrzeń, co do tego, że 

omawiana doktryna jest prawdziwa.  

 Myślę, moi przyjaciele, że ta przytłaczająca masa świadectw Pisma Świętego musi 

oszołomić tych, którzy ośmielają się śmiać z tej doktryny. Co powiemy o tych, którzy tak często 

gardzili nią i zaprzeczali jej boskości? Którzy urągali jej sprawiedliwości i ośmielali się 

przeciwstawić Bogu i nazwać Go Wszechmocnym tyranem, kiedy usłyszeli, że wybrał tak wielu do 

życia wiecznego. Czy możesz, o człowieku, który ją odrzucasz, usunąć ją z Biblii? Czy możesz 

wziąć nóż pisarski i wyciąć tę doktrynę ze Słowa Bożego, podobnie jak to uczynił król Joakim ze 

zwojem proroctwa Jeremiasza (Jer 36:22-23,29 UBG)?  

 Czy chciałbyś być jak kobiety u stóp Salomona i wolałbyś, aby przepołowić dziecko, abyś 

mógł mieć swoją połowę? Czy nie ma omawianej doktryny w Piśmie Świętym? Czy nie jest twoim 

obowiązkiem pokłonić się przed nią i potulnie przyznać się do tego, czego nie rozumiesz - przyjąć 

ją jako prawdę, nawet jeśli nie potrafisz zrozumieć jej znaczenia? Nie będę próbował udowadniać 

Bożej sprawiedliwości w wybieraniu w ten sposób jednych, a pozostawianiu innych. Nie do mnie 

należy obrona mego Mistrza. On przemówi w Swoim imieniu i uczyni to: „Człowieku! Kimże ty 

jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: 

Dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły 

zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do  niezaszczytnego?” (Rzym 9:20-21 

UBG). Kim jest ten, który miałby powiedzieć swojemu ojcu: „Cóż ty zrodziłeś?” albo swojej 

matce: „Cóż to urodziłaś?” Bóg powiada o Sobie: ,,Ja jestem PANEM….Ja tworzę światłość i 

stwarzam ciemność….Ja, PAN, czynię to wszystko” (Iz 45:6-7 UBG). Kimże ty jesteś człowieku, 

że odpowiadasz przeciwko Bogu? Zadrżyj i ucałuj Jego laskę, oddaj Mu pokłon i poddaj się pod 

panowanie Jego berła. Nie kwestionuj Jego sprawiedliwości i nie oskarżaj Jego czynów przed 

trybunałem swojej własnej sprawiedliwości, człowieku!   

 Ale są tacy, którzy mówią: „Trudno jest Bogu wybrać jednych, a zostawić innych”. Na co 

odpowiem pytaniem. Czy jest ktoś z was tutaj dzisiaj rano, kto chce być święty, kto chce się 

odrodzić, porzucić grzech i chodzić w świętości? „Tak, jest”, ktoś mówi, „Ja chcę”. Zatem Bóg cię 

przedwiecznie wybrał. Ale inny powiada: „Nie. Nie chcę być święty. Nie chcę porzucić swoich 

pożądliwości i swoich nieprawości ”. Dlaczego więc ten drugi miałby narzekać, że Bóg nie wybrał 

go przedwiecznie do zbawienia? Gdyby został przedwiecznie wybrany, to według jego własnego 

wyznania nie chciałby tego. Gdyby Bóg dziś rano wybrał taką osobę do świętości, to taka osoba nie 

zważałaby na to. Czy nie przyznałaby, że woli pijaństwo od trzeźwości, nieuczciwość od 

uczciwości? Że kocha przyjemności tego doczesnego świata bardziej niż religię; dlaczego więc 

miałby narzekać, że Bóg nie wybrał jej do religii? Jeśli ktoś kocha religię, to Bóg go do niej wybrał. 

Jeśli tego pragnie to jest wybrany przez Boga. Jeśli zaś ktoś nie chce religii, to jakie ma prawo 

twierdzić, że Bóg powinien był dać jemu to, czego on nie pragnie i nie chce?  

 Przypuśćmy, że miałbym w ręku coś, czego nie cenisz, uparty grzeszniku, i 

powiedziałbym, że dam to takiej a takiej osobie. W takim wypadku nie miałbyś prawa narzekać, że 

ci tego coś nie dałem. Nie byłbyś na tyle nie mądry, by narzekać, że ktoś inny otrzymał to, na czym 

ci nie zależy. Wielu z was, zgodnie z tym co wyznają wasze usta, nie chce religii, nie chce nowego 



serca i prawego ducha, nie chce przebaczenia grzechów, ani nie chce też uświęcenia. Nie chcecie 

być wybrani do tych rzeczy, z tego względu, dlaczego mielibyście narzekać? Ponieważ uważacie te 

rzeczy tylko za plewy, to dlaczego mielibyście narzekać na Boga, że dał je tym, których wybrał? 

Jeśli natomiast uważacie, że są dobre i pragniecie ich posiadania, to są one dla was. Bóg udziela 

hojnie Swoich dobrych rzeczy tym wszystkim, którzy je pragną, ale zanim to uczyni, najpierw 

zaszczepia w ludziach takie pragnienia, gdyż inaczej nigdy by nie chcieli posiąść Jego dobrych 

rzeczy. Jeśli kochasz te rzeczy, to Bóg cię wybrał do nich i możesz je mieć, natomiast jeśli nie 

miłujesz Bożych rzeczy, to kimże jesteś, że miałbyś obwiniać za to Boga, kiedy tak naprawdę to 

tylko twoja własna desperacka wola powstrzymuje cię od ich miłowania  -  to tylko twoje własne ja 

sprawia, że ich nienawidzisz.  

 Dalej, przypuśćmy, że jakiś człowiek na ulicy powiedziałby: „Jaka szkoda, że nie mogę 

usiąść w kaplicy, żeby usłyszeć, co ten człowiek ma do powiedzenia”. I przypuśćmy, że 

powiedziałby dalej: „Nienawidzę kaznodziei. Nie mogę znieść jego doktryny, ale nadal szkoda, że 

nie mam tam miejsca ”? Czy spodziewalibyśmy się, że ten człowiek powiedziałby tak? Nie, od razu 

byśmy powiedzieli: „Ten człowiek nie dba o to. Dlaczego miałby martwić się o to, że inni ludzie 

mają to, co cenią, podczas gdy on tym gardzi?” Taki człowiek nie lubiłby ani świętości, ani 

prawości. Jeśli Bóg wybrałby mnie do tych rzeczy, to czy to zraniłoby go? „Ach! ale – ktoś może 

powiedzieć- „Myślałem, że to oznacza, że Bóg wybrał niektórych do Nieba, a innych do piekła”. 

Na co odpowiadam, że to bardzo różni się od doktryny Ewangelii. Bóg wybrał ludzi do świętości i 

sprawiedliwości, a przez to do Nieba. Nie wolno mówić, że Bóg wybrał po prostu niektórych do 

Nieba, a innych tylko do piekła. Bóg wybrał cię do świętości, przyjacielu, jeśli miłujesz świętość. 

Jeśli ktoś z was chce być zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa, to oznacza, że Pan Jezus Chrystus 

wybrał go do zbawienia. Jeśli ktokolwiek z was pragnie zbawienia, to jest wybrany, aby je 

otrzymać, jeśli pragnie tego szczerze i żarliwie. Ale jeśli tego nie pragniesz, dlaczego, u licha, 

miałbyś być tak niedorzecznie głupi, by narzekać, że Bóg daje innym ludziom to, czego ty nie 

lubisz?  

 W ten sposób spróbowałem powiedzieć co nie co o prawdziwości doktryny o Bożym 

przedwiecznym wyborze.  

 

 2. A teraz krótko, pozwólcie mi powiedzieć, że Boży przedwieczny wybór jest  

BEZWARUNKOWY, to znaczy nie zależy od tego, jacy jesteśmy. 

 

 Tekst kazania punktu III mówi: ,,Bóg od początku wybrał was do zbawienia” (2 Tes 

2:13-14 UBG). Ale nasi przeciwnicy mówią, że Bóg wybiera ludzi, ponieważ są dobrzy, że wybiera 

ich ze względu na różnorodne uczynki, które wykonali. W odpowiedzi na to pytam, jakie to są 

uczynki, z powodu których Bóg przedwiecznie wybrał ludzi, którzy mają do Niego należeć? Czy są 

one tym, co powszechnie nazywamy „uczynkami prawa,” czyli uczynkami posłuszeństwa, które 

stworzenie może spełniać? Jeśli tak, to odpowiadam wam: Jeśli ludzi nie można usprawiedliwić 

przez uczynki prawa, to wydaje mi się całkiem jasne, że nie mogą być wybrani z powodu ich 

wykonywania. Jeśli nie można się usprawiedliwić swoimi dobrymi uczynkami, to nie można także 

zostać przez nie zbawionym. Dlatego zarządzenie Boże o przedwiecznym wyborze nie mogło 

zostać wydane na podstawie przewidzenia, że niektórzy ludzie będą wykonywać dobre uczynki 

„Ale” - mówią inni - „Bóg przedwiecznie wybrał pewnych ludzi na podstawie przewidzenia, że 

będą mieli wiarę”. Jednakże, to Bóg udziela prawdziwej biblijnej wiary, dlatego nie mógł ich 

wybrać ze względu na wiarę, którą przewidział, że ich obdarzy.  

 Przypuśćmy że na ulicy byłoby dwudziestu żebraków i postanowiłbym dać jednemu z 

nich szylinga - czy ktoś powiedziałby w takim wypadku, że postanowiłem dać jednemu żebrakowi 

szylinga, że wybrałem go, aby otrzymał szylinga, ponieważ przewidziałem, że będzie go posiadał? 

To byłoby gadanie bzdur. W podobny sposób stwierdzenie, że Bóg wybrał przedwiecznie pewnych 

ludzi, ponieważ przewidział, że będą mieli wiarę, która jest zbawieniem w zarodku, byłoby zbyt  

absurdalne, abyśmy mogli tego nawet przez chwilę słuchać. Wiara jest darem Bożym. Każdy święty 

dar duchowy i cnoty moralne pochodzą od Boga. Dlatego nie mogło skłonić Go do wybrania 



niektórych ludzi, to, że przewidział, że będą posiadać Jego dar. Jestem pewny, że przedwieczne 

Boże wybranie jest bezwarunkowe i całkowicie oddzielone od cnót, które wybrani Boży posiadają 

później. 

 A co jeśliby jakiś wierzący był tak święty i pobożny jak apostoł Paweł? A co jeśliby był 

tak odważny jak Piotr lub kochający jak Jan? Pomimo tego taki człowiek nie mógłby niczego 

domagać się od swojego Stwórcy. Do tej pory nie spotkałem jeszcze wierzącego żadnej 

denominacji, który myślałby, że Bóg go zbawił, ponieważ przewidział, że będzie posiadał (taki 

człowiek) określone cnoty i zasługi. Otóż, moi bracia, najlepsze klejnoty, jakie święty kiedykolwiek 

nosi, jeśli są klejnotami które sam sporządził, nie są tak bardzo cenne, ponieważ wmieszane są z 

ziemią. Najlepsza łaska, jaką kiedykolwiek posiadamy, posiada w sobie coś ziemskiego. Czujemy 

to, nawet, kiedy jesteśmy najbardziej oczyszczeni, czy też kiedy jesteśmy najbardziej uświęceni, 

dlatego nasz język musi zawsze wyznawać:  

 

                                 „Jestem największym z grzeszników;  

                                  Jezus umarł za mnie ”.  

 

Nasza jedyna nadzieja, czy też nasz jedyny ratunek, wciąż opiera się na łasce ucieleśnionej w 

osobie Jezusa Chrystusa. I jestem pewien, że musimy całkowicie odrzucić i pominąć wszelkie 

myśli, że nasze łaski, które są darami naszego Pana, i które Sam wszczepił w nas swoją prawicą, 

mogły kiedykolwiek spowodować, że okazał nam Swoją miłość. Z tego powodu zawsze musimy 

śpiewać: 

 

                                    „Co było w nas, co mogło zasłużyć na docenienie  

                                    Lub sprawić radość Stwórcy?  

 

  Otóż stało się tak, Ojcze, o czym zawsze musimy śpiewać,  

   Ponieważ wydawało się to dobre w Twoich oczach.”  

 

Bóg mówi: ,,Zmiłuję się nad kim się zmiłuję” (Rzym 9:15 UBG). Zbawia, ponieważ chce zbawić. A 

jeśli zapytasz mnie, dlaczego właśnie mnie zbawia, mogę tylko odpowiedzieć, ponieważ On chce 

tego. Czy jest we mnie coś, co powinno mnie polecić Bogu? Nie. Odkładam wszystko na bok. Nie 

miałem nic co mogło by mnie polecić Bogu. Kiedy Bóg mnie zbawił, byłem najbardziej podły, 

zgubiony i zepsuty z całej rasy. Leżałem przed Nim jak niemowlę we krwi. (Ezech 16:4-6 UBG).  

Zaprawdę, nie miałem siły ani mocy, aby pomóc sobie samemu. O, jak nieszczęśnie się czułem i 

wiedziałem, że jestem nędznikiem! I nawet jeśli wy mieliście coś w sobie co rekomendowało was 

Bogu, to ja jednak tego nie miałem. Zadowoliłem się zbawieniem przez łaskę, czystą, nie skalaną 

niczym, darmową i kompletną łaską. Nie mogę się pochwalić żadnymi zasługami. I nawet jeśli wy 

możecie to zrobić, to ja jednak nie mogę. Muszę śpiewać: 

                                      

                                        „Darmowa łaska, sama od początku do końca, 

                                         Zdobyła moje uczucie i mocno trzyma moją duszę”.   

 

 3. Po trzecie, ten Boży wybór miał miejsce przed założeniem świata, i jest 

PRZEDWIECZNY.   
 

 ,,Bóg od początku wybrał was do zbawienia” (2 Tes 2:13-14 UBG). Czy ktokolwiek 

może mi powiedzieć, kiedy był ten początek? Wiele lat temu myśleliśmy, że początek tego świata 

nastąpił, gdy przyszedł na niego Adam, ale odkryliśmy, że tysiące lat wcześniej Bóg przygotowywał 

chaotyczną materię, aby uczynić z niej odpowiednią siedzibą dla człowieka, umieszczając na niej 

rasy stworzeń, które wymarły i pozostawiły po sobie ślady dzieła Jego rąk i cudownych 

umiejętności, zanim stworzył Swoją ręką człowieka. Ale to nie był początek, ponieważ objawienie 

wskazuje nam na okres czasu, który miał miejsce na długo, zanim ten świat został ukształtowany, 



na dni, w których rodziły się gwiazdy poranne, kiedy jak krople rosy z palców poranka, gwiazdy i 

konstelacje ściekały z ręki Boga. Kiedy własnymi ustami puścił w ruch sfery niebieskie. Kiedy  

Swoją ręką wysłał komety, jak pioruny, wędrujące po niebie, aby pewnego dnia dotarły do 

właściwej dla swego rodzaju orbity.  

 Cofnęliśmy się do minionych lat, kiedy powstawały światy, a konstelacje były 

kształtowane, ale jeszcze nie zbliżyliśmy się do początku. Dopóki nie przejdziemy do czasu, kiedy 

cały wszechświat spał w umyśle Boga, jeszcze nienarodzony, dopóki nie wejdziemy w wieczność, 

w której Bóg Stwórca żył samotnie, wszystko w nim spało, całe stworzenie spoczywało wewnątrz 

w Jego potężnej gigantycznej myśli, to nie dotrzemy do początku. Możemy cofać się, cofać, cofać, 

wiek po wieku. Możemy cofnąć się, jeśli użyjemy tak dziwnych słów, całą wieczność, a jednak 

nigdy nie dotrzemy do początku. Nasze skrzydła myśli zmęczyłyby się, a nasza wyobraźnia 

umarłaby. Gdyby nawet zdołała prześcignąć błyskawice błyskające majestatem, mocą i szybkością, 

to i tak wkrótce by się zmęczyła, zanim dotarłaby do początku. Ale Bóg od początku wybrał swój 

lud. Kiedy nienawigowany eter był jeszcze nieporuszany przez skrzydła ani choćby jednego anioła, 

kiedy przestrzeń była bezbrzeżna lub nienarodzona, gdy panowała powszechna cisza, i żaden głos 

ani szept nie zaburzyły powagi milczenia, kiedy nie było bytu ani ruchu, czasu i niczego poza 

samym Bogiem, samotnym w Jego wieczności, kiedy bez śpiewu anioła, bez obecności nawet 

cherubinów, na długo przed narodzinami żywych stworzeń i ukształtowaniu kół rydwanu JAHWE, 

to wtedy: „Na początku było słowo” i na początku lud Boży był jedno ze Słowem, i na początku 

Bóg wybrał ich do życia wiecznego. Nasz wybór jest więc przedwieczny. Nie zatrzymam się, żeby 

to udowodnić. Tylko przedstawiłem powyższe myśli dla pożytku młodych niedawno nawróconych 

wierzących, aby zrozumieli, co rozumiem przez przedwieczne, bezwarunkowe wybranie.  

   

 4. A następnie, Boży przedwieczny wybór jest OSOBISTY. 
 

 Tutaj znowu nasi przeciwnicy próbowali obalić przedwieczny wybór, mówiąc nam, że 

dotyczy on narodów, a nie poszczególnych ludzi. Ale tutaj apostoł mówi: ,,Bóg od początku 

wybrał was” (2 Tes 2:13-14 UBG). Najbardziej nieudanym trikiem na ziemi jest stwierdzenie, że 

Bóg nie wybrał poszczególnych osób, ale narody, ponieważ ten sam zarzut, który dotyczy wyboru 

poszczególnych osób, dotyczy także wyboru narodu. Gdyby nie było sprawiedliwym wybranie 

poszczególnej osoby, to o wiele bardziej niesprawiedliwe byłoby wybranie narodu, ponieważ naród 

jest tylko związkiem wielu osób. A wybór narodu wydaje się być bardziej gigantyczną zbrodnią - 

jeśli przedwieczny wybór miałby być przestępstwem - niż wybranie jednej osoby. Z pewnością 

wybór dziesięciu tysięcy ludzi byłby uważany za gorszy niż wybór tylko jednego człowieka - 

wyróżnienie jednego całego narodu od reszty ludzkości wydaje się być większą ekstrawagancją w 

działaniu boskiej suwerenności niż wybranie jednego biednego śmiertelnika, a pominięcie innego. 

Bo czym są ludy, jeśli nie związkami poszczególnych ludzi? Czym są całe narody, jeśli nie 

społecznością różnych jednostek? Naród składa się z poszczególnych osób tej, tamtej, jeszcze 

jednej etc. A jeśli ktoś powie mi, że Bóg wybrał Żydów, odpowiem wtedy, że wybrał tego Żyda i 

tamtego Żyda i jeszcze innego Żyda. A jeśli powiecie mi, że wybrał Wielką Brytanię, to powiem, że 

wybrał tego Brytyjczyka, tamtego Brytyjczyka i jeszcze jednego Brytyjczyka. A więc w końcu jest 

to to samo. Wybór jest więc osobisty. I taki być musi. Każdy, kto czyta powyższy tekst Pisma i inne 

jemu podobne, zobaczy, że Pismo Święte nieustannie mówi o Bożych ludziach, jednym po drugim  

jako o szczególnych stworzeniach podlegających Bożemu przedwiecznemu wyborowi. 

                                      

                                      „Synami jesteśmy przez wybranie Boże, 

                                      my, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa;  

                                      Otrzymujemy tutaj suwerenną łaskę 

                                      przez wieczne przeznaczenie.”  

 

Wiem, że to jest osobisty przedwieczny Boży wybór.  

 



 5. Inna myśl jest taka - ponieważ mój czas leci zbyt szybko, aby pozwolić mi na 

długie rozwodzenie się nad omawianymi punktami - że Boże przedwieczne wybranie rodzi 

DOBRE SKUTKI W CZŁOWIEKU I JEGO ŻYCIU. 

 

 „Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w 

prawdę.” (2 Tes 2:13-14 UBG). Jak wielu ludzi błędnie pojmuje doktrynę o Bożym 

przedwiecznym wybraniu! I jak moja dusza płonie i gotuje się na wspomnienie straszliwego zła, 

które narosło z okaleczania i przekręcania tej chwalebnej części wspaniałej prawdy Bożej! Iluż jest 

takich, którzy powiedzieli sobie: „Jestem wybrany” i usiedli pogrążeni w lenistwie, ba, niektórzy 

postąpili jeszcze gorzej! Powiedzieli: „Jestem wybranym Bożym” i obiema rękami popełniali 

niegodziwość. Szybko biegli do wszystkiego, co nieczyste i mawiali: „Jestem wybranym dzieckiem 

Bożym, niezależnie od moich uczynków, dlatego mogę żyć tak, jak mi się podoba i robić to, co 

chcę”. O umiłowani! Pozwólcie, że uroczyście ostrzegę każdego z was, abyście nie naciągali tej 

prawdy zbyt daleko - albo raczej nie zamieniali jej w błąd, bo nie możemy jej naciągać. Możemy 

przekroczyć prawdę. Możemy sprawić, że to, co miało być słodkie ku naszej pociesze, stanie się 

okropną mieszanką ku naszej zgubie. Powiadam wam, że tysiące ludzi którzy powiedzieli sobie: 

„Bóg wybrał mnie do nieba i do życia wiecznego”, zostało zgubionych przez złe zrozumienie tejże 

doktryny, zapomnieli oni, że jest również napisane, że Bóg ich wybrał, „przez uświęcenie Ducha i 

wiarę w prawdę.” Taki jest przedwieczny wybór Boga - wybranie do uświęcenia i do wiary. Bóg 

wybiera poszczególnych ludzi, aby byli świeci i wierzący.  

 Ilu z was znajdujących się tutaj dzisiaj jest wierzącymi? Ilu członków mojego zboru może 

położyć ręce na sercu i powiedzieć: „Ufam Bogu, że jestem uświęcony”? Czy jest ktoś z was, kto 

mówi: „Jestem wybrany”? - A pomimo tego przeklinał w zeszłym tygodniu. Albo który twierdzi: 

„Ufam, że jestem wybrany”, a mimo to dopuścił się popełnienia jakiegoś podłego uczynku w ciągu 

ostatnich sześciu dni. Ktoś inny z was mógłby powiedzieć: „Jestem wybrany”, ale jego życie 

świadczy o tym, że jest najbardziej przeklętym obłudnikiem. Jeszcze inni z was mogą także 

zarzekać się, że są wybrani, ale ja mógłbym niektórym z nich przypomnieć, że zaniedbują 

przychodzenie przed przebłagalnię w Niebie i nie modlą się. Och, umiłowani! nigdy nie myślcie, że 

jesteście wybrani, dopóki nie będziecie święci. Możecie przyjść do Chrystusa jako grzesznicy, ale 

nie możesz przyjść do Niego jako osoby wybrane, dopóki nie zobaczycie swojej świętości. Nie 

interpretujcie źle tego, co mówię - nie wmawiajcie sobie że jesteście wybrani, pomimo myślenia, że 

możecie żyć w grzechu. To jest niemożliwe. Wybrani Boży są święci. Nie są czyści, nie są 

doskonali, nie są bez skazy, ale patrząc ogólnie na ich życie jako całość, można zauważyć, że są 

osobami świętymi. Są naznaczeni i różnią się od innych; żaden człowiek nie ma prawa uważać się 

za wybranego, chyba że żyje świętym życiem. Może być wybrany, a mimo to leżeć w ciemności, 

dlatego dopóki tak się z nim rzeczy mają, nie ma prawa w to wierzyć. Nikt nie może powiedzieć, że 

jest wybrany, dopóki nie ma na to dowodów. Taki człowiek może żyć świętym życiem pewnego 

dnia, ale obecnie leżąc w ciemności jest martwy. Jednakże jeśli ktoś chodzi w bojaźni Bożej, 

próbując podobać się Bogu i przestrzegać Jego przykazań, to niech nie wątpi, że jego imię zostało 

zapisane w Księdze Żywota Baranka jeszcze przed założeniem świata.  

 A żeby to nie było dla was zbyt trudne, zwróćcie uwagę na inny znak Bożego 

przedwiecznego wybrania, którym jest wiara, czyli wierzenie w prawdę. Ktokolwiek wierzy w 

Bożą prawdę i w Pana Jezusa Chrystusa, jest wybrany. Często spotykam się z biednymi duszami, 

które niepokoją się i martwią następującą myślą: „A co, jeśli nie zostałem wybrany”. „O, proszę 

pana”, mówią: „Wiem, że pokładam ufność w Jezusie. Wiem, że wierzę w Jego imię i ufam Jego 

krwi, ale co jeśli nie zostałem wybrany? ” Biedne, kochane stworzenie! Niewiele wiesz o 

Ewangelii, inaczej nigdy byś o tym nie mówił w taki sposób, gdyż ten, kto wierzy, jest wybrany. Ci, 

którzy są wybrani, są wybrani do uświęcenia i wiary. A jeśli masz wiarę, jesteś jednym z wybranych 

przez Boga. Możesz to wiedzieć i powinieneś to wiedzieć, ponieważ jest to absolutna pewność. 

Jeśli jako grzesznik patrzysz dziś rano na Pana Jezusa Chrystusa i mówisz:  

                                       „Nic w moich rękach nie przynoszę,  

                                       Po prostu lgnę do Twojego krzyża, ” 



 

to jesteś wybrany. Nie obawiam się, że doktryna o Bożym przedwiecznym wybraniu miałaby 

przerażać biednych świętych albo grzeszników. Jest wielu duchownych, którzy mówią pytającemu: 

„Przedwieczny Boży wybór nie ma z tobą nic wspólnego”. To bardzo źle, ponieważ takiej biednej 

duszy nie wolno w ten sposób uspokajać. Gdyby można było ją tak uspokoić, to byłoby dobrze, 

jednakże dusza trapiona tym czy jest wybrana odpowie takim duchownym, że nie może nic na to 

poradzić, że ma takie wątpliwości. Dlatego należy tak trapionym powiedzieć: ,,Jeśli wierzysz w 

Pana Jezusa Chrystusa, to jesteś wybrany. Jeśli oddasz się Panu Jezusowi, to jesteś wybrany.” 

Mówię tobie o największy z grzeszników tu obecnych - dziś rano mówię ci w Bożym imieniu, że 

jeśli przyjdziesz do Boga bez żadnych własnych uczynków, rzucając się do stóp Chrystusa, aby 

obmył cię swoją krwią i okrył cię swoją sprawiedliwością, jeśli przyjdziesz teraz i zaufasz Mu, to 

jesteś wybrany – zostałeś umiłowany przez Boga przed założeniem świata, ponieważ nie mógłbyś 

przyjść do Chrystusa, gdyby Bóg nie dał tobie mocy i nie wybrał cię do tego. Będziesz bezpieczny, 

jeśli przyjdziesz i rzucisz się do stóp Pana Jezusa Chrystusa, pragnąc być zbawionym i kochanym 

przez Niego. Jednakże nie myśl przy tym wszystkim, że jakikolwiek człowiek zostanie zbawiony 

bez wiary i bez świętości. Nie wyobrażajcie sobie, moi słuchacze, że jakiś dekret, wydany w 

ciemnych wiekach wieczności, zbawi wasze dusze, jeśli nie uwierzycie w Chrystusa. Nie siadajcie 

sobie bezczynnie i nie wyobrażajcie sobie, że zostaniecie zbawieni bez wiary i świętości. Gdyż jest 

to najbardziej ohydna i przeklęta herezja, która doprowadziła do zguby tysiące wyznawców 

chrześcijaństwa. Nie kładźcie doktryny Bożego przedwiecznego wyboru jako poduszki pod swoją 

głowę do spania, bo gdy tak zrobicie, to możecie zostać zgubieni. Nie daj Boże, abym poklepywał 

was po ramieniu, utwierdzając w nieprawości, abyście trwali spokojnie w waszych grzechach.  

 Grzeszniku! w Biblii nie ma nic, co mogłoby usprawiedliwić twoje grzechy, i jeśli jesteś 

winny ich popełnienia, mężczyzno, czy też kobieto, to nie znajdziesz w tej Biblii ani jednej kropli, 

która ochłodzi twój język, ani jednej doktryny, która zmniejszy twoją winę. Twoje potępienie 

będzie spowodowane całkowicie twoją własną winą, a twój grzech obficie na to zasłuży, ponieważ 

wierzysz, że nie jesteś potępiony. Grzeszniku, Pan Jezus Chrystus powiada: „Ale wy nie wierzycie, 

bo nie jesteście z moich owiec” (Jan 10:26 UBG) oraz ,,A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby 

mieć życie” (Jan 5:40 UBG). Nie myśl człowieku, że wybranie usprawiedliwia grzech - nie śnij o 

tym - nie kołysz się w słodkim samozadowoleniu na myśl o swojej nieodpowiedzialności. Jesteś 

odpowiedzialny za to co słyszysz. Musisz przyjąć obie rzeczy. Musisz uznać Boską suwerenność, 

ale nie zapominać przy tym o odpowiedzialności człowieka. Kaznodzieje muszą głosić doktrynę 

Bożego przedwiecznego wyboru, ale przy tym muszą także uprawiać serca grzeszników posyłając 

do nich Bożą prawdę. Muszę powiedzieć wam i przypomnieć, drodzy słuchacze o tym, że chociaż 

jest napisane o Bogu: „….we mnie jest twoja pomoc” (Oz 13:9 UBG), to również Bóg powiada w 

swoim słowie: „Zniszczyłeś się sam, Izraelu” (Oz 13:9 UBG).  

  

 6. Teraz, na koniec, spróbuję przedstawić jakie są prawdziwe i uzasadnione 

TENDENCJE prawidłowego pojmowania doktryny o Bożym przedwiecznym wyborze? 

  

 A. Po pierwsze, powiem wam, co powoduje doktryna wybrania w życiu świętych, gdy 

Bóg nią ich pobłogosławi. B. Po drugie, przedstawię co przyniesie ona grzesznikom, jeśli Bóg im ją 

błogosławi.  

 A. Po pierwsze, myślę, że Boże przedwieczne wybranie dla świętego jest jedną z 

najbardziej obnażających doktryn na całym świecie, gdyż odziera człowieka  z wszelkiej ufności w 

ciele i polegania na czymkolwiek z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. Jak często owijamy się 

własną ludzką sprawiedliwością i ubieramy się w fałszywe perły i klejnoty naszych własnych dzieł i 

uczynków? Zaczynamy mówić: „Teraz będę zbawiony, ponieważ mam taki a taki dowód”. Zamiast 

tak czynić, powinniśmy wiedzieć, że tylko naga wiara zbawia, to ta wiara i tylko ta jednoczy 

wierzącego grzesznika z Barankiem niezależnie od uczynków, chociaż także prowadzi do ich 

spełniania. Jak często opieramy się na jakimś dziele, innym od tego, które dokonał nasz Umiłowany 

Zbawiciel i ufamy jakiejś innej mocy niż ta, która pochodzi z Wysokości? Teraz, jeśli chcemy aby 



nie polegać na tej innej mocy to musimy mocno uchwycić się doktryny Bożego przedwiecznego 

wybrania nas. Zatrzymaj się, moja duszo teraz, i zastanów się nad nią. Bóg ukochał cię, zanim 

powstałaś. Kochał cię, kiedy byłaś martwa w swoich występkach i grzechach, i posłał Swojego 

Syna, aby umarł za ciebie. Nabył cię Jego cenną krwią, zanim byłaś w stanie wyseplenić Jego imię. 

Czy zatem możesz być pyszna?  

 Nie znam niczego, co byłoby dla nas ludzi bardziej przywodzące do pokory niż ta 

doktryna wyboru. Czasami padałem przed nią na twarz, usiłując ją zrozumieć. Rozpościerałem 

skrzydła i jak orzeł, wzbijałem się ku słońcu. Przez długi czas moje oko było wytrwałe, a skrzydła 

poruszały się miarowo, jednakże, kiedy zbliżałem się do zrozumienia tej doktryny to przeszywała 

mnie jedna myśl „Bóg od początku wybrał cię ku zbawieniu”, powodując, że zatracałem się w jej 

blasku, oszołomiony potężną myślą, i z zawrotnego uniesienia moja dusza spadała na dół, padając 

na twarz i załamana, mówiła: „Panie, jestem niczym, jestem mniej niż niczym. Dlaczego wybrałeś 

mnie? Dlaczego mnie?”  

 Przyjaciele, jeśli chcecie być pokorni, studiujcie tę doktrynę, bo ona uczyni was takimi 

pod wpływem Ducha Bożego. Ten, kto jest dumny ze swego wybrania, nie jest wybrany, a ten, kto 

czuje się upokorzony pod jej wpływem, może wierzyć, że jest. Taki człowiek ma wszelkie powody 

ku temu, by wierzyć, że tak jest, ponieważ jednym z najbardziej błogosławionych skutków Bożego 

przedwiecznego wybrania jest to, że pomaga nam ukorzyć się przed Bogiem.  

 Dalej, doktryna Bożego przedwiecznego wyboru powinna uczynić chrześcijanina bardzo 

nieustraszonym i bardzo odważnym. Żaden człowiek nie będzie tak odważny jak ten, który wierzy, 

że został wybrany przez Boga. Co obchodzi go człowiek, skoro został wybrany przez swego 

Stwórcę? Co będzie go obchodzić żałosne ćwierkanie małych wróbli, kiedy będzie wiedział, że jest 

orłem z rasy królewskiej? Czy będzie go to obchodziło, że jakiś żebrak będzie wskazywał palcem 

na niego, podczas gdy on będzie wiedział, że w jego żyłach płynie królewska krew niebios? Czy 

będzie się bał, jeśli cały świat stanie przeciwko niemu? Jeśli cała ziemia będzie uzbrojona    

przeciwko niemu, to on będzie pozostawał w doskonałym pokoju, gdyż będzie przebywał w 

sekretnym miejscu przybytku Najwyższego, w wielkim namiocie Wszechmocnego. „Należę do 

Boga” - mówi - „Różnię się od innych ludzi. Są niższej rasy. Czy nie jestem szlachetny? Czy nie 

jestem jednym z arystokratów Nieba? Czy moje imię nie jest zapisane w Księdze Bożej?” Czy 

zależy mu na świecie? Nie, nie zależy mu tak, jak lwu, który nie dba o szczekanie psów. Śmieje się 

ze wszystkich swoich wrogów, a kiedy zbliżają się do niego, wstaje i rozbija ich w pył. Co go oni 

obchodzą? Chodzi wśród nich jak kolos, podczas gdy mali ludzie chodzą pod nim, nie rozumiejąc 

go. Jego czoło zrobione jest z żelaza, a serce z krzemienia – dlatego nie zważa na człowieka? Nie, 

nawet gdyby jeden powszechny syk wydobyłby się z gardzieli szerokiego świata, to śmiałby się z 

tego, bo powiedziałby:  

 

                                     „Ten, który uczynił Boga swoją ucieczką ,  

                                     znajdzie najbezpieczniejsze schronienie”.  

 

,,Jestem jednym z Jego wybranych. Jestem wybrany przez Boga i cenny i chociaż świat mnie 

odrzucił, nie boję się.” Ach! wy, wyznawcy chrześcijaństwa służący Bogu ponieważ jest to modne 

w naszych czasach; ugniecie się jak wierzby. W dzisiejszych czasach jest niewielu mocnych jak dąb 

chrześcijan, którzy potrafią wytrzymać burzę. Powiem wam, dlaczego. To dlatego, że nie wszyscy 

wierzący wierzą, że są wybranymi. Człowiek, który wie, że został przedwiecznie wybrany, będzie 

zbyt dumny, by zgrzeszyć, nie zniży się do tego, by popełniać czyny zwykłych ludzi. Wierzący w tę 

prawdę powie: „Miałbym pójść na kompromis i nagiąć moje zasady? Zmienić moje doktryny? 

Odrzucić moje poglądy? Ukryć to, co uważam za prawdę? Nie. Ponieważ wiem, że jestem jednym z 

wybranych przez Boga, to wbrew groźbom wszystkich ludzi będę mówił prawdę Bożą, cokolwiek 

powie człowiek." Nic nie czyni człowieka tak naprawdę odważnym, jak to, gdy wie, że jest 

wybranym przez Boga. Nie będzie się trząsł, ani nie będzie się bał, ten kto jest przekonany, że Bóg 

go wybrał.  

 Co więcej, Boże przedwieczne wybranie uczyni nas wierzących świętymi. Nic pod 



łaskawym wpływem Ducha Świętego nie może uczynić chrześcijanina bardziej świętym niż myśl, 

że został wybrany. „Czy mam zgrzeszyć”, mówi taki wierzący, „po tym, jak Bóg mnie wybrał? Czy 

po otrzymaniu takiej miłości mam przekroczyć przykazania? Czy mam odstąpić od prawdy po tym 

jak okazano mi tak wiele miłującej dobroci i czułego miłosierdzia? Nie, mój Boże, ponieważ mnie 

wybrałeś, będę Cię kochał. Będę żyć tylko dla Ciebie 

 

                                         „Ponieważ Ty, wieczny Boże,  

                                         Stałeś się moim Ojcem ”.  

 

Oddam się Tobie, aby być Twoim na zawsze, przez Twoje wybranie i przez odkupienie, oddając się 

Tobie i uroczyście poświęcając się Twojej służbie. 

  A teraz na koniec słowo do bezbożnych. Co mówi doktryna Bożego przedwiecznego 

wyboru do ciebie? Po pierwsze, bezbożni, usprawiedliwię was z jednej rzeczy. Wielu z was nie lubi 

doktryny Bożego wyboru i nie mogę was za to winić, gdyż widziałem i słyszałem tych, którzy 

głosząc Boże wybranie, usiedli i powiedzieli: „Nie mam ani słowa do powiedzenia grzesznikowi”. 

Otóż, mówię, że nie powinniście lubić takiego głoszenia i nie będę was winić za to. Ja ze swej 

strony powiadam: miej odwagę, miej nadzieję, grzeszniku, że istnieje Boże wybranie. Doktryna ta 

jest daleka od deprymowania i zniechęcania cię, wręcz przeciwnie jest bardzo radosną i pełną 

nadziei rzeczą. A co, jeśli powiedziałbym ci, że być może nikt nie może zostać zbawiony, ponieważ 

nikt nie jest przeznaczony do życia wiecznego? Czy nie zadrżałbyś i nie złożyłbyś rąk w 

beznadziejności i nie powiedział: „Więc jak mogę zostać zbawiony, skoro nikt nie jest wybrany?” 

Jednakże tak nie jest, na szczęście Bóg wybrał mnóstwo ludzi, tylu, że żaden śmiertelnik nie może 

ich policzyć. Dlatego odwagi, biedny grzeszniku! Porzuć swoje przygnębienie - czy nie możesz być 

wybranym przez Boga tak jak są inni? Bo wybrany jest niezliczony tłum ludzi (Obj 7:9 UBG). Jest 

dla ciebie radość i pocieszenie! W takim razie nie tylko nabierz otuchy, ale idź i wypróbuj Mistrza. 

Pamiętaj, że nawet gdybyś nie był wybrany, nic przez to nie straciłbyś.  

 Co powiedzieli czterej trędowaci za czasów Elizeusza? „….w mieście jest głód i tam 

umrzemy. A jeśli zostaniemy tu, również umrzemy. Teraz więc chodźcie….do obozu Syryjczyków. 

Jeśli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeśli nas zabiją, umrzemy” (2 Król 7:4 UBG). O 

grzeszniku! Przyjdź przed Tron Boży, aby otrzymać miłosierdzie miłości Bożego wyboru. Jeśli 

nigdzie nie pójdziesz to umrzesz tam, gdzie jesteś. Dlatego idź do Boga i nawet zakładając, że On 

cię odrzuci, że Jego uniesiona ręka odepchnie cię – co jest rzeczą niemożliwa - to jednak niczego 

nie stracisz. Nie będziesz za to bardziej potępiony niż teraz jesteś. Poza tym, zakładając, że jesteś 

potępiony, miałbyś przynajmniej satysfakcję z możliwości wzniesienia oczu w piekle i 

powiedzenia: „Boże, prosiłem Cię o miłosierdzie, a Ty go mi nie okazałeś. Szukałem go, ale Ty 

odmówiłeś." Tak się nigdy nie stanie, dlatego nigdy nie będziesz mógł tak powiedzieć, grzeszniku! 

Jeśli pójdziesz do Niego i poprosisz Go, otrzymasz to o, co prosisz, bo On nigdy jeszcze nikogo nie 

odrzucił! Czy to nie jest dla ciebie nadzieją? Cóż, chociaż istnieje ustanowiona określona liczba 

wybranych, to jednak prawdą jest, że wszyscy, którzy szukają, należą do tej liczby. Idź i szukaj, a 

jeśli będziesz pierwszym, który pójdzie do piekła, powiedz diabłom, że zginąłeś w ten sposób - 

powiedz demonom, że jesteś odrzuconym, po tym, jak przyszedłeś do Jezusa jako grzesznik. 

Powiadam wam, że to zhańbiłoby Przedwiecznego - z całym szacunkiem dla Jego imienia - a On 

nie pozwoliłby na coś takiego. Jest zazdrosny o swój honor i nie może Sobie pozwolić na to, aby 

grzesznik tak powiedział. 

  Ale ach, biedna duszo! Nie myśl w ten sposób, że przychodząc do Chrystusa możesz 

cokolwiek stracić. Jest jeszcze jedna myśl - czy podoba ci się prawda o Bożym wyborze, którą 

głosiłem dzisiejszego ranka? Czy chcesz przyznać, że jest sprawiedliwa? Czy mówisz: „Czuję, że 

jestem zagubiony. Zasługuję na to i jeśli mój brat zostanie zbawiony, to nie mogę z tego powodu 

szemrać. Jeśli Bóg mnie potępi i pominie, to zasługuję na to, a jeśli On uratuje osobę siedzącą obok 

mnie, to ma prawo zrobić z tym co Jego, co zechce, a ja nic przez to nie stracę.” Czy możesz to 

powiedzieć szczerze z głębi serca? Jeśli tak, to doktryna wyboru wywarła właściwy wpływ na 

twojego ducha i nie jesteś daleko od Królestwa Niebieskiego. Zostajesz zaprowadzony tam, gdzie 



powinieneś być, gdzie Duch chce, żebyś był, a będąc tak dziś rano, odejdź w pokoju. Bóg 

przebaczył twoje grzechy. Nie odczułbyś tego, gdyby cię nie ułaskawiono i nie czułbyś tego, gdyby 

Duch Boży w tobie nie działał. Dlatego raduj się tym. Niech twoja nadzieja spoczywa na krzyżu 

Chrystusa. Nie myśl teraz o Bożym wybraniu, ale o Panu Jezusie Chrystusie. Spoczywaj w Jezusie - 

Jezusie pierwszym, pośrodku i bez końca.  

 

 

 IV. BOŻE POSZCZEGÓLNE PRZEDWIECZNE WYBRANIE. 

  

  

 ,,Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To 

bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do 

wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 Piot 1:10-11 UBG). 

 

 Jest niezmiernie pożądane, aby w godzinach wielbienia, gdy przebywamy w domu 

modlitwy nasze umysły były w jak największym stopniu pozbawione wszelkich doczesnych 

światowych myśli. Chociaż nasze sprawy z całego tygodnia będę bardzo naturalnie walczyć z nami, 

aby naruszać szabat, to jednak naszym zadaniem jest strzeżenie szabatu przed naruszeniem go przez 

nasze ziemskie troski, tak jak chronilibyśmy oazę przed wdzieraniem się do niej piasku.  

 Czuję jednak, że dzisiaj zostaniemy otoczeni okolicznościami szczególnie trudnymi 

podczas usiłowania skierowania naszych umysłów na sprawy duchowe, ponieważ ze wszystkich 

okresów czasu, okres wyborów jest być może najgorszy do uzyskania jakiegokolwiek duchowego 

zbudowania w naszym sanktuarium, jeśli zależy to od wysiłku, który należy włożyć w zrozumienie 

pojęć abstrakcyjnych. W umysłach większości ludzi sprawy polityczne są tak ważne, że w bardzo 

naturalny sposób po pośpiechu tygodnia, połączonym z szybkim zbliżaniem się wyborów, jesteśmy 

skłonni wnosić te same myśli i te same uczucia do domu modlitwy i spekulować, być może nawet 

w miejscu oddawania czci Bogu, czy konserwatysta, albo może jednak liberał przedłuży swoją 

kadencję sprawowania władzy w naszym okręgu wyborczym. Albo czy do Rady miasta Londynu 

zostanie ponownie wybrany lord John Russell, baron Rothschild czy też pan Currie. 

 Dziś rano pomyślałem: Cóż, moje próby zatrzymania tego wielkiego pociągu będącego w 

ruchu na nic się nie zdadzą. Ludzie właśnie teraz zajmują się tymi politycznymi sprawami w 

ekspresowym tempie. Dlatego myślę, że będzie to mądrą rzeczą, iż zamiast próbować zatrzymać ich 

bieg myśli zmienię drogowskazy kolejowe, aby nadal mogli kontynuować swoje pogoń z taką samą 

szybkością jak zawsze, ale w nowym kierunku. To będzie ten sam pociąg. Nadal będą szybko 

pędzić do wyborów, ale być może będę miał jakąś umiejętność, aby zmienić ich punkt widzenia, tak 

aby mogli rozważyć polityczne wybory w inny sposób.  

 Kiedy pan Whitefield, ewangelista przebudzeniowy, został kiedyś poproszony do 

wykorzystania swoich wpływów w wyborach powszechnych, to odpowiedział jego lordowskiej 

mości, która zwróciła się do niego w tej sprawie, że bardzo mało wiedział o wyborach 

powszechnych, ale jeśliby jego lordowska mość zechciał posłuchać jego rady, to prosiłby go, aby 

dołożył wszelkich starań, aby umocnić swoje własne indywidualne „powołanie i wybranie”, co było 

bardzo trafną uwagą. Jednakże, nie powiedziałbym nikomu z tutaj obecnych, aby gardzili 

przywilejem, który posiadają jako obywatele. Daleki jestem od tego. 

 Kiedy stajemy się chrześcijanami, nie przestajemy być Anglikami. Kiedy stajemy się 

wyznawcami religii, to nie przestajemy posiadać praw i przywilejów, którymi obdarzyło nas 

obywatelstwo angielskie. Zawsze, gdy będziemy mieli okazję skorzystać z prawa głosu, używajmy 

go tak, jak to jest słuszne w oczach Wszechmogącego Boga, wiedząc, że za wszystko będziemy 

musieli zdać sprawę przed Nim, a między innymi i za to, że zostało nam to powierzone.  

  I pamiętajmy, że w dużym stopniu jesteśmy naszymi własnymi zarządcami, i że jeśli w 

tych wyborach wybierzemy złych przedstawicieli, to nie będziemy mogli winić za to nikogo innego 

oprócz siebie samych, jakkolwiek źle by rządzili później, chyba że zachowamy całą roztropność i w  

modlitwie do Boga Wszechmogącego poprosimy, aby pokierował naszymi sercami, abyśmy 



dokonali właściwego wyboru w tej sprawie. Niech Bóg tak nam pomoże i niech wynik będzie dla 

Jego chwały, bez względu na to, jak nieoczekiwany będzie tego rezultat dla każdego z nas!    

 Powiedziawszy tak wiele tytułem wstępu, pozwólcie, że zmienię kolejowe znaki-

drogowskazy  i skieruję was do rozważenia waszego szczególnego powołania i wybrania, wzywając 

was słowami apostoła: ,,Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i 

wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane 

wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 Piot 1:10-11 

UBG). Mamy tu przedstawione, po pierwsze, dwie podstawowe kwestie religii - „powołanie i 

wybranie”. Po drugie, mamy tutaj podaną dobrą radę - „starajcie się umocnić wasze powołanie i 

wybranie”, albo raczej upewnić się, że jesteśmy powołani i wybrani. A następnie, po trzecie, mamy 

podanych kilka powodów, dla których powinniśmy użyć tej pilności, aby być pewnym naszego 

wybrania - ponieważ z jednej strony będziemy przez to chronieni przed upadkiem, a z drugiej 

„hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa 

Chrystusa”. 

 

 1. Przede wszystkim zatem istnieją DWIE WAŻNE SPRAWY W RELIGII – obie są 

tajemnicami dla doczesnego świata – mogą byś zrozumiane tylko przez tych ludzi, którzy 

zostali ożywieni łaską Bożą, a są nimi: „POWOŁANIE I WYBRANIE.” 
 

 Przez słowo „powołanie” w Piśmie Świętym rozumiemy dwie rzeczy, jedną, ogólne 

powołanie, które w głoszeniu Ewangelii dane jest każdemu stworzeniu pod niebem. Drugie 

powołanie (które jest tutaj zamierzone) jest specjalnym powołaniem - które nazywamy powołaniem 

skutecznym, przez które Bóg potajemnie, używając swoich środków poprzez nieodpartą moc swego 

Ducha Świętego, powołuje z grona ludzkości pewną liczbę osób, którą Sam wcześniej przed 

wiekami wybrał, wyciągając ich z ich grzechów, by stali się sprawiedliwymi, i ze stanu śmierci w 

występkach i nieprawościach, by stali się żywymi duchowymi ludźmi, a także uwalniając ich od ich 

ziemskich dążeń do kochania Pana Jezusa Chrystusa.  

 Te dwa powołania bardzo się różnią. Jak ujął to Bunyan, bardzo ładnie: „Swym zwykłym 

wezwaniem nic nie daje. Swoim specjalnym powołaniem zawsze ma coś do dania. Ma również 

matczyny głos dla tych, którzy są pod Jego skrzydłami, a krzyczy na alarm, gdy widzi 

nadchodzącego wroga." To, co musimy uzyskać, jako absolutnie konieczne dla naszego zbawienia, 

to specjalne powołanie, skierowane do nas, nie do naszych uszu, ale do naszych serc, nie do 

naszego zwykłego cielesnego zrozumienia, ale do wewnętrznego człowieka mocą Ducha Świętego. 

 A potem drugą ważną rzeczą jest wybranie. Jak bez powołania nie ma zbawienia, tak bez 

wybrania nie ma powołania. Pismo Święte uczy nas, że Bóg od początku wybrał nas, którzy 

jesteśmy zbawieni do świętości przez Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże powiada nam, że 

wszyscy, którzy są powołani do życia wiecznego, wierzą, i że ich wiara jest skutkiem ich powołania 

do życia wiecznego przed założeniem świata. Bez względu na to, jak bardzo można to 

kwestionować, jak to często bywa, to najpierw musiano by zaprzeczyć autentyczności i pełnej 

inspiracji Pisma Świętego, zanim można by było logicznie i prawdziwie odrzucić tę doktrynę.  

 A ponieważ bez wątpienia mam tutaj obecnych wielu członków kościoła episkopalnego, to 

pozwólcie, że powiem im to, co często mówiłem wcześniej: „Wy, spośród wszystkich ludzi, 

jesteście najbardziej niekonsekwentni na świecie, chyba że wierzycie w doktrynę Bożego 

przedwiecznego wyboru, bo jeśli nie naucza o niej Pismo Święte, to jednak jedna rzecz jest 

absolutnie pewna, a mianowicie to, że doktryna ta jest nauczana przez wasze Artykuły Wyznania 

Wiary”. Nic nie może być wyrażone bardziej dobitnie ani nic wyłożone bardziej definitywnie, niż 

doktryna predestynacji w Księdze Nabożeństw (ang. The Book of Common prayer.).  

 Chociaż powiedziano nam to, co już wiemy, że ta doktryna jest wielką tajemnicą i może 

być głoszona ostrożnie tylko przez ludzi oświeconych. Jednak bez wątpienia jest doktryną Pisma 

Świętego, że ci, którzy są zbawieni, są zbawieni, ponieważ Bóg wybrał ich do zbawienia i są 

powoływani jako skutek tego pierwszego przedwiecznego wyboru Boga.  

 Jeśli ktoś z was kwestionuje omawianą doktrynę, to oświadczam, że opieram się na 



autorytecie Pisma Świętego. Ba, gdyby tak było, że trzeba by było odwołać się do tradycji, a jestem 

pewien, że tak nie jest, i że żaden chrześcijanin nigdy by tego nie zrobił, to jednak odwołał bym się  

do niej, aby przekonać o prawdziwości doktryny Bożego przedwiecznego wyboru tych z jej 

przeciwników, którzy polegają na tradycji. Mogę bowiem prześledzić tę doktrynę wyznawaną 

ustami kolejnych świętych mężów Bożych, od chwili obecnej do dni Kalwina, od Kalwina do 

Augustyna, a od niego do samego apostoła Pawła, a nawet do ust samego Pana Jezusa Chrystusa. Ta 

doktryna jest bez wątpienia nauczana w Piśmie Świętym i gdyby tylko ludzie nie byli zbyt dumni, 

by się przed nią uniżyć, to powszechnie wierzono by w nią i przyjęto ją jako jedyną oczywistą 

prawdę.  

 Dlaczego, panowie, nie wierzycie, że Bóg kocha swoje dzieci? Czy nie wiecie, że Bóg jest 

niezmienny? Dlatego, jeśli kocha ich teraz, to musiał zawsze ich kochać. Czy nie wierzycie, że jeśli 

ludzie są zbawiani, to Bóg, jest tym, który ich zbawia? A jeśli tak, to czy nie widzicie jakiejkolwiek 

trudności w przyznaniu, że skoro On ich zbawia, to musiał istnieć cel ich zbawienia - cel, który 

istniał przed założeniem świata? Czy nie zgodzicie się w tym ze mną? Jeśli tego nie zrobicie, to 

będą musiał zostawić was sam na sam z Pismem Świętym, a jeśli ono was nie przekona w tym 

względzie, to będą musiał pozostawić was nieprzekonanymi.   

 W tym miejscu może pojawić się pytanie, dlaczego powołanie tutaj w 2 Piot 1:10-11 UBG 

jest postawione przed wybraniem, skoro wybranie jest przedwieczne, a powołanie następuje w 

czasie? Na co odpowiadam, że tak jest ponieważ powołanie odkrywamy jako pierwsze. Pierwszą 

rzeczą, którą ty i ja możemy poznać, jest nasze powołanie, nie możemy być pewni tego, czy 

jesteśmy przedwiecznie wybrani, dopóki nie przekonamy się, że jesteśmy powołani. Musimy 

przede wszystkim udowodnić sobie nasze powołanie, a wtedy nasze wybranie stanie się dla nas 

pewnym.  

 „Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił” (Rzym 8:30 UBG). Powołanie 

przychodzi jako pierwsze w naszym pojmowaniu. Dostrzegamy najpierw to, że zostajemy powołani 

przez Ducha Bożego z naszego złego stanu, odrodzeni i uczynieni nowymi stworzeniami, a 

następnie, patrząc wstecz, postrzegamy siebie jako na pewno wybranych, ponieważ zostaliśmy 

powołani. 

 Myślę więc, że wyjaśniłem ten tekst Pisma (2 Piot 1:10-11 UBG). Istnieją, zatem, dwie 

rzeczy, co do których ty i ja mamy się upewnić - czy jesteśmy powołani i czy jesteśmy wybrani. I 

och, drodzy przyjaciele, jest to sprawa, co do której powinniśmy bardzo chcieć się upewnić, gdy 

rozważymy sobie to, jak zaszczytną rzeczą jest być przedwiecznie wybranym. Na tym świecie 

wybranie do Izby Gmin uważa się za coś ważnego, ale o ileż bardziej zaszczytne jest wybranie do 

życia wiecznego?  

 Zostajemy wybrani do powszechnego zebrania „….do zgromadzenia pierworodnych, 

którzy są zapisani w niebie”, na towarzyszy aniołów, na ulubieńców żywego Boga, aby zamieszkać 

z Najwyższym pośród najpiękniejszych synów światłości, najbliżej wiecznego tronu! Wybranie na 

tym doczesnym świecie jest rzeczą krótkotrwałą, ale wybranie Boże jest wieczne. Niech jakiś 

człowiek zostanie wybrany do Izby Gmin - siedem lat jest najdłuższym okresem, przez jaki może 

sprawować urząd, na który został wybrany. 

 Ale jeśli ty i ja zostaniemy wybrani zgodnie z Bożym zamysłem, to będziemy zajmować 

nasze miejsca, kiedy gwiazda poranna przestanie świecić, kiedy słońce osłabnie z czasem i kiedy 

wieczne wzgórza pochylą się w wyniku erozji. Jeśli zostaliśmy wybrani przez Boga i jesteśmy w 

Jego oczach cenni, to jesteśmy wybrani na zawsze, ponieważ Bóg się nie zmienia w odniesieniu do 

stworzeń, które wybrał. Tych, których przeznaczył, przeznaczył do życia wiecznego. Pan Jezus 

powiedział o wybranych: „i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (Jan 10:28 UBG).  

 Warto wiedzieć, że jesteśmy wybranymi, ponieważ nic na tym świecie nie może uczynić 

człowieka bardziej szczęśliwym ani mężniejszym niż wiedza o jego wyborze. „Jednak”, powiedział 

Chrystus do swoich apostołów, „nie z tego się cieszcie,….ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są 

zapisane w niebie” (Łk 10:20 UBG) - to jest najsłodsze pocieszenie, plaster miodu, z którego 

spadają najcenniejsze krople ze wszystkich, a mianowicie, krople wiedzy, że zostaliśmy wybrani 



przez Boga.    

 I to także, umiłowani, czyni człowieka mężnym. Kiedy człowiek pracowitością doszedł do 

pewności swego wyboru, to nie będzie można z niego uczynić tchórza. Nigdy nie będzie 

możliwym, aby zmusić go do tchórzliwego płaczu nawet w najgorszej bitwie. Trzyma mocno 

sztandar i tnie wrogów mieczem prawdy mówiąc: „Czy nie zostałem przeznaczony przez Boga do 

bycia nosicielem tej prawdy? Muszę i chcę przy niej trwać, pomimo was wszystkich ”. Człowiek 

taki powiada do każdego wroga: „Czy nie jestem wybranym królem? Czy potoki wody mogą zmyć 

święte namaszczenie z jasnego czoła króla? Nie, nigdy! A jeśli Bóg wybrał mnie na króla i kapłana 

Bożego na wieki wieków, to wszystko, co się wydarzy lub nadejdzie, niech się dzieje, co chce, czy 

będą to zęby lwa, ognisty piec, włócznia, koło tortur, czy palenie na stosie, wszystko to jest 

mniejsze niż nic, skoro jestem wybrany przez Boga ku zbawieniu ”.  

 Mówi się, że doktryna wyboru w naturalny sposób osłabia ludzi. Jednakże jest to 

kłamstwo. Może się tak wydawać w teorii, ale w praktyce zawsze było odwrotnie. Ludzie, którzy 

wierzyli w predestynację i trzymali się jej kurczowo i mocno, zawsze dokonywali 

najodważniejszych czynów. I w tym sensie wiara w przeznaczenie jest podobna nawet do wiary 

Mahometa. Czyny, które zostały przez niego dokonane, wynikały głównie z głębokiego 

przekonania, że Bóg przeznaczył go do ich wykonania. Nigdy Cromwell nie pędziłby swoich 

wrogów przed sobą, gdyby nie działo się to w nieubłaganej sile tej wszechpotężnej prawdy, i nie 

można by znaleźć żadnego człowieka wystarczająco silnego, by dokonać wielkich i mężnych 

czynów, chyba że znajdzie się takiego, który ufając Bogu Opatrzności, spogląda na wypadki życia 

jako kierowane przez Boga i poddaje się się niezmiennej predestynacji Bożej, aby być niesionym  

nurtem Jego woli, wbrew wszelkiej woli i życzeniom całego doczesnego świata. ,,Dlatego, bracia, 

tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie.” 

 

 2. Teraz przejdę tutaj do drugiej kwestii, którą jest DOBRA RADA. „….starajcie się 

umocnić wasze powołanie i wybranie.” 
 

 Nie wobec Boga, bo one są pewnymi dla Niego, dlatego musimy starać się je umocnić w 

odniesieniu do nas samych. Abyśmy byli ich całkiem pewni. I w pełni przekonani, że je posiadamy. 

W wielu naszych różnych miejscach oddawania czci Bogu istnieje bardzo wielka zachęta do 

wątpienia. Człowiek przychodzi do pastora i mówi: „Och! pastorze, tak się obawiam, że nie jestem 

nawrócony. Drżę, że nie jestem dzieckiem Bożym. Och! Obawiam się, że nie jestem jednym z 

przedwiecznie wybranych przez Pana Boga”. Na co pastor zwykle wyciąga ręce do takiej osoby i 

mówi: „Drogi bracie, wszystko jest w porządku, dopóki wątpisz”.  

 Otóż, uważam, że jest to całkowicie błędne postępowanie ze strony pastorów. Pismo 

Święte nigdy nie mówi: „Kto wątpi, będzie zbawiony”, ale „Kto wierzy”. Może być prawdą, że taki 

wątpiący człowiek jest w dobrym stanie. Może to prawda również, że potrzebuje tylko trochę 

pocieszenia, ale jego obawy nie są dobre, ani też nie powinniśmy go zachęcać do jego wątpliwości. 

Zadaniem pastorów jest zachęcenie takich wątpiących ludzi do uwolnienia się od ich wątpliwości i 

przez łaskę Bożą, zachęcenie ich, aby dokładali wszelkich starań, aby umocnić swoje powołanie i 

wybranie; nie wątpić w nie, ale być ich pewnymi.  

 Ach! Słyszałem, jak niektórzy z obłudnych wątpiących mówili: „Och! Mam takie 

wątpliwości, czy należę do Pana,”- wtedy pomyślałem sobie: „ I ja też mam wielkie wątpliwości co 

do Ciebie”. Słyszałem, jak niektórzy ludzie mówili, że drżą, ponieważ boją się, że nie są ludem 

Pańskim, a wiedziałem o nich, że są leniwi, siadają wprawdzie w swoich ławkach w niedziele i po 

prostu słuchają kazań, ale nigdy nie myślą o wprowadzaniu w życie tego co usłyszeli. Nigdy nie 

czynią dobrze, być może są niekonsekwentni w swoim życiu, a potem mówią o wątpieniu. To 

całkiem słuszne, że powinni wątpić, i jest to dobrze uzasadnione, że powinni, bo gdyby nie wątpili, 

moglibyśmy zacząć wątpić w nich. Bezczynni ludzie nie mają prawa do pewności powołania i 

wybrania. Pismo mówi: „….starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie.”   

 Zupełna pewność to doskonałe osiągnięcie. Dla człowieka jest pożytecznym, aby był 

absolutnie pewnym w tym życiu i całkowicie przekonanym o własnym powołaniu i wybraniu. Ale 



skąd może być pewien? Otóż, wielu z naszych bardziej ignoranckich słuchaczy wyobraża sobie, że 

jedynym sposobem, aby uzyskać taką pewność, że zostali przedwiecznie wybrani, jest jakieś 

objawienie, jakiś sen i jakaś tajemnica. Uśmiałem się bardzo serdecznie kosztem niektórych ludzi, 

którzy ufali swoim wizjom. Naprawdę, gdybyście szanowni słuchacze, mieli do czynienia z tak  

wieloma odcieniami ignorancji panującej wśród wyznawców chrześcijaństwa, jak ja, i 

musielibyście rozwiewać tak wiele wątpliwości i lęków, to mielibyście tak nieskończenie dosyć 

snów i wizji, że powiedzielibyście, gdyby tylko ktoś zaczął mówić o nich: „Zamilcz proszę!”.   

 „Pastorze”, powiedziała mi jedna kobieta, „Widziałam niebieskie światła w wejściowym 

salonie domu, kiedy się modliłam, i wydaje mi się, że widziałam Zbawiciela w rogu, i 

powiedziałam sobie, że jestem bezpieczna”. (Pan Spurgeon opowiedział tutaj niezwykłą historię o 

biednej kobiecie opętanej przez osobliwe złudzenie). A jednak w każdej części Anglii żyją 

dziesiątki tysięcy ludzi, w tym także członkowie chrześcijańskich gremiów, którzy nie mają 

lepszych podstaw na przekonanie, że są powołani i wybrani, niż jakaś równie śmieszna wizja lub 

równie absurdalne słyszenie głosu.  

 Jakiś czas temu przyszła do mnie pewna młoda kobieta. Chciała dołączyć do kościoła, a 

kiedy zapytałem ją, skąd wie, że się nawróciła, powiedziała, że znajdowała się na dole swego 

ogrodu i wydawało jej się, że słyszała głos, i że widziała coś w chmurach, co powiedziało jej to i to.  

„Cóż” - powiedziałem jej na to - „ta rzecz mogła być sposobem na wyświadczenie ci dobra, ale jeśli 

zaufasz temu,  to będziesz zgubiona”.  

 Sen, tak jak i wizja może często przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Znałem wielu, 

których  one do Niego przyprowadziły, bez wątpienia, chociaż było dla mnie tajemnicą, jak to się 

stało. Jednakże, kiedy ludzie przedstawiają je jako dowód swojego nawrócenia, jest to błąd, 

ponieważ można przeżyć pięćdziesiąt tysięcy snów i doświadczyć pięćdziesiąt tysięcy wizji, a 

mimo to można być głupcem pomimo tego wszystkiego, a nawet większym grzesznikiem, pomimo 

ich doświadczenia. Istnieją lepsze dowody niż to wszystko: „….starajcie się umocnić wasze 

powołanie i wybranie.” 

 „Jak więc”, może ktoś zapytać, „mam uczynić moje powołanie i wybór pewnym?” Cóż – 

przez wydostanie się ze stanu zwątpienia, bezczynności, drżenia i z obojętności i letniości - gdyż 

letniość, zwątpienie, lenistwo i drżenie w bardzo naturalny sposób idą ramię w ramię. Jeśli 

chciałbyś cieszyć się wybitną łaską zupełnej pewności wiary pod wpływem i z pomocą Ducha 

Świętego, zrób to, co mówi Pismo: „….starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie.” W tym 

miejscu nasuwa się pytanie w czym mam się starać?  

 Otóż, zwróćmy uwagę, na to, że Pismo Święte podaje nam listę. Mamy być pilni w swojej 

wierze. Musimy uważać, aby nasza wiara była właściwego rodzaju - żeby nie była samym 

wyznaniem wiary, ale żywą wiarą - aby nie była zwykłym wierzeniem w doktrynę, ale przyjęciem 

doktryny do naszego serca i praktycznym jej światłem w naszej duszy. Musimy pilnować, aby nasza 

wiara wynikała z konieczności - żebyśmy wierzyli w Chrystusa, ponieważ nie mamy nic i nikogo 

innego, w co lub w kogo moglibyśmy wierzyć. Musimy dołożyć starań, aby to była prosta dziecięca 

wiara, opierająca się wyłącznie na Chrystusie, bez jakiejkolwiek innej zależności poza Nim i to 

Nim ukrzyżowanym.  

 A kiedy dołożymy starań, aby posiadać taką wiarę to nabierzmy odwagi i starajmy się 

dodać do wiary cnotę. Błagajmy Boga, aby dał nam twarz lwa, abyśmy nigdy nie bali się żadnego 

wroga, niezależnie od tego, jak bardzo by szydził z nas lub groził nam, ale abyśmy ze 

świadomością słuszności szli naprzód, śmiało ufając Bogu. 

 A uzyskawszy to z pomocą Ducha Świętego, dobrze studiujmy Pismo Święte i 

zdobywajmy wiedzę. Gdyż znajomość doktryn bardzo utwierdzi naszą wiarę. Dokładajmy starań by 

zrozumieć Słowo Boże. Nabądźmy rozsądne, duchowe wyobrażenie o nim. Wyciągnijmy, jeśli 

możemy, system teologiczny z Bożej Biblii. Połączmy doktryny razem. Zdobądźmy prawdziwą 

wiedzę teologiczną, opartą na nieomylnym Słowie. Nabądźmy wiedzę o tej nauce, która jest 

najbardziej pogardzana, ale która jest najbardziej potrzebna ze wszystkich, o Chrystusie i to Tym 

ukrzyżowanym, oraz o wielkich doktrynach łaski.  

 A kiedy już to zrobimy, to dodajmy do swojej wiedzy powściągliwość. Pilnujmy naszego 



ciała, aby we wszystkim było umiarkowane. Uważajmy także na swoją duszę, niech będzie 

powściągliwa. Nie upijajmy się pychą. Nie wywyższajmy się pewnością siebie. Bądźmy 

umiarkowani. Nie bądźmy surowi dla swoich przyjaciół ani zgorzkniali dla swoich wrogów. 

Nabywajmy powściągliwości ust, powściągliwości w życiu, powściągliwości serca i 

powściągliwości myśli. Nie bądźmy porywczy, nie dawajmy się ponieść każdemu powiewowi 

doktryny.  

 Nabądźmy powściągliwości, a potem dodajmy do tego, poprzez moc Bożego Ducha 

Świętego, cierpliwość. Prośmy Go, aby dał nam cierpliwość znoszącą utrapienie, która gdy zostanie 

wypróbowana, wychodzi czysta jak złoto. Uzbrójmy się w cierpliwość, abyśmy nie szemrali w 

naszych chorobach, nie złorzeczyli Bogu, gdy poniesiemy straty ani nie byli przygnębieni w swoich 

utrapieniach. Módlmy się nieustannie, dopóki Duch Święty nie wypełni nas cierpliwością, abyśmy 

wytrwali do końca.  

 A kiedy już to będziemy mieli, to przydawajmy do tego pobożność. Pobożność to coś 

więcej niż religia. Najbardziej religijni ludzie mogą być najbardziej bezbożnymi, a czasami 

pobożny człowiek może wydawać się niereligijny. Pozwólcie, że wyjaśnię ten pozorny paradoks. 

Prawdziwie religijny człowiek to człowiek, który wzdycha za sakramentami, chodzi do kościołów i 

kaplic, jest na zewnątrz dobry, ale nie idzie dalej. Pobożny człowiek natomiast, to człowiek, który 

nie tyle patrzy na ubranie, co na osobę. Nie patrzy na zewnętrzną formę, ale na wewnętrzną i 

duchową łaskę. Jest bogobojnym człowiekiem, a także uważnym na religię. Jednak niektórzy ludzie 

są pobożni i w znacznym stopniu gardzą formą. Mogą być pobożni bez jakiegoś stopnia religii. 

Jednakże człowiek nie może być w pełni sprawiedliwy bez bycia pobożnym w prawdziwym tego 

słowa znaczeniu, chociaż nie w jego ogólnym pospolitym pojęciu.   

 Dodajmy do swojej cierpliwości skoncentrowanie oczu na Bogu. Żyjmy tak jakby cały 

czas na nas patrzył; przebywajmy blisko Niego. Szukajmy społeczności z Nim, a osiągniemy 

pobożność. A potem dodajmy do tego braterską życzliwość. Okazujmy ją wszystkim członkom 

Kościoła Chrystusa. Miejmy braterską życzliwość do wszystkich świętych wszystkich wyznań. A 

potem dodajmy do tego miłość, która otwiera swoje ramiona do wszystkich ludzi i miłuje ich (2 

Piot 1.5-7 UBG). A kiedy zdobędziemy to wszystko, to będziemy mieli pewność, że jesteśmy 

powołani i wybrani. I proporcjonalnie do tego, jak będziemy praktykowali te niebiańskie zasady 

życia, w ten niebiański sposób, to będziemy utwierdzeni w powołaniu i wybraniu. Jednakże żadną 

inną drogą nie możemy dojść do tego, jak tylko przez świadectwo Ducha, składającego wraz z 

naszym duchem świadectwo, że narodziliśmy się z Boga, a następnie świadczącego w naszym 

sumieniu, że nie jesteśmy tym, kim byliśmy, ale, że jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie 

Jezusie i dlatego jesteśmy powołani i wybrani.  

 Ktoś może mówić, że jest wybrany, a mimo to upija się. Taki człowiek został  

rzeczywiście wybrany, ale przez diabła i takie jest całe jego wybranie. Ktoś inny może powiedzieć:  

„Niech będzie błogosławiony Bóg, nie obchodzą mnie te dowody tego. Nie jestem tak legalistyczny 

jak ty!” Nie, ośmielę się powiedzieć, że taki człowiek nie jest powołany i wybrany, ale uważam, że 

nie ma on wielkiego powodu, aby błogosławić Boga z tego względu, ponieważ, jeśli nie ma tych 

dowodów nowego narodzenia, to niech uważa, gdyż: „Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co 

bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie” (Gal 6:7 UBG).  

 „Cóż”, może powiedzieć ktoś jeszcze inny, „uważam, że ta doktryna wyboru jest bardzo 

rozwiązłą doktryną”. Niech taki człowiek myśli tak sobie tak długo, jak mu się podoba, ale proszę, 

niech złoży mi świadectwo, że tak jak głosiłem tę doktrynę dzisiaj, to nie było w niej nic 

rozwiązłego. Ze swej strony natomiast uważam, że człowiek tak źle myślący o doktrynie Bożego 

wyboru jest najprawdopodobniej sam rozwiązły i gdyby w nią uwierzył, to sam uczyniłby tę 

doktrynę rozwiązłą. Pismo powiada: „Dla czystych wszystko jest czyste” (Tyt 1:15 UBG). Ten, kto 

prawdziwie przyjmuje Bożą prawdę do swego serca, nie wypacza jej i nie odwraca się od niej  

zbaczając na złe drogi.  

 Żaden człowiek, powtórzę, nie ma żadnego prawa wierzyć, że jest wybrany przez Boga, 

jeśli nie został przez Niego odnowiony. Żaden człowiek nie ma prawa wierzyć, że jest powołany, 

dopóki jego życie nie będzie w zasadzie zgodne z jego powołaniem i nie będzie postępował godnie 



tego, do czego został powołany. Precz z takim wyborem, który pozwalałby żyć komuś w grzechu! 

Precz z tym! Precz z tym! Takie życie w grzechu nigdy nie było zamysłem Słowa Bożego i nigdy 

nie było to również doktryną kalwinistów.   

 Chociaż zostaliśmy okłamani, a nasze nauczanie wypaczone, to jednak zawsze 

trzymaliśmy się tego, że dobre uczynki, chociaż nie nabywają ani w żadnym stopniu nie przynoszą 

zasług w kwestii zbawienia, to są jednak jego niezbędnymi dowodami. A jeśli nie są obecne w życiu 

ludzi, to dusza takich ludzi jest nadal martwa, nie powołana i nieodrodzona. Im bliżej żyjemy 

Chrystusa, tym bardziej Go naśladujemy. A im bardziej nasze życie jest upodabniane do Niego i im 

bardziej całkowicie polegamy na Nim przez wiarę, tym bardziej możemy być pewni naszego 

wybrania w Chrystusie i powołania przez Jego Ducha Świętego. Niech Święty Izraela da nam 

słodką pewność łaski, przez udzielenie nam znaku jego dobroci (Ps 6:17 UBG) w łaskach, które 

umożliwia nam przejawiać.  

  

 3. A teraz zakończę, przedstawiając wam, umiłowani, POWODY APOSTOŁA, 

DLACZEGO POWINNIŚMY STARAĆ SIĘ UMOCNIĆ NASZE POWOŁANIE I 

WYBRANIE. 
 

 Zacznę od mego ulubionego. Otóż, jest tak ponieważ, jak wcześniej powiedziałem, sprawi 

to, że będziemy bardzo szczęśliwi. Ludzie, którzy wątpią w swoje powołanie i wybranie, nie mogą 

być pełni radości, natomiast ci, którzy to wiedzą i w to wierzą są najszczęśliwszymi świętymi 

chrześcijanami. Niektórzy wierzący mówią, że ta doktryna jest wyciem na pustyni. Na co moją 

odpowiedzią jest to, że oni sami tak wyją. Nie byłoby w ogóle tego wycia, gdyby patrzyli trochę 

bardziej w górę, a trochę mniej w dół, gdyż przez wiarę sprawiliby, że ta pustynia rozkwitła by jak 

róża i nadałaby jej wspaniałość i chwałę Karmelu i Szaronu (Iz 35:2 UBG).  

 Ale dlaczego tak bardzo wyją? Otóż dlatego, że nie wierzą. Nasze szczęście i wiara są w 

dużym stopniu proporcjonalne. Są bliźniakami syjamskimi dla chrześcijanina. Muszą razem 

kwitnąć lub zamierać.  

 

                                   „Kiedy mogę powiedzieć, że mój Bóg jest moim, 

                                   Wtedy mogę porzucić wszystkie moje smutki.  

                                   Mogę deptać świat moimi stopami,  

                                    I wszystko, co ten świat nazywa dobrym lub wielkim”. 

  

Ale ach,  

 

                                   „Kiedy przeważają ponure wątpliwości,  

                                             Boję się nazywać Go moim  

                                                  Strumienie pociechy wydają się zawodzić, 

                                    A cała moje nadzieja słabnie”.  

 

 Tylko wiara może spowodować, że chrześcijanin będzie prowadził szczęśliwe życie. Ale 

teraz przejdę do powodów podanych przez apostoła Piotra. 

 Po pierwsze dlatego, że „To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie” (2 Piot 1:10 UBG).  

„Być może”, może ktoś zauważyć, „koncentrując się na Bożym przedwiecznym wyborze możemy 

nie zauważać innych rzeczy w naszym codziennym chrześcijańskim chodzeniu, i jak stary filozof, 

który patrzył na gwiazdy, możemy iść dalej i wpaść do dołu!” Jednakże Piotr zaprzecza temu i 

jakby powiada, że jeśli będziemy umacniać nasze powołanie i wybranie, to się nigdy nie potkniemy 

ponieważ chociaż będziemy mieli oczy wiary skoncentrowane na górze na powołaniu i wybraniu, to 

jednak Bóg  zatroszczy się o nasze stopy, tak, że nigdy nie przewrócimy się (2 Piot 1:10-11 UBG) 

 Czy nie jest to szczególnie godne uwagi, że w wielu kościołach i kaplicach nie słyszy się 

często kazań o teraźniejszości? Zawsze dotyczą one albo przeszłości, albo przyszłości (szczególnie  

tysiącletniego panowania Chrystusa). Albo o tym, co Bóg uczynił, zanim człowiek został 



stworzony, albo o tym, co Bóg uczyni, gdy wszyscy umrzemy i zostaniemy pogrzebani. Szkoda, że 

nie mówią nam nic o tym, co mamy robić dzisiaj, w naszym codziennym życiu i postępowaniu!  

 Piotr usuwa tę trudność, mówiąc jak gdyby, że ten punkt jest praktyczny, ponieważ 

możemy odpowiedzieć na swoje wybranie tylko poprzez praktykowanie tego co wcześniej zostało 

powiedziane; i podczas gdy dokładamy starań, aby praktykować powyższe rzeczy, to upewniamy  

się w tym, że jesteśmy wybrani, i właśnie przez to robimy najlepszą możliwą rzecz, która chroni 

nas przed upadkiem. A czyż nie jest pożądane, aby prawdziwy chrześcijanin był chroniony przed 

upadkiem?  

 W tym miejscu muszę wyjaśnić różnicę między upadkiem a odpadnięciem od wiary. 

Prawdziwy wierzący nigdy nie może upaść i odpaść od wiary, ale może upaść i zranić się. Nie 

upadnie jednak tak, że skręci sobie kark, ale może upaść tak, że złamie sobie przy tym nogę, co jest 

wystarczająco ciężkim złem. Jednakże: „Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony,” (Ps 

37:24 UBG). Nie ma powodu, dla którego miałby roztrzaskać się o kamień. Prawdziwie wierzący 

pragnie, dzień po dniu, stawać się coraz bardziej święty, a z godziny na godzinę być bardziej 

odnawiany, dopóki upodobniony do obrazu Chrystusa nie wejdzie, do wiecznej szczęśliwości. A 

zatem jeśli troszczymy się o swoje powołanie i wybranie, to robimy najlepszą rzecz na świecie, aby 

uchronić się przed upadkiem, bo czyniąc ją, nigdy nie potkniemy się ani nie upadniemy.  

 A teraz podam inny powód, a potem skończę. „W ten sposób hojnie będzie wam dane 

wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 Piot 1:11 UBG). 

Czasami w ten sposób ilustrowano „hojne wejście”.  Oto statek po długiej podróży zbliża się do 

portu, ale jest bardzo ciężko uszkodzony, żagle ma rozerwane do samych lin i jest w tak opłakanym 

stanie, że nie może dopłynąć do portu. Dlatego holownik parowy ciągnie go z największą możliwą 

trudnością do portu. Jest to obraz przedstawiający fakt, że: ,,….sprawiedliwy z trudnością będzie 

zbawiony” (1 Piot 4:18 UBG).   

 Ale oto jest drugi statek. Odbył pomyślną podróż i teraz, załadowany po brzegi, z 

podniesionymi żaglami i białym płótnem wypełnionym wiatrem, wpływa do portu dostojnie i z 

radością. I to jest ilustracja „hojnego wejścia”. A jeśli wam, przyjaciele, i mnie pomoże Duch Boży, 

aby dodać do naszej wiary, cnotę itp., to hojnie będzie nam dane: ,,wejście do wiecznego królestwa 

naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”.  

 Podam teraz inny przykład. Oto jest człowiek, który jest chrześcijaninem. Ale niestety! w 

jego życiu było wiele niekonsekwencji, nad którymi musi teraz płakać. Leży w domu umierając na 

swoim łóżku. Dopadają go myśli o jego minionym życiu. Woła: „Panie, zmiłuj się nade mną, 

grzesznikiem” i modlitwa zostaje wysłuchana. Jego wiara jest w Chrystusa i będzie zbawiony. Ale 

och! jakie smutki przeżywa na swoim łożu: „Och, gdybym lepiej służył mojemu Bogu! A te moje 

dzieci - gdybym tylko je lepiej wychował, w karności i napominaniu dla Pana! (Ef 6:4 BW). 

,,Jestem zbawiony ”, mówi, „ale niestety, chociaż jest to wielkie zbawienie, nie mogę jeszcze się 

nim cieszyć. Umieram w mroku, chmurach i ciemności. Ufam i mam nadzieję, że zostanę 

przyłączony do moich ojców, ale nie mam żadnych uczynków, które by za mną podążały - albo 

naprawdę niewiele, bo chociaż jestem zbawiony, jestem tylko zbawiony - zbawiony „tak jednak, jak 

przez ogień” (1 Kor 3:15 UBG)..  

 Oto kolejny przykład. Oto jest inny wierzący, który umiera. Jeśli zapytać go, na czym 

polega jego ufność, to odpowie: „Nie polegam na nikim innym, jak tylko na Panu Jezusie”. Należy 

zauważyć, że gdy spogląda wstecz na swoje minione życie, to powiada: „W takim a takim miejscu 

głosiłem Ewangelię i Bóg mi pomógł”. I choć bez dumy z siebie, bo nie będzie sobie gratulować 

tego, co zrobił, to jednak podnosi ręce do nieba i błogosławi Boga, że przez całe długie życie był w 

stanie utrzymywać swoje białe szaty niesplamionymi. Że służył swojemu Panu. A teraz, jak w pełni 

dojrzałe kłosy zboża, ma zostać zebrany do spichlerza swego Mistrza.  

 Słuchajmy tego, co mówi! Nie jest to słabe seplenienie z drżeniem, ale pewna mowa z 

pełnym przekonaniem i z ostatnim okrzykiem na ustach: „Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo”, 

taki chrześcijanin zamyka oczy i umiera jak wojownik w swojej chwale. I to jest „hojne wejście”. 

Człowiek, który dokłada starań, aby uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym”, zapewni sobie  

hojne wejście do królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa.  



 Jakiż okropny obraz sugerują te słowa apostoła Pawła: „….zbawiony, tak jednak, jak przez 

ogień” (1 Kor 3:15 UBG). Spróbuję wam to przedstawić. Oto wierzący dotarł do brzegu Jordanu. 

Nadszedł czas, aby umarł. Jest wierzącym, po prostu zwykłym wierzącym. Jednakże jego życie nie 

było takie, jak mógł sobie tego życzyć, ani tym wszystkim, co teraz pragnie, aby wtedy było. A 

teraz czeka go sroga śmierć i musi zrobić pierwszy krok i zanurzyć się w duchowym Jordanie.  

 Oceńmy jego przerażenie, gdy płomienie otaczają jego stopy. Stąpa on po gorącym piasku 

strumienia, a gdy robi następny krok, z włosami stojącymi mu dęba na głowie, i z oczami wbitymi 

w niebo po drugiej stronie brzegu, to na jego twarzy wciąż widać przerażenie. Robi kolejny krok i 

kąpie się w ogniu. Jeszcze jeden i jest już po swoje lędźwie w płomieniach - „zbawiony, tak jednak,  

jak przez ogień”. Jakaś potężna ręka chwyta go za dłoń i ciągnie go dalej przez tę rzekę; jakże 

straszna musi być śmierć chrześcijanina, który zostaje: ,,zbawiony tak jednak, jak przez ogień!”  

 Tam, na drugim brzegiem rzeki, zdumiony spogląda za siebie i widzi płynne płomienie, 

przez które został wezwany do przejścia, jako konsekwencja jego obojętności w minionym 

doczesnym życiu. Jest zbawiony - dzięki Bogu. A jego Niebo będzie wielkie, jego korona będzie 

złota, jego harfa będzie słodka, jego hymny będą wieczne, a jego szczęście nieprzemijające - ale 

jego ostatnia godzina, godzina śmierci, została przypalona grzechem. Jednakże wierzący ten został 

zbawiony ,,tak jednak, jak przez ogień!”!”  

 Zobaczmy drugiego wierzącego, który wiódł prawe bogobojne życie. On też musi umrzeć. 

Często bał się śmierci. Gdy teraz zanurza swoją pierwszą stopę w Jordanie to jego ciało drży, puls 

słabnie, a nawet oczy są prawie zamknięte. Jego usta ledwo mówią, ale wciąż szepczą: „Jezu, Ty 

jesteś ze mną, Ty jesteś ze mną, przechodząc przez tę rzekę!” Robi kolejny krok i nie ogień, ale 

wody zaczynają go teraz odświeżać. Zanurza rękę kosztując wody, i mówi tym, którzy patrzą na 

niego ze łzami, że śmierć jest błogosławieństwem, dodając. „Jordan jest słodki, nie jest gorzki; jak 

błogosławioną rzeczą jest umieranie.”  

 Potem robi kolejny krok, a kiedy jest już prawie całkowicie zanurzony w rzece i stracony 

z oczu, mówi:  

 

                                      „A kiedy usłyszycie, że moje nerwy oczu pękają z powodu śmierci, 

                                         To wiedzcie, że słodko mijają moje minuty! 

                                         Śmiertelna bladość pokrywa mój policzek  

                                         Ale chwała rozbrzmiewa w mojej duszy! ”  

 

 Takie jest „hojne wejście” wierzącego, który mężnie służył swemu Bogu - który z Bożej 

łaski przeszedł wolną i pogodną ścieżką - który dołożył starań, aby uczynić swoje powołanie i 

wybranie pewnym, i z tego względu w nagrodę, nie jako należność za dług, lecz z łaski, wszedł do 

Nieba z większymi zaszczytami i z większą łatwością niż inni, równie zbawieni, ale nie w tak 

wspaniały sposób.  

 Jeszcze tylko jedna myśl. Pismo mówi, że wejście do Nieba ,,….będzie wam dane”. To 

daje mi słodką wskazówkę, którą, omówił wielebny Doddridge. Otóż Chrystus otworzy bramy 

Nieba, ale niebiański orszak cnót - uczynków, które podążają za nami - pójdzie z nami i będzie 

pomagał nam w wejściu. Czasami myślę, że jeśli Bóg pozwoli mi żyć i umrzeć dla dobra  

kongregacji, którym usługuję słowem, aby wielu z ich członków zostało zbawionych, to wtedy, 

jakże słodko będzie mi wejść do Nieba, bo kiedy tam przyjdę, to nie tylko bramy zostaną otwarte na 

rozkaz Chrystusa, ale i niektórzy z wierzących, którzy umrą przede mną będą usługiwali mi w 

czasie przechodzenia przez nie.    

 Jeden z takich ludzi spotka mnie przy bramie i powie: „Pastorze, byłeś przyczyną mojego 

zbawienia!” I jeszcze inny, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden, wszyscy będą wołać to samo. Kiedy 

Whitefield wchodził do Nieba, ten wielce zasłużony sługa Pana, to wyobrażam sobie, że widziałem 

zastępy pędzące do bram, aby się z nim spotkać. Bo jest ich tam tysiące, którzy zostali przez niego 

przyprowadzeni do Boga. Och, jak oni szeroko otwierają bramy Nieba. I jak wielbią Boga, za to, że 

ten kaznodzieja był środkiem, który ich przywiódł do Nieba, i że usługują mu przy jego hojnym tam  

wejściu. 



 Być może niektórzy z was będą w niebie, w bezgwiezdnych koronach, ponieważ nigdy nie 

wyświadczyliście dobra swoim bliźnim. Nigdy też nie byli środkiem ratowania dusz, dlatego będą 

mieć korony bez gwiazd. Ale „ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości”, będą 

„świecić…..jak gwiazdy na wieki wieków” (Dan 12:3 UBG). A wejście będzie im hojnie dane.  Ja 

ze swej strony chciałbym  dostać ciężką koronę w Niebie, ale nie dla samego noszenia, ale aby mieć 

o wiele bardziej kosztowny dar do ofiarowania Chrystusowi. Powinniście pragnąć, bracia, tego 

samego, to znaczy, aby mieć więcej koron, a tym samym mieć więcej rzeczy do rzucenia do stóp 

naszego Zbawiciela, mówiąc: „Nie nam, PANIE, nie nam ale twemu imieniu Chryste, niech będzie 

chwała!”,Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie.”  

 A teraz na zakończenie powiem, że są tutaj tacy z którymi ten powyższy werset Pisma nie 

ma nic wspólnego. Nie możecie „starać się umocnić wasze powołanie i wybranie”, ponieważ nie 

zostaliście powołani. I nie macie prawa wierzyć, że zostaliście przedwiecznie wybrani, jeśli nigdy 

nie zostaliście powołani. I do takich z was tu obecnych, powiadam, nie pytajcie, czy jesteście 

najpierw przedwiecznie wybrani, ale pytajcie, czy jesteście powołani. Idźcie do świątyni Bożej w 

Niebie i ugnijcie kolana w modlitwie, a niech Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu was 

powoła! I zważcie sobie na to, iż jeśli ktoś z was może powiedzieć: 

 

                               „Nic w moich rękach nie przynoszę,   

                                Po prostu lgnę do Twojego krzyża ”. 

 

I wyrzekając się własnej ludzkiej sprawiedliwości, może teraz przyjść do Chrystusa i uczynić Go 

własnym wszystkim we wszystkim, to jest powołanym i przedwiecznie wybranym. W takim 

wypadku niech takie osoby starają się umocnić swoje powołanie i wybranie, i idą swoją drogą 

radując się! Niech Bóg was błogosławi, a Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu niech będzie chwała 

na wieki!   

  

  

 V. POSZCZEGÓLNE ODKUPIENIE (OGRANICZONE PRZEBŁAGANIE).  
  

  

 „Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje 

życie na okup za wielu” (Mt 20:28 UBG).  
 

 KIEDY najpierw miałem obowiązek zająć ten pulpit kazalnicy i głosić w tej sali, moja 

kongregacja przybrała postać nieregularnej masy ludzi zebranych ze wszystkich ulic tego miasta, 

aby słuchać Słowa. Byłem wtedy po prostu ewangelistą, głoszącym wielu ludziom, którzy 

wcześniej nie słyszeli Ewangelii. Jednakże dzięki łasce Bożej dokonała się najświętsza zmiana i 

teraz, zamiast posiadać zebrany razem nieregularnie uczęszczający tłum ludzi, moje zgromadzenie 

składa się z regularnie uczęszczających utwierdzonych w wierze wierzących tak, jak każde inne 

kongregacje pastorów w całym Londynie. Mogę z tej kazalnicy obserwować twarze moich 

przyjaciół, którzy przez te wiele miesięcy zajmowali te same miejsca, i mam zaszczyt i 

przyjemność wiedzieć, że bardzo duża część z nich, z pewnością trzy czwarte z osób, które tu 

przychodzą, nie są osobami, które zabłądziły, czy także przyszły tutaj z ciekawości, ale są moimi 

stałymi i wiernymi słuchaczami. 

 I zwróćcie uwagę, drodzy przyjaciele, że charakter mojego głoszenia też się zmienił. Od 

bycia ewangelistą, teraz moim zadaniem jest stanie się waszym pastorem. Kiedyś byliście pstrokatą 

grupą, która zebrała się, aby mnie wysłuchać, ale teraz jesteśmy związani więzami miłości, dzięki 

posiadaniu wspólnej społeczności nauczyliśmy się kochać i szanować siebie nawzajem, tak, że teraz 

staliście się owcami mojego pastwiska i członkami mojego stada. I ja ze swej strony mam teraz 

przywilej objąć posadę pastora w tym miejscu, a także w kaplicy, w której głoszę kazania 

wieczorem. Myślę więc, że każda osoba przyzna mi rację, że skoro zarówno kongregacja, jak i 

urząd uległy przemianie, to i samo nauczanie powinno także w jakimś stopniu różnić się od 



poprzedniego.  

  

 Jak dotąd zwracałem się do was głosząc proste prawdy Ewangelii, i bardzo rzadko w tym 

miejscu próbowałem zanurzyć się w głębokich sprawach Bożych. Tekst kazania, który uznałem za 

odpowiedni do głoszenia mojej kongregacji wieczorem, nie był przedmiotem dyskusji w tej sali 

rano. Istnieje wiele wzniosłych i tajemniczych doktryn, którymi często zajmowałem się w swoim 

domu, a których nie pozwoliłem sobie tutaj przedstawić, gdyż uważałem was za towarzystwo ludzi 

przypadkowo zebranych, aby słuchać Słowa.  

 Ale teraz, ponieważ zmieniły się okoliczności, zmieni się również nauczanie. Nie 

ograniczę się teraz po prostu do doktryny wiary lub nauki o chrzcie wierzących, nie będę 

pozostawał na powierzchni rzeczy, ale odważę się, tak jak Bóg mnie poprowadzi, zagłębić się w to, 

co leży w podstawa religii, która jest nam tak droga. Nie będę się wstydził, aby głosić przed wami 

naukę o Boskiej suwerenności. Nie będę się wahał, aby głosić w sposób najbardziej szczery i 

otwarty doktrynę Bożego wyboru. Nie będę się bał przedstawiać wielkiej prawdy o ostatecznym 

wytrwaniu świętych. Nie ukryję przed wami tej niewątpliwej prawdy Pisma Świętego, dotyczącej 

skutecznego powołania przedwiecznie wybranych Bożych. Będę się starał, tak jak Bóg mi 

dopomoże, niczego nie ukrywać przed wami, którzy staliście się moją trzodą. Widząc, że  

„zakosztowaliście, że Pan jest dobry” (1 Piot 2:3 UBG), będę starać się przejść przez cały porządek 

doktryn łaski, abyście wy wierzący zostali utwierdzeni i zbudowani w swojej najświętszej wierze.  

 Rozpoczynam dziś rano od doktryny odkupienia. „Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby 

mu służono, ale …..aby dać swe życie na okup za wielu”  (Mar 10:45 UBG).   

 Nauka o odkupieniu jest jedną z najważniejszych doktryn systemu wiary. Błąd w tym 

punkcie nieuchronnie doprowadzi do błędu w całym systemie naszych przekonań.  

 Jak wiemy istnieją różne teorie co do odkupienia. Wszyscy chrześcijanie uważają, że 

Chrystus umarł dla odkupienia ludzkości, ale nie wszyscy chrześcijanie nauczają tego samego 

odkupienia. Różnimy się między sobą w odniesieniu do natury odkupienia i zamierzenia 

wybawienia. Na przykład Arminianie utrzymują, że Chrystus, kiedy umarł, to nie umarł z zamiarem 

zbawienia jakiejkolwiek konkretnej osoby i nauczają, że śmierć Chrystusa sama w sobie nie 

zapewnia bez wątpienia zbawienia żadnego żyjącego człowieka. Wierzą, że Chrystus umarł, aby 

uczynić możliwym zbawienie wszystkich ludzi, lub że przez uczynienie czegoś jeszcze, każdy 

człowiek, któremu się podoba, może osiągnąć życie wieczne, w związku z czym są zobowiązani 

utrzymywać, że jeśli wola człowieka nie ustąpi i dobrowolnie nie podda się łasce, to wtedy 

odkupienie Chrystusa będzie w takim wypadku daremne. Dalej, utrzymują, że śmierć Chrystusa nie 

nastąpiła tylko za określonych wybranych ludzi. Według nich Chrystus umarł zarówno za Judasza, 

który jest w piekle, jak i za Piotra, który poszedł do Nieba. Wierzą, że dla tych, którzy zostali 

skazani na wieczny ogień, dokonano tak prawdziwego i rzeczywistego odkupienia, jak dla tych, 

którzy teraz stoją przed tronem Najwyższego.  

 Ja ze swej strony nie wierzę w takie rzeczy. Utrzymuję, że Chrystus, umierając, miał na 

myśli jakiś cel, który z całą pewnością i bez wątpienia zostanie osiągnięty. Mierzę cel śmierci 

Chrystusa za pomocą jej skutków. Jeśli ktoś zapyta mnie: „Co Chrystus zaplanował osiągnąć przez 

swoją śmierć?” To odpowiem na to pytanie, zadając takiej osobie inne pytanie: „Co uczynił 

Chrystus lub co uczyni przez swoją śmierć?” Gdyż oświadcza, że miarą skutku miłości Chrystusa 

jest miara jej zamysłu. Nie mogę tak zaprzeczać swojemu rozumowi, by sądzić, że zamiar 

Wszechmogącego Boga może zostać zniweczony lub że zamysł tak wielkiej rzeczy, jak odkupienie, 

może w jakikolwiek sposób zostać nie całkowicie zrealizowany. Uważam - nie boję się powiedzieć, 

w co wierzę - że Chrystus przyszedł na ten świat z zamiarem zbawienia takiej liczby ludzi, którzy 

będą stanowili tłum:, ,,którego nikt nie mógł policzyć” (Obj 7:9 UBG), i wierzę, że w rezultacie 

tego każda osoba, za którą umarł musi bez cienia wątpliwości zostać oczyszczony z grzechu i 

stanąć obmyta Jego krwią przed tronem Jego Ojca. Nie wierzę, że Chrystus dokonał jakiejkolwiek 

skutecznego odkupienia za tych, którzy są na zawsze potępieni, nie ośmielam się sądzić, że krew 

Chrystusa została kiedykolwiek przelana z zamiarem zbawienia tych, co do których Bóg wcześniej 

wiedział, że nigdy nie będą mogli zostać zbawieni, a niektórzy z nich byli nawet w piekle, kiedy 



Chrystus, według relacji niektórych ludzi, umarł, aby ich zbawić.  

   

 
W ten sposób właśnie przedstawiłem moją teorię odkupienia i zasugerowałem różnice, które 

istnieją między dwoma wielkimi stronami w Kościele wyznającym chrześcijaństwo. Teraz moim 

dążeniem będzie pokazanie wielkości odkupienia Chrystusa Jezusa, a przez to, mam nadzieję, że 

Duch Boży uzdolni mnie, abym wydobył całe wspaniałe dzieło odkupienia, tak, aby mogło być 

zrozumiane przez nas wszystkich, nawet jeśli wszyscy nie możemy tego przyjąć. Musicie mieć to 

na uwadze, że być może niektórzy z was mogą być gotowi do podważania tego, co twierdzę, ale 

pamiętajcie, że to nic dla mnie nie znaczy, gdyż zawsze będę nauczał tego, co uważam za prawdę, 

bez pozwolenia czy przeszkód ze strony jakiegokolwiek człowieka. Macie taką samą swobodę, by 

robić to samo u siebie i głosić własne poglądy na swoich własnych zgromadzeniach, tak jak ja 

roszczę sobie prawo do głoszenia moich w pełni i bez wahania.  

 Chrystus Jezus oddał swoje życie na okup za wielu i przez ten okup dokonał za nas 

wielkiego odkupienia. Postaram się pokazać wielkość tego odkupienia, mierząc je na pięć 

sposobów. Po pierwsze, wykażę jego wielkość z okropieństwa  naszej winy, od której nas wybawił. 

Po drugie, zmierzę Jego odkupienie surowością boskiej sprawiedliwości. Po trzecie, zmierzę to 

ceną, którą zapłacił, i bólami, które zniósł, a następnie postaram się to wywyższyć, poprzez 

zwrócenie uwagi na uwolnienie, które On rzeczywiście dokonał, i zakończę, zauważając ogromną 

liczbę ludzi, za których to odkupienie miało miejsce, a którzy w Piśmie są określani jako ,,wielu.”   

 

 1. Najpierw więc zobaczymy, że odkupienie Chrystusa nie było czymś małym, jeśli 

zmierzymy je WIELKOŚCIĄ NASZYCH GRZECHÓW. 
 

 Bracia moi, przypatrzcie się przez chwilę dołowi, z którego zostaliście wydobyci, i  

kamieniołomowi, z którego zostaliście wyciosani (Iz 51:1 UBG). Wy, którzy zostaliście obmyci, 

oczyszczeni i uświęceni, zatrzymajcie się na chwilę i spójrzcie wstecz na poprzedni stan swojej 

ignorancji, na grzechy, których się dopuszczaliście, przestępstwa, do których się spieszyliście, aby 

je popełniać, oraz na ciągły bunt przeciwko Bogu w którym mieliście w zwyczaju żyć. Jeden grzech 

może zrujnować duszę na zawsze; ludzki umysł nie jest w stanie uchwycić nieskończoności zła, 

które drzemie we wnętrzu pojedynczego grzechu. Istnieje nieskończona ilość winy wynikająca z 

jednego przestępstwa przeciwko Majestatowi Nieba. Gdybyśmy zatem wy i ja zgrzeszyli tylko raz, 

to nic poza bezgraniczną wartością odkupienia nie mogłoby zmyć grzechu i uczynić za niego 

zadośćuczynienia. Ale czy tylko raz w życiu zgrzeszyliśmy wy i ja? Nie, bracia moi, nasze winy są 

liczniejsze niż włosy na naszej głowie, one nas potężnie zdominowały. Równie dobrze moglibyśmy 

spróbować zliczyć ziarenka piasku na brzegu morza lub policzyć krople, które razem tworzą ocean, 

gdybyśmy chcieli podjąć próbę policzenia występków, które popełniliśmy w naszym życiu. 

 Wróćmy do naszego dzieciństwa. Jak wcześnie zaczęliśmy grzeszyć! Jakże byliśmy 

nieposłuszni naszym rodzicom, a nawet wtedy nauczyliśmy się robić z naszych ust dom kłamstw! 

Jakże bardzo byliśmy pełni bezmyślności i krnąbrności w naszym dzieciństwie! Uparci i 

roztrzepani woleliśmy iść własną drogą i naruszaliśmy wszystkie ograniczenia, które nałożyli na 

nas pobożni rodzice. Także nasza nastoletniość nas nie otrzeźwiła. Wielu z nas dziko pędziło w sam 

środek tańca grzechu. Staliśmy się przywódcami nieprawości, nie tylko grzeszyliśmy sami, ale i 

uczyliśmy innych popełniania grzechu.  

 A jeśli chodzi o naszą dorosłość, to my, którzy jesteśmy w kwiecie wieku, możemy być 

zewnętrznie bardziej trzeźwi, możemy być nieco wolni od hulaszczości swojej nastoletniości, ale 

jakże niewiele zewnętrznie pomogło to nam zmienić się na lepsze! O ile suwerenna łaska Boża nas 

nie odnowiła, to nie jesteśmy teraz lepsi niż byliśmy, kiedy zaczynaliśmy grzeszyć, a nawet jeśli by 

nas odnowiła, to nadal mielibyśmy grzechy do odpokutowania, ponieważ wszyscy kładziemy usta 

w prochu i rzucamy popiół na naszą głowę i wołamy: „Nieczysty! Nieczysty!” I och! wy, którzy 

znużeni opieracie się na swojej lasce, oparciu waszej starości, czy nie macie w dalszym ciągu 



grzechów przywierających do szat waszej własnej sprawiedliwości? Czy wasze życie jest tak białe 

jak śnieżne włosy, które stanowią koronę waszej głowy? Czy nadal nie czujecie, że występki brudzą 

poły waszych szat i psują ich nieskazitelność? Jak często nurzacie się teraz w dołach grzechu, aż 

wasza własna szata brzydzi się wami!  

 Spójrzcie na sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt lat, podczas których Bóg 

oszczędził wasze życie; czy możecie przez chwilę pomyśleć, że jest to możliwe, że możecie 

policzyć swoje niezliczone grzechy lub obliczyć wagę przestępstw, które popełniliście? O gwiazdy 

na niebie! Astronom może zmierzyć waszą odległość i powiedzieć jak wysoko się znajdujecie. Ale 

o wy grzechy ludzkości! Przewyższacie wszelką myśl. O wy wyniosłe góry! Kolebko burzy, i 

wichury! Człowiek może wspinać się na wasze szczyty i z zadziwieniem stanąć na waszych 

wierzchołkach pokrytych śniegiem; ale wy, wzgórza grzechu! górujecie wyżej niż nasze myśli; a 

wy przepaści występków! jesteście głębsze, niż odważy się zanurkować nasza wyobraźnia.  

  Czy będziecie mnie oskarżać o oczernianie ludzkiej natury? To dlatego, że nic o niej nie 

wiecie. Gdyby Bóg raz pokazał wam stan waszego serca, to potwierdzilibyście, że moje biedne 

słowa nie są przesadzone, i nie opisują nawet w pełni desperacji naszego zła. O! gdybyśmy mogli 

dziś każdy z nas spojrzeć w nasze serca - gdyby nasze oczy zostały skierowane do wewnątrz, aby 

zobaczyć nieprawość wyrytą jakby przez ostrze diamentu na naszych kamiennych sercach, to 

powiedzielibyśmy wtedy kaznodziei, że jakkolwiek opisałby desperację poczucia winy, to jednak w 

żaden sposób nie przesadziłby. Jakże wielki musi być więc, umiłowani, okup Chrystusa, który 

zbawił nas od wszystkich tych grzechów! Ludzie, za których Pan Jezus umarł, choćby ich grzechy 

były nie wiadomo jak wielkie, gdy nawrócą się i uwierzą, zostają usprawiedliwieni ze wszystkich 

swoich przestępstw. Chociaż mogli nurzać się w każdym występku i w każdej pożądliwości, które 

szatan mógłby zasugerować, i które ludzka natura mogłaby popełnić, to jednak gdy uwierzą, cała 

ich wina zostanie zmyta. Rok za rokiem winy pokrywały ich brudem, aż ich grzech stał się 

podwójnie zabarwiony na czarno, ale w jednej chwili wiary, w jednym triumfalnym momencie 

zaufania Chrystusowi, wielkie odkupienie usuwa ich winy pochodzące z wielu lat.  

 Co więcej, gdyby wszystkie grzechy, które ludzie popełnili w myśli, słowie lub uczynku, 

od czasu stworzenia świata lub początku czasu, spotkały się w osobie jednego biednego grzesznika 

– to jednak te wielkie odkupienie Chrystusa jest wystarczające, aby usunąć te wszystkie grzechy i 

obmyć grzesznika, aby stał się bielszy niż padający śnieg  

 O! kto zmierzy wielkość wszelkiej wystarczalności Zbawiciela? Najpierw uświadommy 

sobie, jak wysoko sięga grzech, a potem pamiętajmy, że jak potop Noego zakrył szczyty ziemskich 

gór, tak potop odkupienia Chrystusa zakrywa szczyty gór naszych grzechów. W niebiańskich 

domach mieszkają dziś ludzie, którzy niegdyś byli mordercami, złodziejami, pijakami, 

prostytutkami, bluźniercami i prześladowcami chrześcijan, ale zostali obmyci i uświęceni. Jeśli 

zapytać ich, skąd się wziął blask ich szat i w jaki sposób stały się tak czyste, to jednym głosem 

odpowiedzą, że umyli swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka. O wy ludzie posiadający 

niespokojne sumienia! O wy znużeni i obciążeni! O wy, którzy jęczycie z powodu grzechu! Wielkie 

odkupienie, które teraz wam ogłoszono, jest wystarczające do zaspokojenia wszystkich waszych 

potrzeb i chociaż wasze liczne grzechy przewyższają liczbą ilość gwiazd pokrywających niebo, to 

jednak istnieje zadośćuczynienie za nie wszystkie - rzeka, która może zatopić wasze wszystkie 

przewinienia i unieść je z dala od was na zawsze.  

 I to jest zatem pierwsza miara odkupienia - wielkość naszych win. 

 

 2. Teraz, po drugie, musimy zmierzyć wielkie odkupienie za pomocą SROGOŚCI  

BOSKIEJ SPRAWIEDLIWOŚCI. 
 

 „Bóg jest miłością” (Jan 4:16 UBG), jest zawsze kochający. Jednakże podam jeszcze inne 

twierdzenie, które jednak nie koliduje z powyższym stwierdzeniem. Otóż Bóg jest surowo 

sprawiedliwy i niewzruszenie srogi w postępowaniu z grzechami ludzkości. Bóg Biblii nie jest 

Bogiem wyobraźni niektórych ludzi, którzy myślą o grzechu jako o nic nie znaczącym potknięciu 

człowieka, które Bóg pomija, nie żądając za niego żadnej kary. On nie jest Bogiem ludzi, którzy 



wyobrażają sobie, że nasze występki są takimi drobiazgami, takimi malutkimi grzeszkami, że Bóg 

Niebios przymyka na nie oczy i pozwala im odejść w zapomnienie. Nie, JAHWE, Bóg Izraela, 

powiedział o sobie: „PAN bowiem, twój Bóg, jest Bogiem zazdrosnym” (Pwt 6:15 UBG). A Jego 

własne oświadczenie w odniesieniu do grzechów ludzi jest takie: „PAN…..który nie uniewinnia 

winnego” (Li 14:18 UBG) oraz. „Dusza, która grzeszy, umrze ” (Ezech 18:20 UBG).  

 Nauczcie się, moi przyjaciele, patrzeć na Boga jako na tak surowego w Jego 

sprawiedliwości, jak gdyby nie był miłujący, i na  tak miłującego, jak gdyby nie był surowy. Jego 

miłość nie umniejsza Jego sprawiedliwości, ani też Jego sprawiedliwość w najmniejszym stopniu 

nie walczy z Jego miłością. Te dwie rzeczy są słodko połączone razem w zadośćuczynieniu 

Chrystusa. Ale, zauważcie, że nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć pełni odkupienia, dopóki 

najpierw nie zrozumiemy biblijnej prawdy o niezmierzonej Bożej sprawiedliwości. Nigdy nie 

wypowiedziano złego słowa, nie poczęto złej myśli ani nie popełniono złego uczynku, za który Bóg 

nie ukarałby winnego lub kogoś innego. Bóg albo będzie miał zadośćuczynienie od winnego, albo 

od Chrystusa. Jeśli ktoś nie będzie miał zadośćuczynienia przez Chrystusa, to będzie musiał 

pogrążony w mękach wiecznie uiszczać dług, którego nigdy nie będzie w stanie spłacić, bo tak 

pewnie jak Bóg jest Bogiem, prędzej straci On Swoją Wiekuistą Boskość, niż pozwoli, aby chociaż  

jeden grzech, pozostał nieukarany lub jeden przejaw buntu niepomszczony.  

 Możecie powiedzieć, że ten charakter Boga jest zimny, surowy i srogi. Nic na to nie 

poradzę, ale to prawda. Taki jest Bóg Biblii i chociaż powtarzam, że jest prawdą, że jest On 

miłością, to jednak jest nie mniejszą prawdą to, że tak jak jest miłością, tak też jest pełen 

sprawiedliwości, ponieważ wszystko, co dobre, spotyka się w Bogu i jest doprowadzane do 

doskonałości, i podczas gdy miłość osiąga szczyt w pięknie, to sprawiedliwość dochodzi w Nim do 

surowej nieugiętości. Bóg nie posiada wykrzywienia, czy też wypaczenia w swoim charakterze, 

żaden Jego atrybut nie dominuje na tyle, by rzucić cień na drugi. Miłość ma swój pełny wpływ, a 

sprawiedliwość nie ma węższych granic niż Jego miłość. Zatem, umiłowani, pomyślcie, jak wielkie 

musiało być zastępstwo Chrystusa, skoro zaspokoiło Boże wymagania dotyczące kary za wszystkie 

grzechy Jego ludu. Bóg żąda wiecznej kary, za grzech człowieka i przygotował piekło, do którego 

wrzuca tych, którzy umierają bez pokuty. O! bracia moi, czy możecie wyobrazić sobie, jak wielkie 

musiało być odkupienie, które było zastąpieniem całej tej agonii, którą Bóg musiałby dotknąć nas, 

gdyby nie wylał jej na Chrystusa. 

 Spójrzmy! Przyjrzyjmy się! Popatrzmy poważnym okiem poprzez cienie, które oddzielają 

nas od świata duchów, i zobaczmy ten dom nędzy, który ludzie nazywają piekłem! Nie możemy 

znieść jego widoku. Pamiętajmy, że w tamtym miejscu znajdują się duchy wiecznie spłacające swój 

dług Bożej sprawiedliwości, ale chociaż niektóre z nich przez te sześć tysięcy lat płonęły w ogniu, 

nie są one bliżej spłaty długu niż wtedy, gdy zaczęły, i kiedy minie dziesięć tysięcy lat razy dziesięć 

tysiąc lat, to nie zadośćuczynią Bogu za swoje winy w większym stopniu, niż uczynili to do tej 

pory. A teraz, czy możemy pojąć wielkość pośrednictwa naszego Zbawiciela, który spłacił nasz dług 

i to spłacił go od razu, za jednym zamachem, tak że teraz nie ma już ani jednego grosza długu 

należnego naszemu Bogu od ludu Chrystusa, z wyjątkiem długu miłości? Wierzący nie jest nic 

winien sprawiedliwości Bożej, choć pierwotnie był winien tak wiele, że wieczność nie 

wystarczyłaby na to, by ją spłacić, jednak, w jednej chwili, Chrystus zapłacił wszystko, tak że 

człowiek, który wierzy, jest całkowicie usprawiedliwiony z wszelkiej winy i uwolniony od 

wszelkiej kary przez to, co uczynił Jezus. Pomyślmy więc, jak wielkie jest Jego zadośćuczynienie 

na podstawie tego, co On uczynił.  

 Muszę się tu zatrzymać i poruszyć inną sprawę. Otóż są chwile, kiedy Bóg Duch Święty 

ukazuje ludziom surowość sprawiedliwości w ich własnym sumieniu. Jest tu dzisiaj człowiek, który 

właśnie został dotknięty do żywego w swoim sercu poczuciem grzechu. Kiedyś był wolnym 

człowiekiem, libertynem, nie pozostającym u nikogo w niewoli, ale teraz strzała Pana mocno wbija 

się w jego serce i znalazł się w niewoli gorszej niż egipska. Widzę go dzisiaj, i mówi mi on, że 

poczucie winy prześladuje go wszędzie. Murzyński niewolnik, prowadzony przez gwiazdę polarną, 

może uciec przed okrucieństwem swojego pana i dotrzeć do innej krainy, w której może być wolny, 

ale ten człowiek czuje, że gdyby nawet przewędrował cały świat, to nie mógłby uciec od poczucia 



winy. Ten, który był związany wieloma kajdanami, może jeszcze znaleźć pilnik, którym może je 

przepiłować i uwolnić się, ale człowiek spętany grzechami powie nam, że próbował wszystkiego: 

modlitw, łez i dobrych uczynków, ale to nie pomogło mu zdjąć kajdan z jego nadgarstków, i on sam 

nadal czuje się zgubionym grzesznikiem, a wyzwolenie, pomimo wszystkiego co sam może 

uczynić, wydaje mu się niemożliwe do uzyskania. Więzień w lochu jest czasami wolny w myślach, 

choć nie w ciele, jednakże jego duch przebija się przez ściany lochu i leci do gwiazd, wolny jak 

orzeł, który nie jest niewolnikiem człowieka. 

 Ale przebudzony duchowo grzesznik jest niewolnikiem swoich myśli, nie może pomyśleć 

ani jednej jasnej, jednej szczęśliwej myśli, jego dusza jest w nim przybita, żelazne kajdany 

pochwyciły jego ducha i jest bardzo udręczony. Więzień czasami zapomina o swojej niewoli we 

śnie, ale ten człowiek nie może spać, w nocy śni o piekle, a za dnia wydaje się je odczuwać, nosi w 

sercu płonący piec ognisty i pomimo wszystkiego co robi nie może go ugasić. Bycie u 

bierzmowania, bycie ochrzczonym, przyjmowanie sakramentów, chodzenie do kościoła lub 

bywanie w kaplicy, spełnianie każdego przepisu i przestrzeganie każdego kanonu wiary, nic nie 

pomaga, gdyż ogień nadal płonie w jego sercu. Także dawanie jałmużny ubogim, i bycie gotowym 

by wydać swoje ciało na spalenie, karmienie głodnych, odwiedzanie chorych, oraz ubieranie 

nagich, nie przynosi ulgi, ogień dalej płonie, i  pomimo że człowiek taki robi wszystko co w jego 

mocy, to jednak nie może go zdusić.    

 O, synu znużenia i nieszczęścia, to, co czujesz, jest sprawiedliwością Bożą w pełnym 

pościgu za tobą i jest to wielkie szczęście, że odczuwasz ten ogień, bo teraz głoszę ci tę chwalebną 

Ewangelię błogosławionego Boga. Jesteś człowiekiem, za którego umarł Pan Jezus Chrystus, 

ponieważ zadośćuczynił surowej sprawiedliwości, a teraz wszystko, co musisz zrobić, aby uzyskać 

pokój i czyste sumienie, to po prostu powiedzieć swojemu przeciwnikowi, który cię ściga: „Spójrz 

tam! Chrystus umarł za mnie, moje dobre uczynki nie mogły cię powstrzymać, moje łzy nie 

uspokoiły cię, spójrz tam! Tam stoi krzyż, tam wisi krwawiący Bóg! Posłuchaj Jego śmiertelnego 

krzyku! Zobacz, jak umiera! Czy nie jesteś teraz zadowolony?” A kiedy to zrobisz, ogarnie cię 

pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, który będzie strzegł twego serca i umysłu przez 

Jezusa Chrystusa, twojego Pana, a wtedy pojmiesz wielkość Jego odkupienia.  

  

 3. Po trzecie, możemy zmierzyć wielkość Chrystusowego Odkupienia za pomocą 

CENY, KTÓRĄ ZAPŁACIŁ. 

 

 Niemożliwe jest, abyśmy wiedzieli, jak wielkie były cierpienia naszego Zbawiciela, ale jakiś 

ich przebłysk da nam małe wyobrażenie o wielkości ceny, jaką za nas zapłacił. O Jezu, kto opisze 

Twoją agonię? -  

  

                             „Chodźcie, wszystkie źródła, 

           Zamieszkajcie w mojej głowie i oczach; chodźcie także, chmury i spuście deszcz!  

                               Mój smutek potrzebuje wszystkich wodnistych rzeczy,  

                              Które natura wytworzyła. Niech każda żyła 

                                      Wessie rzekę, by zaopatrzyć moje oczy we łzy, 

                       Moje zmęczone, płaczące oczy; są zbyt suche dla mnie,  

                       Chyba że otrzymają nowe kanały, a przez nie nowe dostawy wody,  

                            Aby je podtrzymać w płaczu, i być zgodne z moim stanem.  

  

„O Jezu! Cierpiałeś od swego urodzenia, byłeś mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu. Twoje 

cierpienia spadły na Ciebie jednym nieprzerwanym strumieniem deszczu, aż do ostatniej strasznej 

godziny ciemności. Kiedy to nie deszcz, ale cała chmura, cały potok, ba cała katarakta boleści, i 

agonii spadły na Ciebie. Zobaczmy Go tam! Jest mroźna i zimna noc, ale On jest cały na zewnątrz. 

Jest noc, ale On nie śpi, lecz się modli. Słuchajcie Jego jęków! Czy kiedykolwiek człowiek zmagał 

się w modlitwie tak, jak On się zmagał? Idźcie i spójrzcie na Jego oblicze! Czy kiedykolwiek na 

obliczu śmiertelnika ukazało się takie cierpienie, jakie możemy zobaczyć na twarzy Chrystusa? 



Posłuchaj Jego własnych słów? „smutna jest moja dusza, aż do śmierci”. Wstaje: zostaje schwytany 

przez zdrajców i zabrany. Przejdźmy do miejsca, w którym przed chwilą był pogrążony w agonii. O 

Boże! Cóż tam widzimy? 

 Co to jest, co plami ziemię? To jest krew! Skąd to się tam wzięła? Czy On miał jakąś ranę, z 

której wypłynęła krew na nowo podczas Jego śmiertelnego zmagania się w modlitwie? Ach! Nie. 

On tylko pocił się niejako wielkimi kroplami krwi, spadającymi na ziemię, gdy się modlił. O 

agonie, które przewyższają słowo, którym je nazywamy! O cierpienia, których nie da się opisać 

językiem! Jak wielkie musieliście być, że w ten sposób mogłyście zadziałać na błogosławiony 

organizm Zbawiciela i wycisnąć krwawy pot, który spłynął z całego Jego ciała? Jednakże to jest 

początek; to jest dopiero zwiastun dramatu.  

 Podążaj za Chrystusem żałośnie, smucący się Kościele, aby być świadkiem zakończenia 

tego wszystkiego. Oto Chrystus jest śpiesznie  prowadzony przez ulice, ciągnięty najpierw przed 

jeden sąd, a potem przed inny, jest sądzony i skazany przed Sanhedryn, wyszydzany przez Heroda, 

sądzony przez Piłata, który ogłasza wyrok: „Niech będzie ukrzyżowany!” A teraz dramat osiąga 

swój szczyt. Plecy Chrystusa są obnażane, zostaje przywiązany do niskiej rzymskiej kolumny, 

krwawe biczowanie orze bruzdy w Jego plecach, a Jego plecy stają się pokryte jednym wielkim 

czerwonym strumieniem krwi – która jak szkarłatna szata przyodziewa Go i ogłasza Go cesarzem 

boleści. Zostaje zabrany do wartowni, Jego oczy są związane, a potem żołnierze uderzają Go i 

mówią: „Prorokuj, kto Cię uderzył?” Plują Mu w twarz, plotą koronę z cierni i nakładają ją na jego 

skronie, odziewają Go w purpurową szatę, zginają kolana i naśmiewają się z Niego. On jednak 

siedzi w milczeniu, nie odpowiada ani słowem. „….gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał 

złorzeczeniem” (1 Piot 2:23 UBG), ale powierzył się Temu, któremu przyszedł służyć.  

  A teraz biorą Go i z wieloma drwinami i szyderstwami wypędzają Go z tego miejsca i pędzą 

po ulicach. Wychudzony ciągłym postem i przygnębiony agonią ducha, potyka się pod krzyżem. 

Córki Jerozolimy! On zasłabł na waszych ulicach. Podnoszą Go, kładą Jego krzyż na ramiona 

kogoś innego i ponaglają Chrystusa, być może wieloma pchnięciami włóczni, aż w końcu dociera 

On do góry zagłady. Chwytają Go szorstcy żołnierze i rzucają na plecy, pod Nim kładą poprzeczną 

belkę, Jego ramiona są wyciągane na odpowiednią odległość, chwytane są gwoździe, trzy młoty w 

jednej chwili wbijają trzy gwoździe w najdelikatniejsze części Jego ciała i tam leży na swoim 

miejscu egzekucji, umierając na swoim krzyżu. Ale to jeszcze nie jest koniec. Żołnierze podnoszą 

krzyż. Jest do tego przygotowane gniazdo, do którego wsuwają na swoje miejsce dłuższą belkę 

krzyża, wypełniają to miejsce ziemią i tam stoi.  

 Ale spójrz na kończyny Zbawiciela, jak drżą! Każda kość została wyrwana ze stawu przez 

wbicie krzyża w to gniazdo! Jak Chrystus płacze! Jak wzdycha! Jak szlocha! Co więcej, słuchajcie, 

jak w końcu woła w agonii: „Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (Mt 27:46 UBG). O 

słońce, nic dziwnego, że zamknęłoś oczy i nie patrzysz już na tak okrutny czyn! O skały! nic 

dziwnego, że kiedy wasz Stwórca umarł, zadrżałyście się i rozdarłyście serca ze współczuciem! 

Nigdy człowiek nie cierpiał tak, jak cierpiał ten człowiek! Nawet śmierć ustąpiła, tak, że wielu z 

tych, którzy byli w grobach, powstało i przyszło do miasta.  

 To jednak było tylko cierpienie zewnętrzne. Jednakże, wierzcie mi, bracia, że męki 

wewnętrzne było znacznie gorsze. To, co nasz Zbawiciel wycierpiał w swoim ciele, było niczym w 

porównaniu z tym, co wycierpiał w Swojej duszy. Nie możecie zgadnąć, a ja nie mogę pomóc wam 

odgadnąć, co On zniósł na duszy. Przypuśćmy przez chwilę – jak to mam w zwyczaju mówić - że 

jakiś człowiek, który przyszedł do piekła, miałby skumulowane wieczne męki, tak że miałby je 

wszystkie przejść w czasie jednej godziny, a potem przypuśćmy, że można je pomnożyć przez 

liczbę zbawionych, co jest liczbą wykraczającą poza wszystkie ludzkie wyliczenia. Czy możemy 

teraz wyobrazić sobie, jak ogromna wielkość bólu byłaby zawarta w cierpieniach całego ludu 

Bożego, gdyby byli karani przez całą wieczność? 

 I pamiętajmy, że Chrystus musiał cierpieć równowartość wszelkich cierpień piekielnych 

wszystkich swoich odkupionych. Nie potrafię wyrazić tej myśli lepiej, niż używając tych często 

powtarzanych słów, a mianowicie, że wydawało się, iż piekło zostało włożone do kielicha 

Chrystusa, a On wziął go w rękę i: „Jednym ogromnym łykiem miłości wypił potępienie do dna”. 



Tak że ze wszystkich piekielnych boleści i cierpień nie zostało nic, przez co Jego lud miałby 

kiedykolwiek przechodzić. Nie mówię, że cierpiał tak samo, ale niemniej jednak zniósł On   

równowartość tego wszystkiego i dał Bogu zadośćuczynienie za wszystkie grzechy całego Jego 

ludu, a w konsekwencji dał Mu równowartość za całą ich karę. Czy teraz możemy marzyć i  

odgadnąć jak wielkie jest odkupienie naszego Pana Jezusa Chrystusa?  

  

  4. Będę bardzo krótko omawiał ten punkt. Czwarty sposób mierzenia odkupienia 

Zbawiciela jest następujący: musimy je obliczyć na podstawie CHWALEBNEGO 

WYZWOLENIA, KTÓREGO DOKONAŁ. 

  

 Powstań, wierzący człowieku, powstań na swoim miejscu i dziś świadcz o wielkości tego, 

co Pan uczynił dla ciebie! Pozwól, że powiem to za ciebie. Opowiem jednym tchem twoje i moje 

doświadczenie. Kiedyś moja dusza była obciążona grzechem, zbuntowałem się przeciwko Bogu i 

ciężko zgrzeszyłem. Ogarnęło mnie przerażenie wynikające z prawa Starotestamentowego. 

Pochwyciła mnie męka przekonania o grzechu. Zobaczyłem, że jestem winny. Spojrzałem w niebo i 

zobaczyłem rozgniewanego Boga, który przysięgał mnie ukarać, spojrzałem także pod siebie i 

zobaczyłem piekło rozwierające paszczę, gotowe mnie pochłonąć. Próbowałem za pomocą dobrych 

uczynków zadowolić swoje sumienie, ale na próżno. Starałem się uczestniczyć w ceremoniach 

religijnych, aby złagodzić męki, które czułem w środku, ale wszystko to bez skutku. Moja dusza 

była niezmiernie smutna, prawie aż na śmierć. Mógłbym powiedzieć za Hiobem „Moja dusza 

wybrałaby sobie uduszenie raczej śmierć niż życie” (Hi 7:15 UBG).. 

 Miałem wielkie pytanie, które zawsze mnie wprawiało w zakłopotanie: „Zgrzeszyłem, Bóg 

musi mnie ukarać; jak może być sprawiedliwy, jeśli tego nie robi? Zatem, skoro On jest 

sprawiedliwy, to co się ze mną stanie?” W końcu moje oczy zwróciły się na to słodkie słowo, które 

mówi: „Krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 Jan 1:7 UBG). 

Zaniosłem ten tekst do swojego pokoju, siedziałem tam i rozmyślałem. Zobaczyłem osobę wiszącą 

na krzyżu. To był mój Pan Jezus Chrystus. Była korona cierniowa, a także symbole niezrównanej i 

nie dającej się opisać męki. Spojrzałem na Niego i przypomniałem sobie słowo, które mówi: 

„Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby 

zbawić grzeszników” (1 Tym 1:15 UBG). Wtedy powiedziałem sobie: „Czy ten człowiek umarł za 

grzeszników? Jestem grzesznikiem; a zatem umarł za mnie. Tych, za których umarł, zbawi. Umarł 

za grzeszników, jestem grzesznikiem, umarł za mnie; On mnie zbawi”. Moja dusza oparła się na tej 

prawdzie. Spojrzałem na Niego i kiedy „patrzyłem na płynącą Jego odkupiającą duszę krew”, mój 

duch radował się, bo mogłem powiedzieć -   

  

                                „Nic w moich rękach nie przynoszę,  

           Po prostu lgnę do tego krzyża;  

           Nagi patrzę na Chrystusa za odzieniem;  

           Bezradny, przychodzę do Niego po łaskę!  

           Brudny, do tego źródła biegnę;  

           Obmyj mnie, Zbawicielu, albo umrę!” 

  

A teraz, wierzący, powiedz resztę. W momencie, w którym uwierzyłeś, twój ciężar spadł z twoich 

ramion i stałeś się lekki jak powietrze. Zamiast ciemności miałeś światło, a zamiast szaty przybicia 

szatę chwały. Któż może opisać twą radość od  tego czasu? Śpiewałeś na ziemi hymny Niebios i w 

swojej obdarzonej pokojem duszy oczekiwałeś wiecznego szabatu odkupionych. Ponieważ 

uwierzyłeś, to wszedłeś do odpocznienia. Tak, powiedz to całemu światu, że ci, którzy wierzą, 

przez śmierć Jezusa są usprawiedliwieni ze wszystkiego, od czego nie mogli zostać uwolnieni przez 

uczynki zakonu. Ogłoś to w Niebie, że nikt nie może o nic oskarżyć wybranych przez Boga. 

Zwiastuj też na ziemi, że odkupieni przez Boga są wolni od grzechu w oczach JAHWE. Ogłoś to 

nawet piekłu, że wybrani Boży nigdy tam nie przyjdą, bo Chrystus za nich umarł, a kim jest ten, 

który ich potępi?  



 

 5. Szybko przedstawiłem powyższe, aby dojść do ostatniego punktu, który jest 

najsłodszy ze wszystkich. W naszym tekście Pisma powiedziano, że Pan Jezus Chrystus 

przyszedł na świat, „aby dać swoje życie na okup za wielu”. Zatem wielkość odkupienia 

Chrystusa może być mierzona także ZAKRESEM TEGO ZAMIERZENIA. 

  

 Dał swoje życie „jako okup za wielu”. Muszę teraz ponownie powrócić do tego 

kontrowersyjnego punktu. Często nam się powiada (mam na myśli tych z nas, którzy są 

powszechnie nazywani kalwinistami; nie wstydzimy się tego określenia, ponieważ uważamy, że 

Kalwin wiedział więcej o Ewangelii od prawie każdego człowieka, który kiedykolwiek żył), że 

ograniczamy zadośćuczynienie Chrystusa, ponieważ mówimy, że Chrystus nie dał 

zadośćuczynienia za wszystkich ludzi, bo wtedy wszyscy ludzie zostaliby zbawieni. Otóż, naszą 

odpowiedzią jest to, że to nasi przeciwnicy ograniczają to, czego my nie ograniczamy. Arminianie 

mówią, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Jeśli zapytać ich, co przez to rozumieją. Czy 

Chrystus umarł, aby zapewnić zbawienie wszystkim ludziom? To mówią: „Nie, na pewno nie”. Jeśli 

zadać im następne pytanie: Czy Chrystus umarł, aby zapewnić zbawienie konkretnego człowieka? 

To odpowiadają: „Nie”. Muszą to przyznać, jeśli chcą być konsekwentni. Mówią: „Nie, Chrystus 

umarł, aby każdy mógł być zbawiony, jeśli” - a potem przedstawiają pewne warunki zbawienia.  

Mówimy więc, że wrócimy po prostu do starego stwierdzenia - Chrystus nie umarł, aby bez 

wątpienia zapewnić komuś zbawienie, prawda? Arminianin musi powiedzieć: „Nie”, ponieważ 

wierzy, że nawet po otrzymaniu przebaczenia człowiek może jeszcze utracić łaskę i zginąć. Otóż, 

kto tutaj ogranicza śmierć Chrystusa? Cóż, tak robią Arminianie. Twierdzą, że Chrystus nie umarł, 

aby nieodwołalnie zapewnić zbawienie komukolwiek. Kiedy Arminianie mówią, że ograniczamy 

śmierć Chrystusa, to odpowiadamy: „Nie, moi drodzy panowie, to wy to robicie. My utrzymujemy 

tylko, że Chrystus umarł, aby nieodwołalnie zapewnić zbawienie rzeszom ludzi, których nikt nie 

może zliczyć, a którzy przez śmierć Chrystusa nie tylko mogą zostać zbawieni, ale także są 

zbawieni, muszą zostać zbawieni i nie mogą w żadnym wypadku narazić się na ryzyko bycia 

kimkolwiek innym niż zbawionym. Arminianie są mile widziani przy swoim odkupieniu, mogą je 

zachować. Natomiast my, nigdy nie wyrzekniemy się naszego ze względu na ich”. 

 Teraz, umiłowani, kiedy usłyszycie, jak ktoś śmieje się lub drwi z powodu ograniczonego 

odkupienia, to możecie mu to powiedzieć. Ogólne odkupienie jest jak wielki, szeroki most z tylko 

połową łuku, nie przechodzi przez rzekę, tylko jeśli można tak powiedzieć, wyznaje, że przebywa 

połowę drogi; przez co nie zapewnia nikomu zbawienia. Wolę postawić stopę na moście tak wąskim 

jak Hungerford, który ciągnął się przez całą drogę, niż na moście tak szerokim jak świat, a który nie 

ciągnął by się przez całą szerokość rzeki. Jest mi mówionym, że moim obowiązkiem jest 

powiedzieć, że wszyscy ludzie zostali odkupieni, i że istnieje na to biblijne potwierdzenie: „Który 

wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie” (1 Tym 2:6 

UBG). Otóż, wygląda to pozornie na bardzo, bardzo ważny argument za taką interpretacją. 

Jednakże spójrzmy na inne wersety: „Oto świat poszedł za Nim” (Jan 12:19 UBG). Czy cały świat 

poszedł za Chrystusem? „I przychodziła do niego cała kraina Judzka i ci z Jerozolimy, i wszyscy 

byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan” (Mar 1.5 KJV). Czy cała Judea i cała Jerozolima została 

ochrzczona w Jordanie? „Dzieci, wy jesteście z Boga” (Jan (4:4 UBG), i „cały świat tkwi w 

niegodziwości” (Jan 5:19 UBG). Czy „cały świat” oznacza wszystkich? Jeśli tak, to jak to jest, że 

byli tacy, którzy byli „z Boga”? Słowa „świat” i „wszyscy” są używane w Piśmie Świętym w 

siedmiu lub ośmiu znaczeniach i bardzo rzadko „wszyscy” oznaczają wszystkie osoby z osobna. 

Słowa te są powszechnie używane do oznaczenia, że Chrystus odkupił niektórych z wszelkiego 

rodzaju - niektórych Żydów, niektórych pogan, niektórych bogatych, niektórych biednych, i nie 

ograniczył Swojego odkupienia ani do Żydów, ani do pogan. 

 Pozostawiając jednak kontrowersje, odpowiem teraz na pytanie. Powiedz mi więc,  

szanowny panie, za kogo umarł Chrystus? Otóż, jeśli odpowiesz mi na pytanie lub dwa, to powiem 

ci, czy umarł za ciebie. Czy potrzebujesz Zbawiciela? Czy czujesz, że potrzebujesz Zbawiciela? 

Czy dziś rano jesteś świadomy grzechu? Czy Duch Święty pouczył cię, że jesteś zgubiony? Jeśli 



tak, tedy Chrystus umarł za ciebie i zostaniesz zbawiony. Czy dziś rano jesteś świadomy, że nie 

masz nadziei na świecie poza Chrystusem? Czy uważasz, że sam z siebie nie możesz ofiarować 

zadośćuczynienia, które zaspokoiło by Bożą sprawiedliwość? Czy porzuciłeś całą ufność w swoje 

własne siły? I czy możesz powiedzieć na zgiętych kolanach: „Panie, zbaw, albo zginę”? W takim 

wypadku Chrystus umarł za ciebie.  

 Jeśli natomiast dziś rano mówisz: „Jestem tak dobry, jak powinienem być, mogę dostać się 

do Nieba za pomocą własnych dobrych uczynków”, to pamiętaj, że Pismo Święte mówi o Panu 

Jezusie: „Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników” (Łk 5:32 UBG). 

Dopóki jesteś w tym pysznym swoim stanie, to nie mogę ci głosić żadnego odkupienia.. Ale jeśli 

tego ranka czujesz się winny, nieszczęśliwy oraz świadomy swoich grzechów i jesteś gotów przyjąć 

Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela, to mogę ci nie tylko powiedzieć, że możesz być 

zbawiony, ale co jeszcze lepsze, że będziesz zbawiony. Jeśli zostałeś pozbawiony wszystkiego 

oprócz nadziei w odniesieniu do Chrystusa, i jeśli jesteś gotów, aby przyjść z pustymi rękami i 

wziąć Chrystusa, aby był twoim wszystkim, a samemu być niczym, to wtedy możesz spojrzeć w 

górę na Chrystusa i możesz powiedzieć: „Drogi, krwawiący Baranku Boży! Twoje cierpienia 

zniosłeś dla mnie, Twoimi ranami jestem uzdrowiony, a dzięki Twojemu cierpieniu wybaczono mi 

wszystko.” Potem zobaczysz, jaki spokój ducha spłynie na ciebie, bo jeśli Chrystus umarł za ciebie, 

to nie możesz zginąć na wieki. 

 Bóg nie ukarze dwa razy za jedną rzecz. Jeśli Bóg ukarał Chrystusa za twój grzech, to nigdy 

cię zań nie ukarze. „Sprawiedliwość Boża nie może dwukrotnie żądać zapłaty, najpierw z ręki 

krwawiącego poręczyciela, a potem znowu z twojej”. Możemy dzisiaj, jeśli wierzymy w Chrystusa, 

przyjść do samego tronu Bożego, stanąć tam i jeśli zostaniemy zapytani: „Czy jesteś winny?” To 

wtedy możemy powiedzieć: „Tak, winny”. A jeśli po tym zostanie postawione pytanie: „Co masz do 

powiedzenia, dlaczego nie powinieneś zostać ukarany za swoją winę?” Możemy odpowiedzieć: 

„Wielki Boże, Twoja sprawiedliwość i Twoja miłość są naszymi gwarancjami, że nie ukarzesz nas 

za grzech, bo czy nie ukarałeś Chrystusa za grzech za nas? Jak więc mógłbyś być sprawiedliwy - 

jeśli ukarałeś Chrystusa, zastępcę, a potem za to samo miałbyś karać samego człowieka?” Tak więc, 

szanowny słuchaczu, twoje jedyne pytanie brzmi: „Czy Chrystus umarł za mnie?” Jedyną 

odpowiedzią, jakiej na to możemy udzielić, jest: „Wiarygodne to słowa i godne całkowitego 

przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tym 1:15 UBG). Czy 

możesz napisać swoje imię wśród grzeszników - nie pośród schlebiających sobie grzeszników, ale 

wśród tych, którzy odczuwają ciężar swoich grzechów, narzekają na nie, opłakują je i szukają z ich 

powodu miłosierdzia? Czy jesteś grzesznikiem? Jeśli to odczuwasz, wiesz i wyznajesz, że tak jest, 

to teraz jesteś wezwany, aby uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus umarł za ciebie, ponieważ jesteś 

grzesznikiem i jesteś teraz zachęcany, aby rzucić się do stóp tej wielkiej niewzruszonej skały i 

znaleźć wieczne bezpieczeństwo w Panu Jezusie Chrystusie.  

  

  

 VI. EFEKTYWNE POWOŁANIE (NIEPRZEMOŻONA LASKA). 

 

 „A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: 

Zacheuszu, zejdź, szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu ” (Łk 19:5 UBG). 
 

 NIEZALEŻNIE od mojego mocnego przekonania, że jesteście w większości dobrze 

pouczeni w doktrynach wiecznej Ewangelii, to jednak w moich rozmowach z niedawno 

nawróconymi osobami nieustannie widzę, jak absolutnie koniecznym jest powtarzanie poprzednich 

kazań i wielokrotne potwierdzanie i udowadnianie znowu i znowu tych doktryn, które leżą u 

podstaw naszej świętej religii. Dlatego moi przyjaciele, których wiele lat temu nauczono tej 

wielkiej doktryny skutecznego powołania, wiedzcie, że ponieważ głoszę dziś rano bardzo prosto, to 

jest tak dlatego, że kazanie jest przeznaczone dla tych, którzy są młodzi w bojaźni Pańskiej, aby 

mogli lepiej zrozumcie ten wielki początek Bożego działania w ich sercu, jakim jest skuteczne 

powołanie ludzi przez Ducha Świętego. Posłużę się przykładem Zacheusza jako wspaniałej 



ilustracji tejże doktryny. 

 Pamiętamy tę historię. Zacheusz był zaciekawiony, aby zobaczyć wspaniałego człowieka, 

Pana Jezusa Chrystusa, który wywracał świat do góry nogami i wywoływał ogromne poruszenie w 

umysłach ludzi. Czasami uważamy, że ciekawość jest zła i mówimy, że przychodzenie do domu 

Bożego z tego powodu jest grzechem. Nie jestem do końca pewien, czy powinniśmy zaryzykować 

takie stwierdzenie, gdyż motyw ten nie jest grzeszny, choć z pewnością nie jest cnotą również, 

jednakże mimo to często okazuje się, że ciekawość jest jednym z najlepszych sprzymierzeńców 

łaski. Jakby nie było, Zacheusz, poruszony tym motywem, pragnął ujrzeć Chrystusa, ale na drodze 

stały mu dwie przeszkody. 

 Po pierwsze, był taki tłum ludzi, że Zacheusz nie mógł zbliżyć się do Zbawiciela. A po 

drugie, był tak niezmiernie niskiego wzrostu, że nie było nadziei, że sięgnie wzrokiem ponad 

głowami ludzi, aby Go ujrzeć. Jak poradził sobie Zacheusz z tymi problemami? Cóż, zrobił to, co 

robili chłopcy, gdyż chłopcy z dawnych czasów byli bez wątpienia tacy sami jak chłopcy obecnego 

wieku i siedzieli na gałęziach drzewa, aby spojrzeć na Pana Jezusa, gdy przechodził. I chociaż był 

starszym mężczyzną, Zacheusz wspina się na drzewo i siada wśród dzieci. Chłopcy za bardzo boją 

się tego surowego starego celnika, którego bali się ich ojcowie, żeby go zepchnąć lub sprawić mu 

jakąkolwiek niedogodność.  

 Zobaczcie go tam. Z jakim niepokojem spogląda w dół, aby zobaczyć, który to jest 

Chrystus, gdyż Zbawiciel nie miał pompatycznego wyróżnienia. Nikt przed Nim nie szedł ze 

srebrną buławą. A On sam nie trzymał w ręku złotej laski, ani nie był ubrany w pontyfikalny strój. 

W rzeczywistości Chrystus był ubrany tak, jak ludzie wokół Niego. Miał płaszcz podobny do tego 

który nosili ludzie niższego stanu, uszyty z jednego kawałka materiału od góry do dołu, tak, że 

Zacheusz ledwie mógł Go odróżnić w tłumie. Jednak zanim Zacheusz ujrzał Chrystusa, Ten 

skierował na niego swój wzrok i stojąc pod drzewem, podniósł oczy i powiedział: „Zacheuszu, 

zejdź, szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. W dół zszedł więc Zacheusz. Chrystus 

poszedł do jego domu. Zacheusz stał się naśladowcą Chrystusa i wszedł do Królestwa 

Niebieskiego. 

 

 1. Otóż, po pierwsze, skuteczne powołanie jest prawdą pełną ŁASKI. 

 

 Możemy się tego domyślić z faktu, że Zacheusz był postacią, o której powinniśmy 

przypuszczać, że zostanie zbawiona jako ostatnia. Mieszkał w złym mieście, gdyż Jerycho było 

miastem, które zostało przeklęte i nikt nie podejrzewałby, że ktoś wyjdzie z Jerycha, aby zostać 

zbawionym. Również przypowieść o miłosiernym Samarytaninie opowiadała o człowieku który 

wpadł w ręce zbójców w pobliżu tego miasta. Wierzę, że Zacheusz nie przyłożył do tego ręki, ale są 

tacy, którzy, chociaż są celnikami, również mogą być zbójcami. Oczekiwanie, że ktoś z Jerycha się 

nawróci podobne jest do naszego spodziewania się nawrócenia ludzi z dzielnicy St. Giles, albo z 

innych najuboższych części Londynu, które są najgorszymi i okrytymi złą sławą miejscami w 

których panuje niegodziwość.  

 Ach! bracia moi, nie ma znaczenia, skąd pochodzicie, możecie pochodzić z jednej z 

najbrudniejszych ulic, czy też z jednego z najgorszych slumsów w Londynie, ale jeśli wzywa was 

skuteczna łaska, jest to skuteczne wezwanie, który nie zwraca uwagi na miejsca z jakich pochodzą 

wzywani. Zacheusz również parał się zajęciem okrytym wyjątkowo złą sławą  i prawdopodobnie 

oszukiwał ludzi, aby się wzbogacić. Gdyż rzeczywiście, kiedy Chrystus wszedł do jego domu, 

rozległ się powszechny szept, że Pan Jezus poszedł w gości do człowieka, który był grzesznikiem.  

 Ale, moi bracia, łaska nie zna różnicy między ludźmi, ani nie ma względu na osoby. Bóg 

powołuje, kogo chce, i dlatego też upodobało Mu się, że powołał tego najgorszego z celników, z 

najgorszego miasta, parającego się najgorszy zajęciem. Poza tym Zacheusz był tym, który miał 

najmniejsze szanse na zbawienie, ponieważ był bogaty. Prawdą jest, że bogaci i biedni są mile 

widziani przez Chrystusa, i że nikt nie ma najmniejszego usprawiedliwienia, aby rozpaczać z 

powodu swego stanu, ale faktem jest, że „niewielu….mądrych według ciała, niewielu możnych” (1 

Kor 1:26 UBG) jest powoływanych, „Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi 



w wierze” (Jak. 2:5 UBG).  Ale nawet tutaj łaska nie zna różnicy.  

 Bóg powołuje bogatego Zacheusza siedzącego na drzewie. Zacheusz schodzi na dół i zostaje 

zbawiony. Pomyślałem sobie, że jednym z największych przykładów łaskawości Boga, jest Jego 

zwrócenie uwagi na człowieka, patrzenie w dół na niego. Ale powiem wam, że była większa 

łaskawość, gdy Chrystus spojrzał w górę, aby zobaczyć Zacheusza. To, że Bóg patrzy w dół na 

swoje stworzenia, to jest miłosierdzie, ale aby Chrystus uniżył się tak, że musiał spojrzeć w górę na 

jedno ze swoich stworzeń, to rzeczywiście staje się łaską.  

 Ach! Wielu z was wspięło się na drzewo swoich własnych dobrych uczynków i usadowiło 

się na gałęziach waszego religijnego postępowania, ufając wolnej woli biednego stworzenia lub 

opierając się na jakiejś światowej zasadzie. Niemniej jednak Chrystus spogląda w górę nawet na 

pysznych grzeszników i woła ich do siebie na dół. „Zejdź na dół” - mówi - „dziś muszę zatrzymać 

się w twoim domu”. Gdyby Zacheusz był człowiekiem o pokornym umyśle, siedzącym przy drodze 

lub u stóp Chrystusa, podziwialibyśmy wtedy miłosierdzie Pana Jezusa, gdyby wtedy zwrócił 

uwagę na niego. Ale tutaj siedząc na drzewie Zacheusz jest wywyższony, a Chrystus spogląda w 

górę na niego i każe mu zejść na dół.  

 

 2. Następnie było to powołanie OSOBISTE. 

 

 Na drzewie byli zapewne, oprócz Zacheusza, i chłopcy, ale nie było pomyłki co do osoby, 

która została powołana, bo wezwanie brzmiało: „Zacheuszu,  zejdź, szybko,”. Pismo Święte 

wspomina jeszcze o innych wezwaniach. Mówi zwłaszcza, że: „Wielu jest bowiem wezwanych, 

lecz mało wybranych” (Mt 22:14 UBG). Nie jest skutecznym powołanie, które miał na myśli 

apostoł, gdy powiedział: „Których powołał, tych też usprawiedliwił” (Rzym 8:30 UBG). Jest to 

powołanie ogólne, które wielu ludzi odrzuca, ba, wszyscy ludzie, chyba że po nim nastąpi osobiste, 

szczególne powołanie, które czyni nas chrześcijanami.    

 Na pewno potwierdzicie mi, i to każdy z osobna, że to osobiste powołanie przywiodło was 

do Zbawiciela. Być może było to jakieś kazanie, które sprawiło, drogi słuchaczu, że poczułeś, że 

bez wątpienia jesteś osobą, do której było ono skierowane. Być może tekst brzmiał: „Ty, Boże, 

widzisz mnie”. A pastor położył szczególny nacisk na słowo „mnie”, abyś myślał, że oko Boże jest 

skierowane na ciebie. A przed zakończeniem kazania pomyślałeś, że widziałeś, jak Bóg otwiera 

księgi, by cię potępić, a twoje serce szepnęło: „Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie 

widział?- mówi PAN (Jer 23:24 UBG). Mogłeś siedzieć w oknie lub stać w nawie bocznej w 

kaplicy, ale miałeś poważne przekonanie, że kazanie było skierowane do ciebie, a nie do innych 

ludzi.  

 Bóg nie powołuje swój lud grupami, ale jednostkowo. „Jezus powiedział do niej: Mario! A 

ona, obróciwszy się, powiedziała do niego: Rabbuni!- co się tłumaczy: Nauczycielu” (Jan 20:16 

UBG). Jezus, gdy zobaczył Piotra i Jana łowiących ryby nad jeziorem, to powiedział do nich: 

„Chodźcie za mną” (Mt 4:19 UBG). A gdy zobaczył Mateusza siedzącego przy punkcie celnym, 

rzekł do niego: „Pójdź za mną” (Mt 9:9 UBG) i Mateusz to uczynił. 

  Kiedy Duch Święty przemawia  skutecznie do człowieka, to sprawia, że strzała Boża trafia 

go w serce, nie powodując zadraśnięcia hełmu człowieka ani nie pozostawiając żadnego śladu na 

jego zbroi, gdyż wnika między jej łączenia, trafiając w samą istotę duszy. Czy poczuliście, drodzy 

przyjaciele, takie osobiste wezwanie Boże? Czy pamiętasz, drogi słuchaczu, kiedy głos powiedział: 

„Wstań, woła cię” (Mar 10:49 UBG)? Czy możesz spojrzeć wstecz, kiedy powiedziałeś: „Mój Pan i 

mój Bóg” (Jan 20:28 UBG), kiedy wiedziałeś, że Duch zmaga się z tobą i powiedziałeś: „Panie, 

przychodzę do Ciebie, bo wiem, że mnie wzywasz”? Mógłbym was wzywać wszystkich przez całą 

wieczność, jednakże jeśli Bóg kogoś powołuje, to Jego osobiste powołanie pojedynczego człowieka 

odniesie większy skutek, aniżeli moje ogólne wezwanie skierowane do tłumów. 

 

 3. Po trzecie, jest to wezwanie PONAGLAJĄCE. „Zacheuszu,….szybko.” 
  

 Grzesznik, gdy zostaje wezwany przez zwyczajną posługę, odpowiada: „Jutro”. Słyszy 



wymowne kazanie i mówi: „Nawrócę się do Boga w przyszłości”. Łzy spływają po jego policzkach, 

ale są wycierane. Pojawia się w nim jakaś chęć czynienia dobra, ale podobnie jak poranna chmura 

zostaje rozproszona przez słońce pokusy. Człowiek taki powiada: „Od tego czasu uroczyście 

ślubuję być człowiekiem zreformowanym. Po tym, jak raz jeszcze pozwolę sobie na mój ukochany 

grzech, wyrzeknę się swoich pożądliwości i zdecyduję się byś posłuszny Bogu”.  

 Ach! to jest tylko wezwanie kaznodziei i na nic się ono nie zda. Powszechnie uważa się, że 

piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami. Te dobre intencje rodzą się z powszechnych wezwań. 

Droga do zatracenia jest wszędzie pokryta gałęziami drzew, ponieważ na drzewach siedzą ludzie, 

którzy często zrywają z nich gałęzie, ale sami nie schodzą. Słoma położona przed drzwiami chorego 

sprawia, że koła wozu toczą się bezgłośnie. Podobnie uczynili tacy, którzy zasypali swoją drogę 

obietnicami skruchy i w ten sposób łatwiej i bardziej bezszelestnie zmierzają ku zatraceniu.  

 Ale wezwanie Boże nie jest wezwaniem na jutro. „Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos; Nie 

zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni Gdzie mnie 

wystawiali na próbę wasi ojcowie” (Heb 3:7-9 UBG). Łaska Boża zawsze przychodzi w pośpiechu i 

jeśli Bóg cię pociąga, drogi słuchaczu, to będziesz biec za Bogiem i nie będziesz mówić o 

zwlekaniu. Jutro nie jest zapisane w almanachu czasu. Jutro jest zapisane tylko w kalendarzu 

szatana i nigdzie indziej.  

 Jutro jest to skała pobielona kośćmi marynarzy, o którą roztrzaskał się ich statek, jest to 

również światło niszczyciela okrętów lśniące na brzegu, wabiące biedne statki na zniszczenie. Jutro 

to kielich głupca, który, jak powiada baśń, leży u stóp tęczy, ale którego jeszcze nikt nigdy nie 

znalazł. Jutro to pływająca wyspa Loch Lomond, której nikt nigdy nie widział. Jutro to sen. Jutro to 

złudzenie. Zaiste, jutro możesz, drogi słuchaczu, podnieść oczy w piekle, cierpiąc męki.  

 Tamten zegar wiszący na ścianie mówi: „Dzisiaj”. Twój puls szepcze: „Dzisiaj”. Słyszę, jak 

moje serce mówi, gdy bije: „Dzisiaj”. Wszystko woła: „Dzisiaj”. A Duch Święty w zgodzie z tymi 

rzeczami mówi: „„Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos; Nie zatwardzajcie waszych serc”. Grzesznicy, 

czy jesteście teraz skłonni szukać Zbawiciela? Czy teraz szepczecie modlitwę? Czy mówicie: 

„Teraz albo nigdy! Muszę być teraz zbawiony”? Jeśli tak, to mam nadzieję, że jest to skuteczne 

powołanie, ponieważ Chrystus, kiedy skuteczne powołuje, to mówi: „Zacheuszu, ….szybko”. 

 

 4. Następnie jest to UKARZAJĄCE wezwanie. „Zacheuszu, zejdź, szybko,”. 
 

 Niejednokrotnie pastor wzywał ludzi do pokuty, wezwaniem, które sprawiło, że słuchacze 

stawali się pyszni i wyniośli w swoich własnych oczach, co skłaniało ich do powiedzenia: „Mogę 

zwrócić się do Boga, kiedy zechcę. Mogę to zrobić bez pomocy Ducha Świętego”. Zostali wezwani, 

aby wspiąć się w górę, a nie żeby zejść na dół. Natomiast, gdy Bóg  skutecznie powołuje, to zawsze 

sprawia, że grzesznik pokornieje. 

 Czy nie pamiętam, kiedy Bóg kazał mi zejść na dół? Jednym z pierwszych kroków, które 

musiałem zrobić, było od razu zejście w dół z moich dobrych uczynków. I och! co to był za upadek! 

Wtedy stanąłem na nogach własnej samowystarczalności, ale Chrystus powiedział: „Zejdź! 

Odciągnąłem cię od twoich dobrych uczynków, a teraz odciągnę cię od twojej 

samowystarczalności." Cóż, miałem kolejny upadek i byłem pewien, że dotarłem do dna, ale 

Chrystus powiedział: „Zejdź!” I zmusił mnie do zejścia na dół, aż upadłem tak nisko, że poczułem, 

że nie nie mogę sam się zbawić. „Na dół, proszę pana! Zejdź dalej” powiedział Chrystus do mnie. 

Zszedłem więc na dół, aż musiałem w rozpaczy puścić każdą gałąź drzewa moich własnych nadziei, 

a potem powiedziałem: „Nic nie mogę zrobić. Jestem zgubiony i bezsilny”. Wody owinęły się 

wokół mojej głowy i zostałem odcięty od światła dziennego, a nawet zacząłem uważać się za 

obcego względem wspólnoty Izraela. ,,Jeszcze niżej, proszę pana! Ma pan zbyt wiele pychy, by 

zostać zbawionym”. Potem zostałem sprowadzony jeszcze niżej w dół, tak abym mógł zobaczyć 

moje zepsucie, moją niegodziwość i mój wewnętrzny brud. 

 „Zejdź na dół” - mówi Bóg, kiedy chce zbawić. Otóż, dumni grzesznicy, nie ma sensu bycie 

pysznym i siedzenie w górze na drzewie. Chrystus chce, abyście zeszli na dół. O! wy, którzy 

mieszkacie z orłem na skalistej skale, zejdziecie w dół ze swego wywyższenia, spadniecie na dół 



dzięki łasce, albo pewnego dnia spadniecie z powodu pomsty Bożej nad wami, gdyż Bóg: „Strącił 

mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych” (Łk 1:52 UBG).  

 

 5. Następnie jest to wezwanie INTYMNE. „….bo dziś muszę zatrzymać się w twoim 

domu”. 

 

 Możemy łatwo wyobrazić sobie, jak zmieniło się oblicze tłumu! Myśleli, że Chrystus jest 

najświętszym i najlepszym z ludzi i byli gotowi uczynić Go królem. Ale On powiedział: „dziś 

muszę zatrzymać się w twoim domu”. Być może był jeden biedny Żyd, który był w domu 

Zacheusza. „na dywaniku”, jak mawiają po wioskach, kiedy stawiają ich przed sądem, i 

przypomniał sobie, jaki to był dom. Przypomniał sobie także, jak go tam zabrano, a jego pojęcia o 

nim były podobne do tych jakie miałaby, jeśli się można tak wyrazić, mucha  o sieci pająka po tym, 

jak raz z niej uciekła.  

 I być może był jeszcze jeden Żyd, który został pozbawiony prawie całej swojej własności, a 

jego wejście do domu Zacheusza przypominało mu wejście do jaskini lwów. ,,Co!" powiedzieliby 

obaj: „Czy ten święty człowiek zamierza wejść do tej jaskini, w której my, biedni nieszczęśnicy, 

zostaliśmy okradzeni i źle potraktowani?” Było wystarczająco złe samo w sobie to, że Chrystus w 

ogóle przemówił do Zacheusza siedzącego na drzewie, ale to, co pogorszyło całą tę sytuację, to 

chęć Chrystusa, aby pójść do jego domu!” Wszyscy wokoło szeptali, że będzie „gościem u 

człowieka, który był grzesznikiem.” 

 Wiem, co musieli myśleć sobie niektórzy z uczniów Chrystusa, otóż uważali to za bardzo 

nieroztropne, aby tam pójść w gości, gdyż mogłoby to zszargać reputację Pana Jezusa, a także 

mogło zrazić wielu ludzi. Myśleli, że mógłby pójść zobaczyć się z Zacheuszem w nocy, jak 

Nikodem, i udzielić mu posłuchania, kiedy nikt Go nie widział. Ale publiczne uhonorowanie 

takiego człowieka przez swoją wizytę w jego domu było najbardziej nierozważnym działaniem, 

jakie mógł popełnić.  

 Ale dlaczego Chrystus zrobił to, co zrobił? Ponieważ chciał udzielić Zacheuszowi 

serdecznego intymnego wezwania. Chrystus, jak gdyby przez to mówił do Zacheusza: „Nie przyjdę 

i nie stanę u twego progu, ani nie zaglądnę do ciebie przez okno, ale wejdę do twego domu, tego 

samego domu, w którym krzyki wdów docierały do twoich uszu, a ty na nie nie zważałeś. Wejdę do 

twojego pokoju, gdzie płacz sieroty nigdy nie poruszył twego współczucia. Przyjdę tam, gdzie ty, 

jak drapieżny lew pożerałeś swoją zdobycz. Przyjdę tam, gdzie hańbiłeś swój dom i czyniłeś go 

niesławnym. Wejdę na miejsce, gdzie krzyki wzniosły się ku niebu, wydane z ust tych, których 

uciskałeś. Wejdę do twojego domu i udzielę ci błogosławieństwa ”. O! jakie uczucie było zawarte w 

tej wizycie! 

 Biedny grzeszniku, mój Mistrz jest bardzo czułym Mistrzem. Wejdzie do twojego domu. 

Jaki masz dom? Dom, który uczyniłeś nieszczęśliwym przez swoje pijaństwo, dom, który skalałeś 

swoją nieczystością, dom, który splugawiłeś swymi przekleństwami, dom, w którym prowadzisz 

niegodziwe zajęcie, którego chętnie byś się pozbył? Chrystus mówi: „Wejdę do twojego domu”. Ja 

ze swej strony znam kilka domów, które kiedyś były siedliskiem grzechu, do których teraz Chrystus 

przychodzi każdego ranka. Mąż i żona, którzy kiedyś tylko kłócili się i walczyli ze sobą, teraz 

zginają kolana w modlitwie. Chrystus przychodzi tam w porze obiadu, kiedy mąż-robotnik wraca 

do domu na posiłki. Niektórzy z moich słuchaczy nie mogą spędzić tej jednej godziny przerwy na 

posiłek bez modlitwy i czytania Pisma Świętego. Chrystus do nich przychodzi. Tam, gdzie ściany 

były udekorowane lubieżnymi i próżnymi obrazami, w jednym miejscu jest chrześcijański 

almanach, a na komodzie jest Biblia, i chociaż to tylko jeden pokój, w którym mieszkają, to gdyby 

anioł odwiedził ich, a potem Bóg zapytałby go: „Co widziałeś w tym domu?” To odpowiedziałby: 

„Widziałem dobre meble na których znajduje się Biblia, tu i ówdzie leży książka religijna, a 

nieczyste obrazy zostały zerwane i spalone. W szafce mężczyzny nie ma teraz żadnych kart. 

Chrystus przyszedł do jego domu ”.  

 Oh! Cóż za błogosławieństwo, że mamy naszego Boga domostwa i Rzymian! Nasz Bóg jest 

Bogiem domowym. Przychodzi, aby żyć ze swoim ludem. Kocha namioty Jakuba. Otóż, biedny 



łajdacki grzeszniku, ty, który mieszkasz w najbardziej niegodziwej melinie w Londynie, jeśli tu 

jesteś teraz obecny to wiedz, że Pan Jezus mówi do ciebie: ,,Zacheuszu, zejdź, szybko, bo dziś 

muszę zatrzymać się w twoim domu.” 

 6. Dalej, było to nie tylko serdeczne wezwanie, ale i wezwanie TRWAŁE. 
 

 „Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu.” Powszechne ogólne wezwanie jest takie: 

„Dzisiaj wejdę do twojego domu jednymi drzwiami, a wyjdę drugimi”. Powszechne wezwanie, 

które Ewangelia kieruje do wszystkich ludzi, jest wezwaniem, które działa na nich przez pewien 

czas, a potem się kończy, natomiast skuteczne czyli zbawcze wezwanie jest wezwaniem trwałym. 

Kiedy Chrystus mówi, to nie powiada: „Pośpiesz się, Zacheuszu i zejdź na dół, bo wpadnę tylko, 

aby zajrzeć do ciebie”, ale: „muszę zatrzymać się w twoim domu.” Idę, aby usiąść z tobą za stołem, 

aby jeść i pić. Idę zjeść z tobą posiłek. Dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu.” 

 „Ach!” może ktoś w tym miejscu rzec: „nie można powiedzieć, ile razy byłem pod 

wrażeniem kazania, proszę pana. Często miałem serię poważnych przekonań o grzechu i myślałem, 

że jestem naprawdę zbawiony, ale to wszystko umarło jak sen. Kiedy ktoś się budzi, to wszystko o 

czym śnił znika, i tak samo było ze mną”. Ach! biedna duszo, nie rozpaczaj. Czy odczuwasz 

zmagania Wszechmocnej łaski Bożej w twoim sercu, które każą ci dzisiaj pokutować? Jeśli tak 

uczynisz, to będzie to trwałe powołanie. Jeśli to Pan Jezus oddziałuje na twoją duszę, to przyjdzie i 

pozostanie w twoim sercu i poświęci cię na zawsze dla Siebie. Mówi: „Przyjdę i zamieszkam z tobą 

na zawsze. Przyjdę i powiem:  

  

            Tutaj uczynię Swój trwały odpoczynek,  

            Nigdy więcej nie będę odchodził i przychodził;  

            Nigdy więcej  nie będę obcym ani gościem,  

            Ale Panem tego domu.” 

 

 „O!" ktoś może powiedzieć: „tego właśnie chcę. Chcę trwałego powołania, czegoś, co 

będzie trwałe. Nie chcę religii, która się zmywa, ale religii o niezmywalnym kolorze”. Cóż, taki 

rodzaj wezwania daje tylko Chrystus. Jego słudzy nie mogą tego dać, natomiast kiedy Chrystus 

mówi, to przemawia z mocą i woła: „Zacheuszu, zejdź, szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w 

twoim domu”.  

 

 7. Jednakże jest jedna rzecz, której nie mogę pominąć, a mianowicie jest nią to, że było 

to KONIECZNE powołanie. 
 

 Po prostu przeczytajmy powołanie Zacheusza jeszcze raz. „Zacheuszu, zejdź, szybko, bo 

dziś muszę zatrzymać się w twoim domu.” To nie było coś, co Zacheusz mógł zrobić lub czego 

mógł nie zrobić, ale było to konieczne wezwanie. Zbawienie grzesznika jest tak samo konieczne u 

Boga, jak wypełnienie Jego przymierza, że deszcz nie zatopi już więcej świata. Zbawienie każdego 

nabytego krwią dziecka Bożego jest rzeczą konieczną z trzech powodów. Jest konieczne, ponieważ 

jest to Boży cel. Jest to konieczne również, ponieważ jest nabyciem Chrystusowym i wreszcie jest 

konieczne, ponieważ jest ono Bożą obietnicą.  

 Jest rzeczą konieczną, aby dziecko Boże musiało zostać zbawione. Niektórzy teologowie 

uważają, że bardzo niewłaściwe jest kładzenie akcentu na słowo „musi”, zwłaszcza w tym 

fragmencie, w którym jest powiedziane: „A musiał iść przez Samarię” (Jan 4:4 UBG).. „Dlaczego”, 

mówią, „musiał iść przez Samarię”, jeśli nie z tego powodu, że nie było innej drogi, którą mógł iść i 

dlatego był zmuszony iść tą drogą ”. Tak, panowie, odpowiadamy bez wątpienia. Ale mogło byś 

także inne wyjaśnienie. Otóż, Opatrzność sprawiła, że Pan Jezus musiał przejść przez Samarię, i 

aby Samaria leżała na drodze, którą wybrał. I tu was mamy panowie teologowie. 

 „A musiał iść przez Samarię”. Opatrzność tak pokierowała człowiekiem, że zbudował 

Samarię bezpośrednio na drodze Mistrza, a łaska zmusiła Zbawiciela do pójścia w tym kierunku. 

Wracając do Zacheusza; Chrystus nie powiedział: „„Zacheuszu, zejdź, szybko, bo dziś mogę 



zatrzymać się w twoim domu.”, ale „muszę”. Zbawiciel poczuł wielką konieczność. Tak samo jak 

koniecznością jest, aby człowiek umarł, czy też, aby słońce dawało nam światło w dzień, a księżyc 

w nocy, tak samo jest koniecznością, aby każde nabyte krwią dziecko Boże zostało zbawione. „Dziś 

muszę zatrzymać się w twoim domu”.  

 I och! kiedy Pan dochodzi do tego, że musi i chce przyjść, to cóż to się dzieje wtedy z 

biednym grzesznikiem. Za innym razem zastanawia się: „Czy mam go w ogóle wpuścić? Przy 

drzwiach jest nieznajomy. Teraz puka tak jak pukał wcześniej, czy mam go wpuścić? ” Ale tym 

razem słowa brzmią: „….muszę zatrzymać się w twoim domu”. Nie było pukania do drzwi, ale 

drzwi zostały rozbite na atomy i Chrystus wszedł. „Muszę, chcę i stanie się. Nie obchodzi mnie, że 

chronisz swoją niegodziwość i swoją niewiarę. Chcę i muszę zatrzymać się w twoim domu ”. 

 ,,Ach!” powie ktoś: „Nie wierzę, że Bóg kiedykolwiek sprawi, żebym wierzył tak, jak ty 

wierzysz, ani w ogóle, żebym stał się chrześcijaninem”. Ach! ale jeśli On tylko powie: „Dziś muszę 

zatrzymać się w twoim domu”, to nie będzie w tobie żadnego oporu. Są tutaj tacy wpośród was, 

którzy gardziliby samą ideą bycia nakręconym metodystą: „Co, proszę pana! Czy sądzi pan, że 

kiedykolwiek przemienię się w jednego z pańskich religijnych ludzi?” Nie, mój przyjacielu, ja tak 

nie sądzę, ja wiem to na pewno, że jeśli Bóg powie: „muszę”, to nie można przeciwstawić się temu. 

Niech tylko powie „musi” a w takim wypadku tak będzie musiało się stać.  

 Opowiem ci tylko anegdotę, która to potwierdza. „Ojciec miał właśnie wysłać syna na 

studia, ale ponieważ wiedział, na jakie wpływy będzie narażony, nie brakowało mu głębokiej i 

niespokojnej troski o duchowe i wieczne dobro swojego ulubionego dziecka. Obawiając się, czy 

zasady wiary chrześcijańskiej, które starał się zaszczepić w jego umyśle, nie zostaną brutalnie 

zaatakowane, postanowił, ufając w skuteczność tego Słowa, które jest szybkie i potężne, kupić bez 

wiedzy syna elegancką kopię Biblii, którą złożył na dnie jego kufra. 

 Młody człowiek rozpoczął karierę na uczelni. Wkrótce zerwał ograniczenia pobożnej 

edukacji i przeszedł od spekulacji do wątpliwości, a od wątpliwości do zaprzeczenia rzeczywistości 

religii. Stawszy się, w jego własnej ocenie, mądrzejszym od swojego ojca, odkrył pewnego dnia, 

grzebiąc w swoim kufrze, z wielkim zdziwieniem i oburzeniem, święty depozyt. Wyjął go i 

zastanawiając się nad sposobem, w jaki go spożytkuje, zdecydował, że użyje go jako makulatury do 

wycierania brzytwy podczas golenia.  

 W związku z tym za każdym razem, gdy szedł się golić, wyrywał jedną lub dwie kartki 

świętej księgi i w ten sposób używał jej, aż prawie połowa księgi została zniszczona.  Ale kiedy 

popełniał tę zniewagę na świętej księdze, to jego wzrok napotykał jakiś tekst od czasu do czasu, 

który był niesiony jak strzała kolczasta prosto w jego serce. W końcu usłyszał kazanie, które 

odkryło przed nim jego własny charakter i wystawienie go na gniew Boży, jak i przykuło mu do 

głowy wrażenie, jakie odniósł po przeczytaniu wersetu z ostatniej rozdartej kartki błogosławionej, 

ale znieważanej księgi. 

 Gdyby miał do dyspozycji światy, z własnej woli oddałby je wszystkie, gdyby pomogły mu 

w umożliwieniu mu cofnięcia tego, co zrobił. W końcu znalazł przebaczenie u stóp krzyża. Podarte 

karty tej świętej księgi przyniosły uzdrowienie jego duszy, ponieważ doprowadziły go do oparcia 

się na miłosierdziu Bożym, które jest wystarczające dla największego z grzeszników. Powiadam 

wam, że nie ma grzesznika chodzącego po ulicach i zanieczyszczającego powietrze swoimi 

bluźnierstwami, i nie ma stworzenia porzuconego, choćby było prawie tak złe jak sam szatan, jeśli 

jest dzieckiem żywota, które nie byłoby w zasięgu miłosierdzia Bożego. A jeśli Bóg mówi: „Dziś 

muszę zatrzymać się w twoim domu”, to z pewnością to zrobi.  

 Czy poczułeś, mój drogi słuchaczu, przed chwilą coś w swoim umyśle, co wydaje się 

mówić, że długo sprzeciwiałeś się Ewangelii, ale dziś już nie możesz wytrzymać? Czy czujesz, że 

złapała cię potężna dłoń i czy słyszysz głos mówiący: „Grzeszniku, muszę zatrzymać się w twoim 

domu. Często Mną gardziłeś, często się ze Mnie śmiałeś, często plułeś w twarz miłosierdzia, często 

Mi bluźniłeś, ale grzeszniku, muszę zatrzymać się w twoim domu. Wczoraj zatrzasnąłeś drzwi 

przed nosem misjonarza. Spaliłeś traktat, śmiałeś się z kaznodziei, przeklinałeś dom Boży, 

naruszyłeś szabat, ale grzeszniku, ja muszę zatrzymać się w twoim domu i zrobię to”  

 ,,Cóż, Panie! ” odpowiadasz: „zatrzymaj się w moim domu! Chociaż jest cały pokryty 



nieprawością. Zostań w moim domu! Chociaż nie ma krzesła ani stołu, które nie krzyczałyby 

przeciwko mnie. Zatrzymaj się w moim domu! Choć belki stropowe, legary i deski podłogi 

podniosą się i powiedzą Ci, że nie jestem godzien ucałować rąbka Twojej szaty, to jednak Panie 

zostań w moim domu!”„Tak”- mówi Chrystus -„muszę. Istnieje wielka konieczność, moja potężna 

miłość mnie przymusza i czy mi pozwolisz wejść, czy nie, jestem zdecydowany uczynić cię 

chętnym, abyś wpuścił Mnie do środka.”  

   Czy nie dziwi cię to, biedny drżący grzeszniku, ty, który myślałeś, że dzień miłosierdzia 

minął, i że dzwon zniszczenia wybił godzinę twojej śmierci? O! Czy nie dziwi cię to, że Chrystus 

nie tylko prosi cię, abyś do Niego przyszedł, ale wprasza się do twojego stołu, a co więcej, kiedy 

Go zbywasz, uprzejmie mówi: „Muszę i przyjdę”. Pomyśl tylko o Chrystusie, który podąża za 

grzesznikiem, płacze za grzesznikiem, zaklina grzesznika, aby pozwolił Mu się zbawić, a to właśnie 

robi Jezus swoim wybranym. Grzesznik ucieka od Niego, ale Boża darmowa łaska ściga go i mówi: 

„Grzeszniku, przyjdź do Chrystusa”. A jeśli nasze serca są zamknięte, Chrystus wkłada rękę do 

drzwi, a jeśli nie powstaniemy, ale odrzucimy Go zimno, to powiada: „Muszę i wejdę”. Płacze nad 

nami, aż zdobędą nas Jego łzy. Woła za nami, aż Jego wołanie zwycięży, i w końcu, o swojej 

własnej, dobrze oznaczonej godzinie, wchodzi do naszego serca i tam przebywa. „Muszę zatrzymać 

się w twoim domu” - powiedział Pan Jezus. 

 

 8. I wreszcie, ostatnie, to wezwanie było SKUTECZNE, ponieważ widzimy owoce, jakie 

przyniosło. 
  

 Otwarte były drzwi Zacheusza, stół zastawiony, jego serce hojne, ręce umyte, sumienie 

nieobciążone a dusza radosna. „Panie” - powiedział - „oto połowę mego majątku daję ubogim; 

Śmiem twierdzić, że połowa mojego majątku pochodzi z ich ograbienia, dlatego teraz zwracam im 

to co zagrabiłem; a jeśli komuś coś odebrałem przez fałszywe oskarżenie, zwrócę mu to poczwórnie 

”. I tak rozdaje kolejną część swego majątku.  

 Ach! Zacheuszu, dziś wieczorem pójdziesz spać o wiele bardziej biedny niż wtedy, gdy 

wstałeś rano, ale też nieskończenie bardziej bogatszy duchowo. Biedny, a nawet bardzo biedny w 

dobrach tego świata w porównaniu z tym, kim byłeś, kiedy po raz pierwszy wspinałeś się na ten 

jawor. Ale bogatszy, ba, nieskończenie bogatszy w niebiańskie skarby. Grzeszniku, dowiemy się, 

czy Bóg cię powołuje przez to, że jeśli cię wzywa, to będzie to wezwanie skuteczne, a nie 

wezwanie, które usłyszysz, a potem zapomnisz, będzie to powołanie, które zrodzi wydawanie 

dobrych owoców przez ciebie. Jeśli Bóg powołał cię dziś rano, to precz odrzucisz swój kielich z 

którego piłeś, aż do upicia się, a w górę będą zanoszone przez ciebie modlitwy. Jeśli Bóg wezwał 

cię dziś rano, to nie będzie dziś ani jednej zasłony podniesionej w twoim sklepie, ale wszystko i ty 

sam będziecie mieli wywieszkę: „Ten dom jest zamknięty w dzień szabatu i tego dnia już nie 

będzie. otwierany."  

 Jutro będzie miała miejsce taka a taka światowa cielesna zabawa, jednakże jeśli Bóg cię 

powołał, nie pójdziesz. A jeśli kogoś okradłeś (bo kto wie, czy czasem nie jesteś złodziejem), to 

jeśli Bóg cię skutecznie powoła, to zwrócisz to, co ukradłeś, oddasz wszystko, co posiadasz, aby 

podążać za Bogiem całym sercem. Nie wierzę, że człowiek jest nawrócony, dopóki nie wyrzeknie 

się błędów swoich dróg, i dopóki w praktyce nie udowodni tego, że sam Chrystus jest Panem jego 

sumienia, a Jego prawo jest jego rozkoszą. 

 „Zacheuszu, zejdź, szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zacheusz 

pospieszył się i zszedł, a Jezus przyjął go z radością. „Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: 

Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim; a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję 

poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest 

synem Abrahama. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło ” (Łk 19:8-9 

UBG).  

 Teraz jedna lub dwie lekcje. Pierwsza dla pysznych. Zejdź na dół, dumne serce, zejdź na 

dół! Albowiem miłosierdzie płynie dolinami, i nie dociera na szczyty gór. Zejdź, zejdź na dół, 

wyniosły duchu! Albowiem, jeśli jest jakieś wyniosłe miasto, to Bóg kładzie je nisko aż w prochu 



ziemi, a dopiero potem je odbudowuje. 

 Druga lekcja przeznaczona jest dla biednej zrozpaczonej duszy. Cieszę się, że widzę cię dziś 

rano w domu Bożym, to dobry znak. Nie obchodzi mnie, po co przyszedłeś tutaj. Być może 

słyszałeś, że głosi tu kazania osobliwy człowiek. Jednakże mniejsza o to. Wszyscy jesteście, drodzy 

słuchacze, równie osobliwi jak ja. Koniecznym jest, aby osobliwi ludzie przyciągali innych 

osobliwych ludzi. Otóż, mam tutaj dzisiaj masę ludzi i jeśli miałbym użyć jakiegoś porównania, to 

porównałbym was do wielkiego stosu popiołu, pomieszanego z kilkoma stalowymi opiłkami. Otóż, 

moje kazanie, jeśli będzie towarzyszyć mu łaska Boża, będzie pewnego rodzajem magnesem, który 

nie przyciągnie żadnego popiołu – pozostanie on bowiem tam, gdzie jest,- natomiast przyciągnie 

opiłki stali.  

 Mam tutaj Zacheusza, także obecna jest Maria, również tam dalej znajdują się Jan, Sara, 

Wilhelm i Tomasz, wybrani przez Boga, są jakby stalowymi opiłkami w zborze popiołu, a moja 

Ewangelia, Ewangelia błogosławionego Boga, jak wielki magnes, wyciąga ich ze stosu, tak, że 

przychodzą do przodu do modlitwy. A dlaczego? Ponieważ między Ewangelią a ich sercami 

zadziałała pewnego rodzaju siła magnetyczna. Ach! biedny grzeszniku, przyjdź do Pana Jezusa, 

wierz Jego miłości i zaufaj Jego miłosierdziu. Jeśli masz pragnienie, aby przyjść, albo jeśli 

przedzierasz się przez popioły, aby dostać się do Chrystusa, to jest tak dlatego, że Chrystus cię 

wzywa. 

 O! Wy wszyscy, którzy wiecie, że jesteście grzesznikami, każdy mężczyzno, kobieto i 

dziecko, tak, małe dzieci (bo Bóg dał mi niektórych z was jako moją zapłatę), czy czujecie się 

grzesznikami? Zatem uwierzcie w Pana Jezusa i bądźcie zbawieni. Wielu z was przybyło tu z 

ciekawości. O! abyście usłyszeli skuteczne powołanie i zostali zbawieni. Martwię się o was, abyście 

nie utonęli w ogniu piekielnym. O! słuchajcie Chrystusa, gdy do was przemawia. Mówi On: „Zejdź 

na dół”. Dziś rano idźcie do swych domów i ukórzcie się przed Bogiem. Idźcie i wyznajcie swoje 

nieprawości, że zgrzeszyliście przeciwko Niemu. Idźcie do domu i powiedzcie Mu, że jesteście 

nieszczęśnikami, zgubionymi bez Jego suwerennej łaski, a potem zwróćcie się do Niego, po 

odpoczynek, mając pewność, że to On pierwszy wyciągnął do was rękę. 

 Ale ktoś może powiedzieć: „Proszę pana, och! Jestem wystarczająco chętny, aby zostać 

zbawionym, ale obawiam się, że Chrystus tego nie chce ”. Na co odpowiadam: Przestań! Przestań! 

Nawet tak nie myśl! Czy wiesz, że to, co powiedziałeś jest po części bluźnierstwem - nie do końca, 

ale jest. Gdybyś nie był ignorantem, powiedziałbym ci, że było to po części bluźnierstwo. Nie 

możesz spojrzeć na Chrystusa, zanim On nie spojrzy najpierw na ciebie. Jeśli chcesz być zbawiony, 

to znaczy, że On dał ci tę wolę. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i daj się ochrzcić, a będziesz 

zbawiony. Ufam, że Duch Święty cię wzywa. 

 Młody człowieku tam na górze i ty także młody człowieku siedzący na oknie, pośpieszcie 

się! Zejdźcie na dół! Stary człowieku, siedzący w tych ławkach, zejdź na dół. Kupcu stojący w 

nawie bocznej, pośpiesz się. Dostojna matrono i młoda damo nie znające Chrystusa, och, oby On 

spojrzał na was. Starsza babciu, posłuchaj łaskawego wezwania. Także ty, młody chłopcze, wiedz, 

że Chrystus może patrzyć w tej chwili na ciebie, ufam, że tak jest i mówi do ciebie: „...zejdź, 

szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”.  

  

  

 VII. NIEODWOŁALNE WYTRWANIE. 

  

  

 ,,Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zasmakowali daru   

niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; Zakosztowali też dobrego słowa Bożego 

i mocy przyszłego wieku; A odpadli-ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu 

krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na  hańbę ” (Heb 6:4-6 UBG).  

 

 W Europie znajduje się kilka miejsc, w których często toczono wojny, jak na przykład 

królestwo Belgii, które można nazwać polem bitwy Europy. Wojna szalała w całej Europie, ale w 



niektórych nieszczęśliwych miejscach toczono bitwę jedną za drugą. Podobnie rzecz się ma z 

Pismem Świętym nie ma w nim prawie żadnego fragmentu o który nie spierano by się między 

przeciwnikami prawdy a wierzącymi, jednakże powyższy fragment Pisma, wraz z jednym lub 

dwoma innymi, jest szczególnym przedmiotem częstych ataków. Jest to jeden z tekstów, który 

został zdeptany pod stopami kontrowersji, Na jego temat istnieją opinie tak skrajnie sobie 

przeciwne jak bieguny ziemi. Niektórzy twierdzą, że oznacza on jedno, a niektórzy deklarują, że 

coś zupełnie innego. Ja ze swej strony uważam, że niektórzy z nich zbliżają się nieco do prawdy, ale 

inni desperacko błądzą od zamysłu Ducha. Podchodzę do tego fragmentu z zamiarem przeczytania 

go z prostotą dziecka i wszystko co w nim znajdę, przedstawię, A jeśli będzie się wydawać, że nie 

zgadza się z czymś, co dotychczas głosiłem, to jestem gotów porzucić raczej każdą moją 

dotychczas wyznawaną doktrynę, aniżeli odrzucić ten czy jakikolwiek inny fragment Pisma 

Świętego. 

 Patrząc na zakres całego powyższego fragmentu Biblii, wydaje mi się, że apostoł chciał 

pchnąć uczniów do przodu. W ludzkim umyśle istnieje tendencja do zatrzymywania się przed 

niebiańską metą. Skoro tylko dotrzemy do pierwszych zasad religii, przeżyjemy chrzest i 

zrozumiemy zmartwychwstanie umarłych, to istnieje w nas tendencja, by siąść bezczynnie i mówić: 

„Przeszedłem ze śmierci do żywota, dlatego teraz w tym miejscu mogę stanąć i odpocząć”. 

Tymczasem życie chrześcijańskie nie miało w zamiarze Bożym być bezczynnym siedzeniem, ale 

wyścigiem i nieustannym biegiem naprzód.   

 Dlatego apostoł usiłuje zachęcić uczniów by zmierzali naprzód i sprawić, by pilnie biegli w 

niebiańskim wyścigu, spoglądając na Pana Jezusa. Mówi im, że nie wystarczy przejść pewnego 

dnia przez chwalebną przemianę, doświadczyć w określonym czasie cudownego działania Ducha, 

ale uczy ich, że jest absolutnie konieczne, aby mieli Duch przez całe swoje życie, aby póki żyją, 

posuwali się naprzód w prawdzie Bożej. Aby zmusić ich do wytrwania, o ile to możliwe, pokazuje 

im, że jeśli tego nie zrobią, to z pewnością będą zgubieni, ponieważ nie ma innego zbawienia, jak 

tylko te, którym Bóg już ich obdarzył, a jeśli ono ich nie zachowuje, nie niesie ich naprzód i nie 

stawia ich nieskalanych przed Bogiem, to zginą, nie ma bowiem miejsca na inne zbawienie. Mówi 

im także, że niemożliwe jest, aby gdy raz zostali oświeceni, a potem odpadli od wiary, aby 

kiedykolwiek można by ich było odnowić ponownie ku pokucie. 

 Dziś rano odpowiemy sobie na kilka pytań. Pierwsze pytanie będzie brzmiało: o jakich 

ludziach jest mowa w powyższym wersecie Pisma (Heb 6:4-6 UBG)? Czy są oni prawdziwymi 

chrześcijanami, czy nie? Po drugie, co to znaczy „odpaść”? I po trzecie, co apostoł ma na myśli, 

gdy twierdzi, że nie można ich odnowić ku pokucie?  

 

 1. Najpierw odpowiemy sobie na pytanie, O JAKICH LUDZIACH JEST MOWA W 

POWYŻSZYM FRAGMENCIE PISMA? 

  

 Jeśli przeczytamy doktora Gilla, doktora Owena i prawie wszystkich wybitnych pisarzy 

kalwińskich, to oni wszyscy twierdzą, że te osoby nie są chrześcijanami. Utrzymują, że powyższy 

fragment Pisma (Heb 6:4-6 UBG) mówi wystarczająco dużo, aby opisać człowieka, który jest 

chrześcijaninem na zewnątrz, ale nie na tyle, aby przedstawić portret prawdziwego wierzącego.  

 Jeśli o mnie chodzi to, wydaje mi się, że nie powiedzieliby tego, gdyby nie mieli na oku 

jakiejś doktryny do podtrzymania, ponieważ nawet dziecko czytające ten fragment powiedziałoby, 

że osoby, których on dotyczy, muszą być chrześcijanami. Gdyby Duch Święty chciał opisać 

chrześcijan, nie sądzę, aby mógł użyć bardziej wyraźnych określeń niż użytych w omawianym 

fragmencie Pisma. Jak można powiedzieć, że człowiek który jest oświecony, zasmakował 

niebiańskiego daru i stał się uczestnikiem Ducha Świętego, nie jest dzieckiem Bożym? Z całym 

szacunkiem dla tych uczonych doktorów, których, nawiasem mówiąc, wszystkich podziwiam i 

kocham, uważam z całą pokorą, że pozwolili, by ich osądy były trochę wypaczone, kiedy to mówili. 

I myślę, że będę w stanie wykazać, że nie opisano w omawianym fragmencie nikogo innego, jak 

tylko prawdziwych wierzących. 

 Po pierwsze, mówi się o nich, że kiedyś byli oświeceni. Odnosi się to do oświecającego 



wpływu Ducha Bożego, wlanego w duszę w momencie przekonania o grzechu, kiedy człowiek 

zostaje oświecony w odniesieniu do swojego stanu duchowego. Kiedy zobaczy, jak złe i gorzkie jest 

to, że zgrzeszył przeciwko Bogu, gdy poczuje, jak jest całkowicie bezsilny, aby samemu powstać z 

grobu swojego zepsucia, i jest dalej oświecony, tak, że widzi, że „….z uczynków prawa nie będzie 

usprawiedliwione żadne ciało” (Rzym 3:20 UBG) to spostrzega Chrystusa ukrzyżowanego jako 

jedyną nadzieję grzesznika. Pierwszym dziełem łaski jest oświecenie duszy. Z natury jesteśmy 

całkowicie pogrążeni w ciemności duchowej. Duch Święty, jak lampa, rzuca światło w ciemne 

serce, objawiając jego zepsucie, ukazując smutny stan nędzy, a we właściwym czasie objawiając 

także Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy w Jego światłości widzieli światło. Nie mogę uważać 

człowieka za prawdziwie oświeconego, dopóki nie stanie się dzieckiem Bożym. Czy określenie to 

nie wskazuje na osobę, pouczoną przez Boga? Nie jest to całe doświadczenie chrześcijańskie, ale 

czy nie jest jego częścią?  

 Po oświeceniu nas, jak mówi tekst, następną rzeczą, którą Bóg nam daje, jest zakosztowanie 

niebiańskiego daru, przez który rozumiemy, niebiański dar zbawienia, w tym przebaczenie 

grzechów, usprawiedliwienie przypisaną sprawiedliwością Jezusa Chrystusa, odrodzenie przez 

Ducha Świętego i wszystkie te dary i łaski, w których wczesny świt życia duchowego niesie 

zbawienie. Wszyscy prawdziwie wierzący zakosztowali niebiańskiego daru. Nie wystarczy 

człowiekowi być oświeconym, światło może oślepiać jego oczy, a mimo to może umrzeć, musi 

skosztować i zobaczyć, że Pan jest dobry. Nie wystarczy zobaczyć, że jestem zepsuty, muszę 

posmakować, że Chrystus jest w stanie usunąć moje zepsucie. Nie wystarczy mi wiedzieć, że On 

jest jedynym Zbawicielem, muszę posmakować Jego ciała i Jego krwi oraz mieć z Nim żywą więź. 

 Z całą pewnością uważam, że kiedy człowiek został oświecony i doświadczył łaski, jest 

chrześcijaninem i cokolwiek wielcy teologowie utrzymują, nie możemy myśleć, że Duch Święty 

opisałby nieodrodzonego człowieka jako oświeconego, i jako tego, który zakosztował niebiańskiego 

daru. Nie, bracia, jeśli zakosztowałem niebiańskiego daru, to ten niebiański dar jest mój. Gdybym 

kiedykolwiek miał nawet krótkie doświadczenie miłości mojego Zbawiciela, to jednak byłbym 

jedną z Jego owiec. Jeśli przyprowadził mnie na zielone pastwiska i dał mi posmakować 

spokojnych wód i delikatnej trawy, to nie muszę się obawiać, czy naprawdę jestem dzieckiem 

Bożym.  

 Następnie apostoł podaje dalszy opis, wyższego stanu łaski, uświęcenia przez udział w 

Duchu Świętym. Stanie się uczestnikami Ducha Świętego jest szczególnym przywilejem 

wierzących, który oni otrzymują po pierwszym zakosztowaniu niebiańskiego daru. Duch Święty 

jest Duchem zamieszkującym wnętrze człowieka. Mieszka On w sercach, duszach i umysłach ludzi. 

Czyni śmiertelne ciało człowieka swoim domem. Czyni naszą duszę swoim pałacem i tam 

spoczywa, a ja zapewniam (i uważam tak, na podstawie autorytetu Pisma Świętego), że żaden 

człowiek nie może być uczestnikiem Ducha Świętego, jeśli jest nieodrodzoną osobą. Tam, gdzie 

mieszka Duch Święty, musi być życie i jeśli mam udział z Duchem Świętym i społeczność z Nim, 

to mogę być pewien, że moje zbawienie zostało nabyte krwią Zbawiciela. Nie musicie się bać, 

umiłowani, jeśli macie Ducha Świętego, to macie to, co zapewnia wam zbawienie. Jeśli przez 

wewnętrzną społeczność mamy dział z Duchem Chrystusowym i jeśli Duch Święty przebywa w nas 

na wieki, to jesteśmy nie tylko chrześcijanami, ale osiągnęliśmy też pewną dojrzałość w łasce i 

przez łaskę. Wyszliśmy poza zwykłe oświecenie, i przeszliśmy od zwykłego zakosztowania, do 

ucztowania i pełnego uczestnictwa w Duchu Świętym. 

 Aby jednak nie było pomyłki co do osób będących dziećmi Bożymi, apostoł przechodzi do 

kolejnego etapu łaski. „Zakosztowali też dobrego słowa Bożego”. Zaryzykuję teraz stwierdzenie, że 

jest tu dzisiaj kilku dobrych chrześcijan, którzy zakosztowali niebiańskiego daru, a którzy jednak 

nigdy nie zakosztowali dobrego słowa Bożego. Rozumiem przez to, że są naprawdę nawróceni, 

zakosztowali niebiańskiego daru, ale nie wzrośli w łasce na tyle, aby poznać słodycz, bogactwo i 

tłustość samego Słowa, które ich zbawiło. Zostali zbawieni przez Słowo, ale jeszcze nie zrozumieli, 

nie kochają i nie żywią się Słowem, tal jak inni dojrzali wierzący. Jedną rzeczą jest, aby Bóg 

dokonał dzieła łaski w duszy, a zupełnie inną rzeczą jest pokazanie nam tego dzieła przez Boga. 

Podobnie, jedną rzeczą jest, gdy Słowo działa w nas, a czym innym jest, gdy naprawdę i 



zwyczajowo kosztujemy, rozkoszujemy się i radujemy się tym Słowem.   

 Niektórzy z moich słuchaczy są prawdziwymi chrześcijanami, ale nie doszli do tego etapu, 

w którym mogą pokochać przedwieczne wybranie i, jeśli można się tak wyrazić, zjeść je jako słodki 

kąsek, czy też że mogliby przyjąć wielkie doktryny łaski i żywić nimi swą duszę. Ale ci ludzie o 

których mówi omawiany fragment Pisma doszli do tego etapu. Zakosztowali dobrego Słowa 

Bożego, a także otrzymali dobry dar, osiągnęli taki stan, że pokochali Słowo, zakosztowali go i 

żywili się nim. Było ono ich najlepszym zausznikiem. Uznali, że jest słodsze niż miód, ba, słodsze 

niż sam plaster miodu. „Zakosztowali dobrego słowa Bożego”. Powtarzam, jeśli ci ludzie nie są 

wierzącymi, to kim są naprawdę wierzący? 

 Ludzie o których mowa w analizowanym fragmencie Słowa Bożego poszli jeszcze dalej. 

Osiągnęli szczyt pobożności. Zakosztowali także „mocy przyszłego wieku”. Nie cudowne dary, 

które nie są nam udzielane w dzisiejszych czasach, ale wszystkie te moce, którymi Duch Święty 

obdarza chrześcijanina. A czym one są? Cóż jest to moc wiary, która nakazuje nawet niebiosom, 

aby spuszczały deszcz, i one spuszczają lub zatyka butle nieba, aby nie padało. Istnieje moc 

modlitwy, która stawia drabinę między ziemią a Niebem i każe aniołom wspinać się po niej w górę i 

schodzić w dół, aby przekazać nasze potrzeby Bogu i sprowadzić błogosławieństwa z góry. Istnieje 

moc, z jaką Bóg przepasuje Swojego sługę, aby przemawiał z natchnienia, co pozwala mu pouczać 

innych i prowadzić ich do Pana Jezusa. I jakakolwiek jest jeszcze inna moc, czy to moc 

utrzymywania społeczności z Bogiem czy moc cierpliwego oczekiwania na Syna Człowieczego, 

czy też jakiekolwiek jeszcze, to były one posiadane przez te osoby. Nie byli po prostu dziećmi, ale 

byli dojrzałymi duchowymi ludźmi, nie tylko żyli, ale byli również obdarzeni mocą. Byli to ludzie o 

mocnych mięśniach i mocnych kościach. Stali się gigantami w łasce i otrzymali nie tylko światło 

poznania, ale także moc przyszłego świata. Tak więc uważam, że ludzie ci, bez względu na 

znaczenie tego tekstu Pisma, o którym mowa, byli bez wątpienia prawdziwymi i dojrzałymi 

chrześcijanami.  

 

 2. A teraz odpowiem na drugie pytanie: CO OZNACZA ODPADNIĘCIE? 

  

  Muszę przypomnieć moim przyjaciołom, że istnieje ogromna różnica między upadnięciem 

a odpadnięciem. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że jeśli człowiek upadnie, to nie 

może być odnowiony. Wręcz przeciwnie: „Sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu 

powstaje” (Przys 24:16 UBG). I bez względu na to, ile razy dziecko Boże upadnie, Pan nadal je 

podtrzymuje. Ba, kiedy nasze kości są złamane, Bóg z powrotem je nastawia  i ponownie umieszcza 

nas na skale. Mówi: „Nawróćcie się, synowie odstępczy,…..bo ja jestem waszym małżonkiem” (Jer 

3:14 UBG). A jeśli chrześcijanin kiedykolwiek odstąpi od Boga, to Wszechmocne miłosierdzie 

Boże dalej woła: „Wróć, wróć, wróć i odszukaj zranione serce Ojca”. Bóg nadal ponownie 

przywołuje do Siebie swoje dzieci. Upadnięcie nie jest odpadnięciem.   

 Pozwólcie, że wyjaśnię różnicę. Bo człowiek, który upada, może zachowywać się tak, jak 

człowiek, który odpada, a jednak istnieje między nimi wielka różnica. Nie mogę użyć lepszego 

przykładu niż rozróżnienie między omdleniem a umieraniem. Oto leży młode stworzenie, które 

ledwo oddycha, samo nie może podnieść ręki, a jeśli podniesie ją ktoś inny, to ręka opada. Jest 

zimna i sztywna, jest słaba, ale nie umarła. A oto jest jeszcze jedno stworzenie, tak samo zimne i 

sztywna jak pierwsze, ale jest taka różnica między nimi, że te drugie stworzenie nie żyje. 

Chrześcijanin może zemdleć i może też upaść w trakcie tego omdlenia. Inni ludzie mogą go 

podnieść i powiedzieć, że nie żyje, ale tak nie jest. Jeśli upadnie, Bóg go ponownie podniesie, ale 

jeśli odpadnie, to wtedy sam Bóg nie może go uratować. Nie można bowiem, jeśli sprawiedliwi 

odpadną, ,,ponownie odnowić [ich] ku pokucie”.  

 Co więcej, odpadnięcie nie jest popełnieniem grzechu pod wpływem chwilowego 

zaskoczenia i pokusy Abraham udał się do Egiptu. Bał się, że jego żona zostanie mu odebrana i 

dlatego mówił: „To moja siostra”. Był to grzech popełniony pod wpływem chwilowego 

zaskoczenia, grzech, z którego po krótkim czasie pokutował i Bóg mu przebaczył. Ten grzech był 

upadkiem,  a nie odpadnięciem. Nawet Noe popełnił grzech, który zaszargał jego reputację, a nawet 



szarga do teraz i będzie to robił, aż do dnia sądu ostatecznego, ale niewątpliwie Noe pokutował z 

niego i został zbawiony przez suwerenną łaskę Bożą. Noe upadł, ale Noe nie odpadł. Chrześcijanin 

może zbłądzić i szybko powrócić i chociaż bycie zaskoczonym przez grzech jest rzeczą smutną, 

żałosną i złą, to jednak istnieje wielka różnica między tym a grzechem, który byłby spowodowany 

całkowitym odpadnięciem od łaski.  

 Nie można też powiedzieć, że człowiek, który popełnia grzech, nie do końca pod wpływem  

zaskoczenia, odpadł. Uważam, że niektórzy chrześcijanie (Boże broń, żebyśmy dużo o tym mówili! 

Zakryjmy nagość naszego brata płaszczem), którzy przez pewien czas podążali drogą grzechu,  

mimo tego całkowicie nie odpadli od łaski. Przykładem jest cudzołóstwo Dawida, sprawa, która jest 

zagadką dla tysięcy. Z pewnością Dawid żył przez kilka miesięcy bez publicznego wyznania 

swojego grzechu, jednakże niewątpliwie odczuwał ból serca, ponieważ łaska nie zaprzestała swego 

działania w nim. Wśród popiołów pojawiła się iskra, którą podsycił Natan, co wskazywało na to, że 

Dawid nie umarł, bo inaczej zapałka, którą użył prorok, nie zapaliłaby się tak łatwo. 

 Tak więc, umiłowani, być może przez jakiś czas błądziliście w grzechu i odeszliście daleko 

od Boga, a jednak nie jesteście ludźmi opisanymi tutaj, o których Słowo Boże mówi, że jest 

niemożliwe, aby zostali zbawieni. Ale chociaż jesteś, drogi słuchaczu, tułaczem, to jednak nadal 

jesteś synem swojego Ojca, dlatego Jego miłosierdzie woła: „Nawracaj się, pokutuj. Wróć do 

swojego pierwszego męża, bo wtedy było z tobą lepiej niż teraz” (Oz 2:7  UBG). ,,Wróć, tułaczu, 

wróć ”.  

 Dalej, odpadnięcie nie jest nawet porzuceniem wyznania. Niektórzy ludzie mogą 

powiedzieć: „Znamy takiego a takiego, który zwykł wyznawać chrześcijaństwo, a teraz sprzeciwia 

się jemu, a co gorsza, ośmiela się przeklinać i przysięgać, i mówić, że nigdy w ogóle nie znał 

Chrystusa. Z pewnością to jest osoba, która musiała odpaść.” Moi przyjaciele, taki człowiek z 

pewnością upadł, upadł straszliwie i upadł żałośnie, ale pamiętam przypadek w Piśmie Świętym 

człowieka, który zaparł się swego Pana i Mistrza przed Jego obliczem! Pamiętacie jego imię, to 

wasz stary znajomy, a właściwie znajomy nas wszystkich, to Szymon Piotr! Zaparł się Mistrza pod 

przysięgą i używając przekleństw powiedział: „Nie znam tego człowieka” (Mt 26:74 UBG). A 

jednak Pan Jezus przebaczył Szymonowi. Tak więc Piotr upadł, ale nie odpadł, bo tylko po dwóch 

czy trzech dniach po tym, był przy grobie swego Mistrza, biegł tam na spotkanie swojego Pana, aby 

być jednym z pierwszych, którzy odkryli, że Pan zmartwychwstał. 

 Umiłowani, może nawet zaparliście się Chrystusa przez jawne wyznanie, jednakże, jeśli 

okażecie skruchę, to będzie wam okazane miłosierdzie. Chrystus was nie odrzucił, jeszcze 

będziecie pokutować. Nie odpadliście od łaski. Gdyby tak było z wami, to nie mógłbym wam głosić 

łaski przebaczenia, ponieważ nie jest możliwe, aby ci, którzy odpadli, zostali ponownie odnowieni 

ku pokucie.  

 Ale ktoś może zapytać: „Czym zatem jest odpadnięcie?” Cóż, nigdy jeszcze tego nie było, 

dlatego nie mogę tego opisać z obserwacji. Ale powiem wam, czym według mnie przypuszczalnie 

jest. Otóż, odpadnięcie oznaczało by całkowite opuszczenie człowieka przez Ducha Świętego, 

całkowite ustanie Jego łaski, a nie uśpienie, ale zaprzestanie bycia w takim człowieku, ponieważ 

Bóg, który rozpoczął dobre dzieło, całkowicie zaprzestałby je kontynuować oraz całkowicie i 

zupełnie cofnąłby swoją rękę i powiedział: „Człowieku! Uratowałem cię w połowie, teraz będę cię 

potępiać." Na tym polega odpadnięcie. Nie jest ono tymczasowym grzeszeniem. Dziecko może 

zgrzeszyć przeciwko ojcu i nadal żyć, dlatego odpadnięcie jest podobne do zupełnego odcięcia 

dziecku głowy. Odpadnięcie nie jest tylko zwykłym przewróceniem się, bo wtedy nasz Ojciec 

mógłby nas podnieść, ale jest podobne do zrzucenia człowieka w przepaść, w której pozostaje 

zgubiony na zawsze. Odpadnięcie oznaczałoby, że łaska Boża zmieniłaby swą żywą naturę, 

niezmienność Boga stałaby się zmienna, Jego wierność stałaby się niestała, a sam Bóg stałby się 

odarty z majestatu, ponieważ wszystkie te rzeczy pociągałoby za sobą odpadnięcie od łaski.  

 

 3. Ale jeśli dziecko Boże mogłoby odpaść, a łaska mogłaby zaprzestać działania w sercu 

człowieka, to teraz pojawia się trzecie pytanie, co znaczy, że: ,,niemożliwe jest….,żeby tych, 

którzy…..odpadli- PONOWNIE ODNOWIĆ KU POKUCIE?” 



 

 Co apostoł miał na myśli? Jeden wybitny komentator mówi, że miał na myśli, że będzie to 

bardzo trudne. Naprawdę bardzo trudno byłoby ocalić człowieka, który odpadł. Ale ja odpowiadam 

mu: „Mój drogi przyjacielu, fragment powyższy nie mówi nic o tym, że jest to bardzo trudne, ale, 

że to niemożliwe, a ja lubię czytać moją Biblię tak, jak czytałoby ją dziecko”. Otóż rozważany 

fragment Pisma powiada, że jest to niemożliwe, co potwierdzam mówiąc, że byłoby to całkowicie 

niemożliwe, gdyby taki hipotetyczny przypadek, się wydarzył; niemożliwym byłoby to dla 

człowieka, a także dla Boga, ponieważ Bóg postanowił, że nigdy nie udzieli drugiego zbawienia, 

aby zbawić tych,. których pierwsze zbawienie nie zbawiło. 

 Jednakże, ktoś może powiedzieć w tym miejscu: „Wydaje mi się, że niektórzy z takich ludzi 

mogą odpaść, ponieważ jest powiedziane:„ Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy….odpadli-

ponownie odnowić ku pokucie.” Na co odpowiadam: Cóż mój przyjacielu, pozwolę ci przez chwilę 

podążać za twoją teorię. Jesteś dobrym chrześcijaninem. Zastosujmy twoją teorię do ciebie samego 

i zobaczymy, jak ci się spodoba. Otóż, uwierzyłeś w Chrystusa, oddałeś swoją duszę Bogu i 

myślisz, że w jakiejś pechowej godzinie możesz całkowicie odpaść od łaski. Zwróć uwagę teraz na 

hipotetyczną sytuację, jeśli przyszedłbyś do mnie i powiedział mi, że odpadłeś od łaski, to wtedy 

jak by ci się podobało gdybym ci powiedział: „Mój przyjacielu, jesteś tak samo potępiony jak 

diabeł w piekle! Nie można bowiem odnowić cię ku pokucie? ”„ Och! nie, proszę pana - 

odpowiedziałbyś: „Znowu się nawrócę i przyłączę się na nowo do kościoła”. Ale to tylko cała teoria 

Arminian, która nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym. Gdyż jeśli raz odpadniesz, to będziesz 

tak samo potępiony, jak każdy człowiek, który cierpi w czeluści piekła na zawsze. A jednak 

słyszałem, jak pewien człowiek mówił o nawracaniu ludzi trzy, cztery i pięć razy i wielokrotnym 

jego odnowieniu.  

 Pamiętam dobrego człowieka (przypuszczam, że taki był) wskazującego na pewnego 

człowieka, który szedł ulicą, i mówiącego: „Ten człowiek narodził się ponownie trzy razy, o ile 

wiem”. Mógłbym wymienić imię tej osoby, ale powstrzymam się od tego. - I wiem, że znowu 

upadnie - powiedział. „ponieważ jest tak bardzo uzależniony od picia, że nie wierzę, aby łaska Boża 

zrobiła dla niego cokolwiek, chyba że ten człowiek stanie się całkowitym abstynentem”. Tacy 

ludzie z kościoła Arminiańskiego nie mogą czytać Biblii, ponieważ na wypadek, gdyby ich 

członkowie odpadli całkowicie, to w omawianym fragmencie Pisma napisane jest, że nie można ich 

ponownie odnowić ku pokucie. Ale pytam mojego Arminiańskiego przyjaciela, czy nie wierzy, że 

dopóki istnieje życie, jest nadzieja? „Tak” - odpowiada: 

  

    ,,Podczas gdy lampa się pali, 

               Najgorszy grzesznik może powrócić ”.  

 

Cóż, nie jest zbyt konsekwentne, aby powiedzieć jak wyżej, a już przy następnym oddechu 

stwierdzić, że są ludzie, którzy odpadają od łaski, a tym samym popadają w taki stan, że nie można 

ich uratować. Chcę wiedzieć, jak można dopasować te dwie rzeczy do siebie? Chciałbym, żebyście, 

drodzy słuchacze, uzgodnili te dwie doktryny i dopóki jakaś przedsiębiorcza osoba nie sprowadzi 

bieguna północnego i nie ustawi go na szczycie bieguna południowego, to nie mogę powiedzieć, jak 

tego można dokonać. Prawda jest taka, że macie rację mówiąc: „Dopóki istnieje życie, jest 

nadzieja”, ale mylicie się, mówiąc, że jakakolwiek osoba kiedykolwiek znalazła się w takim stanie, 

że niemożliwe było jej zbawienie.  

 Przejdę teraz do wykazania dwóch rzeczy, po pierwsze, udowodnię doktrynę, że jeśli 

chrześcijanin odpadnie, to nie będzie mógł zostać zbawiony. A po drugie, rozwinę nieco tę 

doktrynę, czyli pokażę jej zastosowanie. 

 A. Teraz udowodnię doktrynę, że jeśli chrześcijanin odpadnie, a nie upadnie, jak to 

wcześniej rozróżniłem, to przestanie być dzieckiem Bożym, a wtedy łaska Boża przestanie działaś  

w jego sercu, tak, że będzie znajdował się poza możliwością zbawienia i niemożliwe będzie, aby 

kiedykolwiek został odnowiony. Pokażę także dlaczego? 

 a. Po pierwsze, jest to całkowicie niemożliwe, jeśli weźmie się pod uwagę dzieło, która 



zostało zniweczone. Gdy ludzie budują mosty przez rzeki, to jeśli zastosują najtrwalsze materiały i 

wybudują takie mosty według najlepszej sztuki budowlanej, a pomimo tego fundamenty będą tak 

złe, że nie wytrzymają nacisku budowli, to co wtedy mówią tacy fachowcy? Cóż stwierdzają: 

„Próbowaliśmy już wszystkiego, czego nauczyły nas inżynieria lub architektura, jednakże wszystko 

to zawiodło. Nie znamy niczego, co byłoby lepsze od tego, co zostało wypróbowane, i dlatego 

uważamy, że nie ma już możliwości zbudowania mostu w tym miejscu w poprzek rzeki ani 

kiedykolwiek wybudowania linii kolejowej przez to bagno lub ten podmokły teren, ponieważ już 

wypróbowaliśmy to, co jest uznawane za najlepsze rozwiązanie”. 

 Jak mówi apostoł: „Ci ludzie byli kiedyś oświeceni. Kiedyś byli pod działaniem Ducha 

Świętego, który objawił im ich grzech, co teraz pozostaje do wypróbowania? Kiedyś byli 

przekonani o swoich grzechach, czy jest coś lepszego od tego? Czy Biblia obiecuje, że biedny 

grzesznik będzie miał coś więcej niż przekonanie o swoich grzechach, co uczyniłoby go 

świadomym ich? Czy jest coś potężniejszego niż miecz Ducha? Jeśli on nie przeszył serca 

człowieka, to czy jest jeszcze coś, co by to uczyniło?  

 Oto człowiek, który był pod młotem prawa Bożego, ale to nie złamało mu serca, czy można 

znaleźć coś silniejszego? Lampa Ducha Bożego już oświetliła jaskinie jego duszy, jeśli to nie 

wystarczy, gdzie pożyczymy inną? Zapytajmy słońca, czy ono ma lampę jaśniejszą niż oświecenie 

Ducha! Zapytajmy także gwiazd, czy posiadają światło jaśniejsze niż światło Ducha Świętego? 

Całe stworzenie odpowiada nie. Jeśli powyższe Boże środki zostaną odrzucone, to nie będzie nic 

innego, aby zbawić człowieka. Co więcej, ci ludzie zakosztowali niebiańskiego daru i chociaż 

przebaczono im i usprawiedliwiano ich, to jednak przebaczenie przez Chrystusa i usprawiedliwienie 

nie wystarczyły (przy tym przypuszczeniu), aby ich zbawić. Jak inaczej mogą zostać zbawieni? Bóg 

ich odrzucił. Po tym, jak nie zdołał ich zbawić przez swoje wyznaczone środki, co jeszcze może ich 

uratować? Zakosztowali już niebiańskiego daru, czy jest dla nich większe miłosierdzie? Czy istnieje 

strój jaśniejszy niż szata sprawiedliwości Chrystusa? Czy istnieje skuteczniejsza kąpiel niż ta w 

„źródle wypełnionym krwią”? Nie. Na co cała ziemia odbija się echem, „Nie”. Jeśli Boże środki 

zawiodły, to co jeszcze pozostaje? 

 Te osoby również były uczestnikami Ducha Świętego. Jeśli to zawiedzie, cóż więcej 

możemy im dać? Jeśli, mój słuchaczu, Duch Święty mieszka w twojej duszy, a ten Duch Święty nie 

uświęca cię i nie zachowuje do końca, to czego innego można spróbować? Zapytaj bluźniercę, czy 

zna jakąś istotę, czy też ośmiela się przypuszczać, że istota jest wyższa od Ducha Świętego! Czy 

istnieje istota większa niż Wszechmocny Duch Święty? Czy istnieje moc większa niż ta, która 

mieszka w nowo-narodzonym sercu wierzącego? A jeśli już Duch Święty zawiódł, o niebiosa!, to 

powiedzcie nam, gdzie możemy znaleźć cokolwiek, co przewyższy Jego moc? Jeśli okaże się to 

nieskuteczne, co dalej należy wypróbować? Ci ludzie, którzy „zakosztowali…. dobrego słowa 

Bożego”, pokochali doktryny łaski, doktryny te weszły w ich dusze i karmili się nimi. Jakie nowe 

doktryny będą im głoszone? Proroku wieków! gdzie znajdziesz inny system teologiczny? Kogo 

innego możemy mieć? Czy mamy wskrzesić Mojżesza z grobu? Czy mamy zebrać wszystkich 

starożytnych widzących i kazać im prorokować? Jeśli więc istnieje tylko jedna doktryna, która jest 

prawdziwa i jeśli ci ludzie odpadli po jej otrzymaniu, wtedy rodzi się pytanie, jak mogą zostać 

zbawieni?  

 Dalej, ci ludzie, zgodnie z omawianym tekstem Słowa Bożego, zakosztowali „mocy 

przyszłego wieku”. Mieli moc zwycięstwa nad grzechem, moc wiary, moc modlitwy, moc 

społeczności z Bogiem. Jaką większą mocą mogą być obdarzeni? Jeśli to zawiedzie, to co dalej 

można zrobić? O wy aniołowie! Odpowiedzcie, co dalej? Jakie inne środki pozostają? Co jeszcze 

może przynieść pożytek, jeśli wielkie rzeczy związane ze zbawieniem zostały już pokonane? Co 

innego należy teraz podjąć? Kiedyś dany człowiek został zbawiony, ale teraz jest zgubiony. Jak 

więc może teraz zostać ponownie zbawiony? Czy istnieje dodatkowe zbawienie? Czy jest coś, co 

przewyższy Chrystusa i będzie Chrystusem tam, gdzie Jezus zostanie pokonany? 

 A potem apostoł mówi, że wielkość ich grzechu, który ponieśliby, gdyby odpadli, 

wyprowadziłaby ich poza granice miłosierdzia. Chrystus umarł i swoją śmiercią dokonał 

zadośćuczynienia za swoich własnych morderców. Dokonał przebłagania za te grzechy, które Go 



ukrzyżowały raz, ale czy czytamy, że Chrystus kiedykolwiek umrze za tych, którzy ukrzyżują Go 

dwukrotnie? Ale apostoł mówi nam, że jeśli wierzący odpadną, to „znowu krzyżują Syna Bożego i 

wystawiają go na hańbę”. Gdzie więc byłoby za to odkupienie? Chrystus umarł za mnie. Choćby na 

moich barkach spoczywały grzechy całego świata, to jednak ukrzyżowałbym przez nie Chrystusa 

tylko raz i to Jego jedno ukrzyżowanie zmazałoby wszystkie te grzechy. Ale gdybym Go ponownie 

ukrzyżował, gdzie znajdę przebaczenie? Czy niebiosa, ziemia, czy sam Chrystus, ze swymi pełnymi 

miłości wnętrznościami, mógłby wskazać mi innego Chrystusa, pokazać mi drugą Kalwarię, dać mi 

drugi Getsemani? Ach! Nie! Już samo poczucie winy postawiło nas poza granicami nadziei, 

gdybyśmy odpadli od łaski.  

 Co więcej, umiłowani, pomyślcie, czego należałoby się spodziewać, by uratować takiego 

człowieka. Chrystus raz umarł za niego, a jednak taki człowiek opadł i jest zgubiony. Duch odrodził 

go raz i ta regenerująca praca nie przyniosła żadnego pożytku. Bóg dał mu nowe serce (mówię 

oczywiście tylko na podstawie przypuszczenia apostoła). Włożył swoje prawo w to serce, a jednak 

człowiek taki odszedł od Niego wbrew obietnicy, że tego nie zrobi. Uczynił go „jak jaśniejące 

światło”, ale nie „świecił coraz bardziej i bardziej aż do dnia doskonałego” (Przys 4:18 UBG), 

świecił tylko ku ciemności. Co następnie? Musi być drugie Wcielenie, druga Kalwaria, drugi Duch 

Święty, drugie odrodzenie, drugie usprawiedliwienie, chociaż pierwsze było zakończone i 

kompletne; w rzeczywistości nie wiem co. Wymagałoby to zburzenia całego królestwa natury i 

łaski, i rzeczywiście byłby to świat wywrócony do góry nogami, gdyby po niepowodzeniu 

łaskawego Zbawiciela ponownie spróbował dokonać tego dzieła zbawienia. 

 Jeśli przeczytamy wersety siódmy i ósmy, to zobaczymy, że apostoł wzywa do pomocy 

naturę. Mówi: „Ziemia, bowiem, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne 

dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga; Lecz ta, która wydaje ciernie i 

osty jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie”. Popatrzmy! Jest pole. Pada na 

nie deszcz i to pole rodzi dobre owoce. Cóż, spoczywa na nim Boże błogosławieństwo.  

 Ale oto jest, inne pole, na które pada ten sam deszcz i które zwilża ta sama rosa. Zostało 

zaorane i zbronowane, podobnie jak pierwsze, a rolnik dokonał na nim wszystkiego co było 

potrzebne, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką uprawy ziemi, a mimo to pole zostało nieurodzajne. 

Cóż, jeśli niebiański deszcz go nie użyźnił, to co dalej? Wypróbowano już wszystkie sposoby sztuki 

rolniczej, każde rozwiązanie zostało zastosowane, aby użyźnić glebę takiego pola a jednak 

wszystko to nadaremnie. Co dalej? Nie pozostaje nic poza tym, by zostało spalone i obłożone 

klątwą, pozostawione, aby stało się takim jak pustynia Sahara i skazanym na zniszczenie. 

 Cóż więc, mój słuchaczu, czy to możliwe, żeby łaska mogła działać w tobie, i nie wpływać 

na twoje zbawienie? Żeby wpływ łaski Bożej spadł jak deszcz z nieba na ciebie, a mimo to 

powrócił do Boga bez niczego? Nie mogło być dla ciebie żadnej nadziei, bo byłbyś „bliski 

przekleństwa”, a twoim kresem byłoby „spalenie”.  

 Jest jeszcze jedna myśl, która przyszła mi do głowy. Otóż, wydało mi się czymś 

dziwacznym, że nasi przyjaciele utrzymują, że ludzie mogą się nawrócić, stać się nowymi 

stworzeniami, a następnie odpaść od łaski, po czym ponownie się nawrócić. Z natury jestem starym 

stworzeniem. Bóg stwarza mnie wewnątrz na nowo, tak że staję się nowym stworzeniem. Nie mogę 

wrócić do starego stworzenia, bo nie mogę cofnąć nowego stworzenia, które dokonało się we mnie. 

Jednak przypuśćmy, że moje nowe stworzenie nie wystarczyłoby, aby zaprowadzić mnie do Nieba. 

Co musi się stać jeszcze? Czy musi istnieć coś jeszcze ponad nowym stworzeniem – coś jakby 

nowe stworzenie, nowego stworzenia? Naprawdę, moi przyjaciele, dotarliśmy do krainy marzeń, 

ale byłem zmuszony, aby podążać za moimi oponentami do tego regionu absurdu, ponieważ nie 

wiem, jak inaczej sobie z nimi poradzić. 

 I jeszcze jedna myśl. W Piśmie Świętym nie ma niczego, co by nas nauczało, że istnieje 

jakieś inne zbawienie, z wyjątkiem jedynego zbawienia pochodzącego od Pana Jezusa Chrystusa, 

nie ma nic, co mówiłoby nam o jakiejkolwiek innej mocy, super doskonałej i przewyższającej moc 

Ducha Świętego. Te rzeczy Boże zostały już wypróbowane na ludziach o których mowa w 

omawianym fragmencie Słowa Bożego, a jednak, zgodnie z przypuszczeniem, zawiodły, ponieważ 

ludzie tacy odpadli od łaski. Bóg nigdy nie objawił jakiegoś dodatkowego zbawienia ludziom, na 



których te pierwsze i jedyne zbawienie nie wywarło żadnego skutku. I dopóki nie zostanie mi 

wskazany chociaż jeden werset Pisma Świętego, który by to poświadczał, to będę nadal 

utrzymywać, że doktryna omawianego tekstu Słowa Bożego jest taka, że jeśli łaska jest 

nieskuteczna, jeśli łaska nie strzeże człowieka, to nie pozostaje nic innego, jak tylko to, że człowiek 

taki musi zostać potępiony. A czym to jest, jeśli nie mówieniem, tylko trochę okrężną drogą, że  

łaska tak uczyni? Tak więc powyższe słowa, zamiast zwalczać kalwinistyczną doktrynę o 

ostatecznym wytrwaniu, stanowią jeden z najsilniejszych dowodów na jej poprawność, jaki tylko 

można było znaleźć. 

 B. A teraz, wreszcie, dochodzimy do zastosowania tej doktryny. Jeśli chrześcijanie mogą 

odpaść i przestać być chrześcijanami, to nie można ich ponownie odnowić ku pokucie. „Ale” ktoś 

może powiedzieć, „Mówisz, że prawdziwi chrześcijanie nie mogą odpaść od łaski. Jaki jest zatem 

cel umieszczania tego „jeśli”, czy jest to straszak, który straszy dzieci, albo czy to jest duch, który 

nie może istnieć? ” Mój uczony przyjacielu: „Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem?” 

(Rzym 9:20 UBG). Jeśli Bóg umieścił to ,,jeśli”, to z mądrych powodów i dla wspaniałych celów. 

Pokażę ci dla jakich.  

 a. Po pierwsze, o Chrześcijaninie, ma to na celu powstrzymanie cię przed odpadnięciem od 

łaski. Bóg chroni swoje dzieci przed odpadnięciem, ale zachowuje je za pomocą pewnych środków, 

a jednym z nich jest strach przed prawem, pokazanie im, co by się stało, gdyby odpadły. Oto 

istnieje głęboka przepaść, a jaki jest najlepszy sposób, aby powstrzymać kogoś przed wpadnięciem 

do niej? Cóż, przez powiedzenie mu, że gdyby tam wpadł, to nieuchronnie roztrzaskałby się na 

kawałki. 

 A oto inny przykład. Przypuśćmy, że w pewnym starym zamku  byłaby głęboka piwnica, w 

której znajdowałaby się ogromna ilość gazu, który zabiłyby każdego, kto zszedłby do niej. Cóż 

powiedziałby przewodnik? „Jeśli tam zejdziecie, to nigdy nie wrócicie żywi”. Kto w takim 

wypadku myślałby o zejściu na dół? Sam fakt, że przewodnik powiedział nam, jakie będą 

konsekwencje, powstrzymywałby nas przed tym. A oto jeszcze inny przykład. Nasz przyjaciel 

odsuwa od nas filiżankę z arszenikiem, nie chce, żebyśmy go wypili, ale mówi: „Jeśli go wypijesz, 

to cię zabije”. Czy on przez chwilę przypuszcza, że go wypijemy? Nie. Mówi nam o 

konsekwencjach i jest pewien, że tego nie zrobimy. Dlatego Bóg jak gdyby mówi w omawianym 

fragmencie Słowa Bożego: „Moje dziecko, jeśli wpadniesz do tej przepaści, to roztrzaskasz się na 

kawałki”. Co w takim wypadku robi dziecko? Mówi: „Ojcze, zachowaj mnie. Trzymaj mnie, a będę 

bezpieczny." Prowadzi to wierzącego do większej zależności od Boga, do świętej bojaźni i 

ostrożności, ponieważ wie, że gdyby odpadł, to nie będzie mógł zostać ponownie odnowiony, 

dlatego trzyma się z dala od tej wielkiej przepaści, ponieważ wie, że gdyby tam wpadł to, nie będzie 

już dla niego zbawienia. Ma to wzbudzać strach, a ten święty strach chroni chrześcijanina przed 

odpadnięciem.  

 Gdybym myślał tak, jak myśli Arminianin, że mógłbym  odpaść, a potem wrócić ponownie, 

to dość często bym odpadał. Dla grzesznego ciała i krwi byłoby miło odpaść i być grzesznikiem, 

pójść na przedstawienie do teatru lub upić się, a potem wrócić do kościoła i zostać ponownie 

przyjęty jako drogi brat, który odpadł na chwilę. Bez wątpienia kaznodzieja powiedziałby: „Nasz 

brat Karol jest czasami trochę niestały”. Trochę niestały! On nic nie wiedziałby o łasce, bo łaska 

rodzi świętą ostrożność, ponieważ czujemy, że gdybyśmy nie zostali zachowani przez boską moc, 

to zginęlibyśmy.  

 Mówimy naszemu przyjacielowi, aby wlał oliwę do swojej lampy, aby mogła dalej się palić! 

Czy to oznacza, że będzie mogła zgasnąć? Nie, Bóg da mu olej, aby ciągłe dolewał go do lampy. 

Podobnie jak podobieństwo Johna Bunyana, w którym mówił, że widział płonący ogień i  

człowieka wylewającego na niego wodę. „Teraz”, mówił Bunyan, „czy nie widzicie, że ogień 

zgasłby, i że woda jest obliczona na jego ugaszenie, a jeśli tak się stanie, to już nigdy ogień nie 

zapali się?” Ale Bóg na to nie pozwala! Bo za murem znajdował się człowiek, który lał olej na 

ogień, i mamy powód do wdzięczności za to, że gdyby olej nie został lany przez niebiańską rękę, to 

nieuchronnie zostalibyśmy doprowadzeni do odpadnięcia od łaski. Uważaj więc, Chrześcijaninie, 

bo to jest przestroga.  



 b. Po drugie, fragment omawianego tekstu Pisma ma wzbudzić naszą wdzięczność. 

Przypuśćmy, że powiedzielibyście swojemu synkowi: „Czy wiesz, Tomeczku, że gdybym nie dał ci 

obiadu i kolacji to umarłbyś? Nie ma nikogo innego, kto mógłby dać tobie obiad i kolację ”. Co 

wtedy? Dziecko nie myśli, że nie zamierzacie mu dać obiadu i kolacji, wie, że to zrobicie i jest wam 

za nie wdzięczny. A oto inny przykład. Chemik mówi nam, że gdyby nie było mieszanki tlenu z 

powietrzem, to stworzenia umarłyby. Czy myślicie, że z tego względu nie będzie tlenu i dlatego 

umrzemy? Nie, chemik, uczy nas jedynie wielkiej mądrości Bożej, w zmieszaniu gazów w 

odpowiednich proporcjach.  

 Jeden ze starych astronomów powiedział: „W Bogu jest wielka mądrość, że umieścił On  

słońce dokładnie we właściwej odległości, nie za daleko, abyśmy nie zamarzli na śmierć i nie za 

blisko, abyśmy nie zostali spaleni. Gdyby słońce było milion km bliżej nas, spalilibyśmy się na 

popiół”. Czy z tego powodu należy przypuszczać, że słońce będzie milion km bliżej i dlatego 

zostaniemy spaleni na popiół? Dalej astronom ten powiedział: „Gdyby słońce znajdowało się milion 

km dalej, i z tego względu zamarzniemy na śmierć”. Czy przez to ma on na myśli to, że słońce 

będzie milion km dalej i dlatego zostaniemy zamarznięci na śmierć? Ani trochę. Jednakże jest to 

całkiem racjonalny sposób mówienia, aby pokazać nam, jak powinniśmy być wdzięczni Bogu. Tak 

mówi apostoł. Chrześcijaninie! Jeśli odpadniesz od łaski, to nigdy nie będziesz mógł zostać 

odnowiony ku pokucie, jednakże Bóg cię strzeże.  

 

           „Gdy widzę kamień, spadający w powietrzu, albo zapaloną iskrę w oceanie,  

         Utrzymany przy życiu, choć tak blisko śmierci, tylko Bogu oddaję za to chwałę ”. 

 

 Istnieje kielich grzechu, który potępiłby twoją duszę, chrześcijaninie. O! Jaka to jest łaska, 

która powstrzymuje twoje ramię i nie pozwala ci go wypić? Oto jesteś, w tej godzinie, jak ptasznik 

w Świętej Kildzie, ciągnięty do Nieba przez pojedynczą linę, jeśli ta ręka, która cię podtrzymuje, 

puści cię, i jeśli ta lina, która cię ciągnie, pęknie, to roztrzaskasz się na skałach potępienia. Dlatego 

wznieś swoje serce do Boga i błogosław Go, że Jego ramię nie męczy się i nigdy nie jest za krótkie, 

aby nie mogło zbawić. 

 Lord Kenmure, kiedy umierał, powiedział do Rutherforda: „Człowieku! Moje imię jest 

wypisane na dłoni Chrystusa i widzę je. To odważne mówienie, człowieku, ale widzę to!” Zatem 

jeśli tak jest, to ręka Chrystusa musiałaby zostać odcięta od Jego ciała, zanim moje imię zostałoby 

Mu odebrane. A jeśli jest ono wyryte na Jego sercu, to Jego serce musiałoby zostać mu wyrwane, 

zanim będzie można wydrzeć moje imię.  

 Trzymaj się więc i ufaj, wierzący! Masz kotwicę duszy, pewną i niezachwianą, która sięga 

poza zasłonę; wichry wyją, a burze szaleją, i gdyby twoja lina się ześlizgnęła, albo twoja kotwica 

zerwała to byłbyś zgubiony. Zobacz te skały, o które rozbijają się miliony, i ty także rozbiłbyś się o 

nie, gdyby łaska cię opuściła. Zobacz te głębiny, w których śpią szkielety marynarzy, i ty 

spoczywałbyś tam, gdyby ta kotwica cię zawiodła. Byłoby niemożliwe, aby cię ponownie 

zacumować, gdyby kiedyś ta kotwica się zerwała, bo innej kotwicy nie ma, innego zbawienia nie 

może być, a jeśli to jedno cię zawiedzie, niemożliwe jest, abyś kiedykolwiek został zbawiony. 

Dlatego dziękuj Bogu za to, że masz kotwicę, która nie może cię zawieść, a potem głośno śpiewaj,  

  

   ,,Jak mogę utonąć z taką podporą,  

   Jaką jest mój wieczny Bóg  

   Który podtrzymuje wielkie filary ziemi,  

   I rozciąga niebiosa na wysokościach?  

 

   Jak mogę umrzeć, kiedy Jezus żyje  

   Który powstał i opuścił umarłych?  

   Przebaczenie i łaskę otrzymuje moja dusza  

   Z mojej wywyższonej Głowy. ”  

 



 

 VIII. NIEODWOŁALNE WYTRWANIE ŚWIĘTYCH.  

                 

   

  ,,Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze” (Hi 17:9 UBG).        

  

 CZŁOWIEK, który jest sprawiedliwy przed Bogiem, posiada swoją własną drogę. Nie jest 

to droga ciała grzechu ani droga świata. Jest to droga wytyczona mu przez boski nakaz, po której 

kroczy przez wiarę. Jest to królewska droga świętości - nieczysty nie przejdzie przez nią - tylko 

odkupieni przez Pana będą nią kroczyć, którzy odkryją, że jest ona ścieżką oddzielenia od świata. 

Po tym, gdy pielgrzym wejdzie na tę drogę życia, to musi na niej wytrwać do końca lub zginąć, 

gdyż tak mówi Pan: „Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania” 

(Heb 10:38 UBG).   

 Wytrwałość na drodze wiary i świętości jest koniecznością dla chrześcijanina, gdyż tylko 

„….kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24:13 UBG). Jest rzeczą próżną, aby 

szybko wzrastać jak ziarno posiane na skale, które potem z czasem usycha, gdy słońce wzejdzie 

(Mt 13:20-21 UBG). To tylko dowodzi, że taka roślina nie ma w sobie korzenia, ale „drzewa 

Pańskie są pełne soku” (Ps 104:16 KJV), trwają, i wydają owoce, nawet w podeszłym wieku, aby 

pokazać, że Pan jest prawy. 

 Istnieje wielka różnica między nominalnym chrześcijaństwem a prawdziwym 

chrześcijaństwem, a to jest ogólnie widoczne w niepowodzeniu jednego i trwaniu drugiego. Otóż, 

tekst kazania (Hi 17:9 UBG) jest taki, że prawdziwie prawy człowiek będzie trzymał się swojej 

drogi - nie cofnie się, nie przeskoczy żywopłotów i nie będzie wędrował w prawo lub w lewo - nie 

będzie leżał bezczynnie, ani nie zemdleje i nie zaprzestanie swej podróży, ale „będzie trwał przy 

swojej drodze”. Często będzie to dla niego bardzo trudne, ale będzie miał takie postanowienie, taką 

moc wewnętrznej łaski, że będzie „trwał przy swojej drodze” z mocną determinacją, jakby trzymał 

się jej rękami i nogami, postanawiając nigdy jej nie opuszczać.  

 Być może nie zawsze będzie podróżował z tą samą szybkością. Nie jest powiedziane, że 

będzie trzymał się tego samego tempa, ale tylko że będzie trzymał się swojej drogi. Są chwile, 

kiedy biegniemy i nie jesteśmy zmęczeni, a czasami, kiedy idziemy, to jesteśmy wdzięczni, że nie 

mdlejemy. Tak, są i takie okresy czasu, kiedy jesteśmy zadowoleni, że idziemy na czworakach i 

pełzamy w górę z bólem, ale pomimo tego wciąż udowadniamy, że „sprawiedliwy będzie trwał przy 

swojej drodze”. Mimo wszelkich trudności oblicze człowieka, którego usprawiedliwił Bóg, jest 

niezłomnie zwrócone ku Niebiańskiemu Jeruzalem i nie zejdzie on z drogi, dopóki jego oczy nie 

ujrzą Króla w Jego piękności (Iz 33:17 UBG). 

 To wielki cud. To wielka łaska, że jakikolwiek człowiek w ogóle staje się chrześcijaninem, a 

jeszcze większym cudem jest to, że trwa w byciu nim. Zważmy na to, że słabość ciała, siła 

wewnętrznego zepsucia, wściekłość szatańskich pokus, wabienie bogactwa i pychy życia, świat i 

jego moda - wszystko to jest przeciwko nam, a jednak oto: „...ten, który jest w was, jest większy niż 

ten, który jest na świecie.” (1 Jan 4:4 UBG), i przeciwstawiając się grzechowi, szatanowi, śmierci i 

piekłu, sprawiedliwi trzymają się swojej drogi.  

 Uważam, że nasz tekst kazania (Hi 17:9 UBG) dokładnie przedstawia doktrynę o 

ostatecznym wytrwaniu świętych. „Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze”. Wiele lat temu, 

kiedy toczył się poważny, a nawet gorzki spór między Kalwinistami a Arminianami, obie strony 

miały w zwyczaju karykaturować drugą. Bardzo duża część argumentacji nie była skierowana 

przeciwko prawdziwemu zapatrywaniom strony przeciwnej, ale przeciwko temu, co zostało jej 

przypisane. Robili człowieka ze słomy, a następnie go palili, co jest dość łatwe do zrobienia, ale 

ufam, że zostawiliśmy te rzeczy za sobą. 

 Chwalebna prawda o ostatecznym wytrwaniu świętych przetrwała kontrowersje i w takiej 

czy innej formie jest umiłowaną doktryną dzieci Bożych. Uważajmy jednak, aby było jasne, czym 

ono jest. Pismo Święte nie naucza, że człowiek dotrze do końca swojej pielgrzymki bez dalszego 

podążania właściwą drogą. Nie jest prawdą, że jeden akt wiary jest wszystkim, i że nic potrzeba już 



codziennej wiary, modlitwy i czujności. Moja doktryna jest zupełnie odwrotna, a mianowicie, że 

sprawiedliwy będzie trzymał się swojej drogi, czyli innymi słowy, będzie trwał w wierze, pokucie, 

modlitwie i pod wpływem działania łaski Bożej.  

 Nie wierzę w zbawienie przez siłę fizyczną, która traktuje człowieka jak martwą kłodę i 

niesie go, czy tego chce, czy nie, do Nieba. Nie, prawdziwie wierzący „trzyma się”, jest osobiście 

aktywny w tej sprawie i brnie pod górę na wzgórza i schodzi w dół do dolin, aż dotrze do końca 

swojej pielgrzymki. Nigdy nie uważałem, ani nawet nie śniłem, że tylko dlatego, że człowiek 

przypuszcza, że pewnego razu wszedł na tę właściwą drogą, to z tego względu może wnioskować, 

że jest pewien zbawienia, nawet jeśli natychmiast zejdzie z tej drogi. Nie, ale twierdzę, że ten, kto 

prawdziwie przyjmuje Ducha Świętego tak, że wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to nie cofnie się, 

ale wytrwa na drodze wiary. Jest napisane: „Kto wierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony” 

(Mar 16:16 KJV), a takim nie może być, gdyby pozostawiono go, by wrócił i rozkoszował się 

grzechem, tak jak to czynił wcześniej, i dlatego będzie musiał być strzeżony mocą Bożą przez wiarę 

ku zbawieniu (1 Piot 1:5 UBG). 

 Chociaż wierzący ku swemu zasmuceniu popełni wiele grzechów, to jednak treścią jego 

życia będzie: ,,poświęcony Panu,” i będzie trzymał się drogi posłuszeństwa. Brzydzę się doktryną, 

że człowiek, który kiedyś uwierzył w Pana Jezusa, zostanie zbawiony, nawet jeśli całkowicie 

porzuci ścieżkę posłuszeństwa. Zaprzeczam, że takie odwrócenie się jest możliwe dla prawdziwego 

wierzącego, a zatem przypisywana mi idea jest wyraźnie wymysłem przeciwnika. Nie, umiłowani, 

człowiek, jeśli rzeczywiście wierzy w Chrystusa, nie będzie żył według woli ciała. Kiedy popadnie 

w jakiś grzech, będzie to jego smutkiem i nieszczęściem, dlatego nigdy nie spocznie, dopóki nie 

zostanie oczyszczony z winy. Ale powiem to o prawdziwie wierzącym, że gdyby mógł żyć tak, jak 

chciałby, to żyłby doskonałym życiem. Jeśli zapytać go, czy po uwierzeniu, może żyć tak, jakby 

sobie tego życzył, to odpowie: „Dałby Bóg, żebym mógł żyć tak, jak chciałbym, gdyż pragnę żyć 

całkowicie bez grzechu. Chciałbym być doskonały, tak jak doskonały jest mój Ojciec w niebie ”.  

Niniejsza doktryna nie jest rozwiązłą ideą, że wierzący może żyć w grzechu, ale że nie może i nie 

zrobi tego.  

 Taka jest doktryna i po pierwsze udowodnię ją, a po drugie, w purytańskim znaczeniu tego 

słowa, pokrótce ją praktycznie zastosuję, wyciągając z niej dwie duchowe lekcje. 

  

 1. UDOWODNIENIE DOKTRYNY. 

  

 Proszę, podążajcie za mną z otwartymi Bibliami. Większość z was, drodzy przyjaciele, 

przyjęła przez wiarę doktryny o łasce i dlatego dla was doktryna ostatecznego wytrwania nie   

wymaga żadnego dowodzenia, ponieważ wynika ona ze wszystkich innych doktryn. Wierzymy, że 

Bóg ma wybranych ludzi, których wybrał do życia wiecznego, i ta prawda pociąga za sobą 

wytrwanie w łasce. Wierzymy w szczególne odkupienie, które zapewnia zbawienie i w  

konsekwencji wytrwanie odkupionych. Wierzymy w skuteczne powołanie, które wiąże się z 

usprawiedliwieniem, które, z kolei, zapewnia uwielbienie. 

 Doktryny o łasce są jak łańcuch - jeśli uwierzymy w jedną z nich, to będziemy musieli 

uwierzyć w następną, ponieważ każda z nich obejmuje pozostałe - dlatego mówię, że wy, którzy 

przyjmujecie którąkolwiek z doktryn łaski, musicie przyjąć tę którą poniżej będę udowadniał 

również jako związaną z nimi. Teraz, spróbuję udowodnić ją tym, którzy nie wierzą w doktryny 

łaski. Nie chcę argumentować w błędnym kole i udowadniać jednej rzeczy, w którą wątpicie, za 

pomocą innej rzeczy, w którą też wątpicie, dlatego przejdę: „Do prawa i do świadectwa” (Iz 8:20 

UBG), czyli odniosę tę sprawę do nieomylnych słów Pisma Świętego. 

 Zanim przejdziemy do argumentacji, dobrze będzie zauważyć, że ci, którzy odrzucają tę 

doktrynę, często mówią nam, że w Słowie Bożym jest wiele ostrzeżeń przeciwko odstępstwu i że te 

przestrogi nie miałyby żadnego znaczenia, jeśli prawdą jest, że sprawiedliwi będą trzymać się 

swojej drogi. Na co odpowiadam, a co, jeśli te przestrogi są w ręku Bożym sposobem 

powstrzymania Jego ludu od błądzenia? A, co jeśli są używane do wzbudzania świętego strachu w 

umysłach Jego dzieci i stają się w ten sposób środkami zapobiegania złu, które potępiają? 



Chciałbym również przypomnieć, że w Liście do Hebrajczyków, który zawiera najbardziej poważne 

ostrzeżenia przed odstępstwem, apostoł zawsze stara się dodać słowa, które pokazują, że nie 

wierzył, że ci, których ostrzegał, faktycznie odstąpiliby od wiary.  

 Zobaczmy na Hebrajczyków 6: 9 UBG. Apostoł powiada tym Hebrajczykom, że gdyby ci, 

którzy byli kiedyś oświeceni, odpadli, to nie byłoby możliwe, aby odnowić ich ku pokucie, i 

dodaje: „Ale, chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszymi 

towarzyszącym zbawieniu”. W dziesiątym rozdziale daje równie poważne ostrzeżenie, 

oświadczając, że ci, którzy znieważyli Ducha łaski, zasługują na większą karę niż ci, którzy gardzili 

prawem Mojżesza, (Heb 10:29-30 UBG), jednakże apostoł zamyka ten rozdział tymi słowami: „A 

sprawiedliwy będzie żył z wiary; lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim 

upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu; ale z tych, którzy 

wierzą ku zbawieniu duszy”. W ten sposób pokazuje, jakie byłyby konsekwencje odstępstwa, ale 

jest przekonany, że Hebrajczycy nie zdecydują się na odstępstwo, aby ponieść tak straszliwą 

zagładę. 

  Przeciwnicy omawianej doktryny czasami wspominają o przypadkach odstępstwa, o których 

mówi Słowo Boże, ale po przyjrzeniu się tym przypadkom okazuje się, że są to przypadki osób, 

które wyznawały, że znają Chrystusa, ale tak naprawdę nie posiadały życia Bożego w sobie. Jan w 

swoim pierwszym liście, 2:19 UBG, w pełni opisuje tych odstępców: „Wyszli spośród nas, ale nie 

byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że 

nie wszyscy są z nas." 

 Podobnie jest w tym pamiętnym fragmencie Ewangelii Jana, gdzie nasz Zbawiciel mówi o 

uschłych gałęziach winorośli, które są odcinane i wrzucane do ognia - są one opisane jako gałęzie w 

Chrystusie, które nie przynoszą owocu. Czy to prawdziwi chrześcijanie? Jak mogą być tacy, skoro 

nie przynoszą owoców? „Po ich owocach poznacie ich” (Mt 7:16 UBG). Gałąź, która rodzi owoc, 

zostaje oczyszczona, ale nigdy nie zostaje odcięta. Gałęzie, które nie przynoszą owoców, nie 

symbolizują prawdziwych chrześcijan, ale dobrze przedstawiają zwykłych nominalnych 

wyznawców. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza 7:22 UBG mówi nam o wielu, którzy w owym dniu 

powiedzą Mu „Panie, Panie”, którym odpowie: „Nigdy was nie znałem” (Mt 7:23 UBG). Nie powie 

im „Zapomniałem o was”, ale „Nigdy was nie znałem” -  gdyż tacy chrześcijanie tylko z nazwy tak 

naprawdę nigdy nie byli Jego uczniami.   

 A. Ale teraz przejdźmy do samego argumentu. Po pierwsze, twierdzę, że wytrwałość 

świętych  wyraźnie wynika z natury życia, które jest im udzielane w czasie odnowienia duchowego. 

Co Piotr mówi o tym życiu? W 1 Piotra 1:23 UBG powiada o ludzie Bożym, że są „odrodzeni, nie z 

nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki”. 

Nowe życie, które jest wszczepiane w nas, kiedy rodzimy się na nowo, nie jest jak owoc naszych 

pierwszych czyli fizycznych narodzin, ponieważ tamten podlega śmiertelności, natomiast nowe 

życie jest boską zasadą, która nie może umrzeć ani zostać skalana, a jeśli tak jest, to ten, kto ją 

posiada, musi żyć wiecznie, i naprawdę musi być na wieki tym, czym uczynił go Duch Boży 

podczas odrodzenia. 

 Podobnie w 1 Jana 3: 9 UBG mamy tę samą myśl  wyrażoną w innej formie. „Każdy, kto się 

narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje, i nie może grzeszyć, gdyż 

narodził się z Boga”. To znaczy, że życie prawdziwego chrześcijanina nie jest nakierowane na 

popełnianie grzechów. Nie byłby to rzetelny opis życia tego chrześcijanina, gdyby stwierdzał, że  

żyje on w grzechu - wręcz przeciwnie, taki wierzący walczy przeciwko i zmaga się z grzechem, 

ponieważ posiada wewnętrzną zasadę, która nie może grzeszyć. Nowe życie nie grzeszy - jest 

zrodzone z Boga i nie może popełniać grzechu - i chociaż stara natura walczy z nim, to jednak 

nowe życie tak przeważa w chrześcijaninie, że powstrzymuje go od życia w grzechu.  

 Nasz Zbawiciel w Swoim prostym nauczaniu Samarytanki Ewangelii powiedział tej 

kobiecie (Jan 4:13 UBG): „Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, 

którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem 

wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Otóż, jeśli nasz Zbawiciel nauczał tego grzeszną i 

nieświadomą kobietę, podczas swojego pierwszego spotkania z nią, to wnioskuję z tego, że ta 



doktryna nie jest zarezerwowana dla wewnętrznego kręgu dojrzałych świętych, ale że powinna być 

głoszona zwyczajowo wśród zwykłych ludzi i być uważana za najbardziej błogosławiony przywilej. 

Jeśli przyjmiemy łaskę, którą Jezus udziela naszym duszom, to będzie ona podobna do tej dobrej 

cząstki, którą wybrała Maria – i nie będzie nam odebrana. Pozostanie w nas nie jako woda w 

cysternie, ale jako żywe źródło wytryskające ku życiu wiecznemu.  

 Wszyscy wiemy, że życie dane człowiekowi podczas nowego narodzenia jest ściśle 

związane z wiarą. Otóż, wiara sama w sobie jest zwycięską zasadą. W pierwszym liście Jana, który 

jest wielką skarbnicą argumentów (1 Jan 5:4 UBG), jest napisane: „ Bo wszystko, co się narodziło z 

Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża 

świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” Widzimy więc, że to, co się w nas 

narodziło z Boga, czyli nowe życie, jest zwycięską zasadą. Nie ma żadnej wskazówki, że można ją 

kiedykolwiek pokonać, a wiara, która jest jej zewnętrznym znakiem, także triumfuje sama w sobie 

na zawsze. Dlatego z konieczności, ponieważ Bóg zaszczepił w nas tak cudowne życie, 

wyprowadzając nas z ciemności do Swojej cudownej światłości, ponieważ zrodził nas ponownie do 

żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, i ponieważ wieczny i na zawsze  

błogosławiony Duch zamieszkał w nas, to dochodzę do wniosku, że boskie życie w nas nigdy nie 

umrze. „Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze” (Hi 17:9 UBG).  

 B. Drugi argument, na który zwrócę waszą uwagę, będzie pochodził z wyraźnych 

wypowiedzi naszego Pana. W tym miejscu ponownie zajrzymy do Ewangelii Jana i w jej 

błogosławionym trzecim rozdziale, gdzie nasz Pan wyjaśniał Ewangelię Nikodemowi w najprostszy 

możliwy sposób, stwierdzamy, że Pan kładzie wielki nacisk na fakt, że życie otrzymane przez wiarę 

w Niego jest wieczne. Spójrzmy na ten cenny werset, czternasty, „A jak Mojżesz wywyższył węża 

na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy; Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne”.         

 Czy więc ludzie w Niego wierzą, a mimo to giną? Czy wierzą w Niego i otrzymują życie 

duchowe, które dobiega końca? Nie może tak być, ponieważ Bóg ,,….dał swego jednorodzonego 

Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął” (Jan 3:16 UBG), a zginąłby, gdyby nie wytrwał do 

końca; dlatego też prawdziwie wierzący musi wytrwać do końca. Wierzący posiada życie wieczne - 

jak więc może umrzeć, tak aby przestać być wierzącym? Jeśli nie będzie mieszkał w Chrystusie, to 

ewidentnie nie będzie miał życia wiecznego, dlatego w Chrystusie musi pozostać aż do końca.  

 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w 

niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Na to niektórzy odpowiadają, że człowiek może 

mieć życie wieczne i je stracić. Na co odpowiadam, że słowa z powyższego wersetu nie mogą mieć 

takiego znaczenia. A takie stwierdzenie, że człowiek miał życie wieczne, ale je stracił jest oczywistą 

sprzecznością. Jeśli życie zostanie utracone, człowiek nie żyje. Jak więc mógł mieć życie wieczne? 

Jest jasne, że miał życie, które trwało tylko chwilę - z pewnością nie miał życia wiecznego, bo 

gdyby je miał, musiałby żyć wiecznie. „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” (Jan 3:36 UBG). 

Święci w niebie mają życie wieczne i nikt nie oczekuje, że zginą. Ich życie jest wieczne, a życie 

wieczne jest życiem wiecznym, niezależnie od tego, czy osoba, która je posiada, mieszka na ziemi, 

czy w Niebie.  

 Nie muszę czytać wszystkich fragmentów, w których nauczana jest ta sama prawda, ale 

dalej, zobaczmy werset Ewangelii Jana 6:47 UBG, w którym nasz Pan powiedział Żydom: 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne,” Nie życie 

tymczasowe, ale „życie wieczne”. W pięćdziesiątym pierwszym wersecie Chrystus powiedział: „Ja 

jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na 

wieki”. Potem przychodzi to słynne oświadczenie Pana Jezusa Chrystusa, które, gdyby w ogóle nie 

było innego, wystarczyłoby, aby udowodnić nasz punkt widzenia. Jana 10:28 UBG, „A ja daję im 

życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt” (słowo „człowiek” nie występuje w oryginale) „nie 

wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może 

wydrzeć ich z ręki mego Ojca ”. Co może mieć na myśli Chrystus, jeśli nie to, że pochwycił swój 

lud i że chce go bezpiecznie trzymać w Swojej potężnej dłoni?  

   



   ,,Gdzie jest moc, która może nas tam dosięgnąć,  

   Albo co może nas stamtąd wyrwać? ” 

  

 Nad i dookoła przebitej dłoni Pana Jezusa pojawia się ręka wszechmocnego Ojca jako 

pewien rodzaj drugiego uchwycenia wierzących. „Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od 

wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca”. Z pewnością to musi wskazywać na to, 

że święci są bezpieczni od czegokolwiek i wszystkiego, co mogłoby ich zniszczyć, a co za tym 

idzie, są także bezpieczni od całkowitego odstępstwa. 

  Inny fragment Pisma wypowiada się w podobnym tonie - można go znaleźć w Mateusza 

24:24 UBG, gdzie Pan Jezus mówił o fałszywych prorokach, którzy wielu zwiodą. „Powstaną 

bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić wielkie znaki i cuda; żeby zwieść, 

o ile można, nawet wybranych”, co wskazuje, że nie jest możliwe, aby Boży przedwiecznie wybrani 

zostali przez nich oszukani. O owcach Chrystusa jest powiedziane: „Ale za obcym nie idą, lecz 

uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych”, ale dzięki boskiemu instynktowi znają głos Dobrego 

Pasterza i idą za Nim (Jan 10:5 UBG).  

 W ten sposób nasz Zbawiciel oświadczył, tak jasno, jak tylko mogą to wyrazić słowa, że ci, 

którzy są Jego ludem, posiadają w sobie życie wieczne i nie zginą, ale dostąpią wiecznego 

szczęścia. ,,Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze”.  

 C. Błogosławiony argument na rzecz bezpieczeństwa wierzącego znajduje się we 

wstawiennictwie naszego Pana. Nie musimy zaglądać do tego fragmentu w Biblii, ponieważ dobrze 

go znamy, a który pokazuje związek między żywym wstawiennictwem Chrystusa a wytrwaniem 

Jego ludu: „Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo 

zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi ” (Heb 7:25 UBG). Nasz Pan Jezus nie jest martwy. 

Zmartwychwstał, wstąpił do chwały, a teraz przed wiecznym tronem wstawia się na podstawie 

zasług Swego doskonałego dzieła i prosi tam o cały swój lud, którego imiona są wypisane na Jego 

sercu - tak jak imiona plemion Izraela były wypisane na wysadzanym klejnotami napierśniku 

arcykapłana – wstawiennictwo Chrystusa zbawia Jego lud całkowicie do końca.  

  Jeśli chcemy zilustrować to, to musimy spojrzeć na przypadek Piotra, który jest zapisany 

w Ewangelii Łukasza 22:31 UBG, gdzie nasz Pan powiedział: „Szymonie, Szymonie, oto szatan 

wyprosił, żeby was przesiać jako pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty 

zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci”. Wstawiennictwo Chrystusa nie chroni Jego ludu 

przed doświadczeniem i kuszeniem oraz potrząsaniem nim w górę i w dół jak pszenicy na sicie, nie 

ratuje ich nawet od pewnej miary grzechu i smutku, ale ratuje ich od całkowitego odstępstwa. Piotr 

został zachowany i chociaż zaparł się swego Mistrza, był to jednak wyjątek od wielkiej reguły jego 

życia. Z łaski trzymał się swej drogi, bo nie tylko wtedy, ale niejednokrotnie, gdy zgrzeszył, miał 

Orędownika u Ojca, Pana Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.  

 Jeśli chcecie wiedzieć, jak Pan Jezus wstawia się u Ojca za nami, to przeczytacie w 

wolnym czasie, w domu cudowny siedemnasty rozdział Ewangelii Jana - modlitwę Pańską. Cóż to 

za modlitwa! „Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem 

tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia; żeby się wypełniło Pismo” 

(Jan 17:12 UBG). Judasz zginął, bo został dany Chrystusowi tylko jako apostoł, a nie jako jedna z 

Jego owiec. Miał tymczasową wiarę i utrzymywał tymczasowe wyznanie, ale nigdy nie posiadał 

życia wiecznego, gdyż w takim wypadku by żył.   

  Te jęki i wołanie Zbawiciela, które towarzyszyły Jego błaganiom w ogrodzie Getsemani, 

zostały wysłuchane w Niebie i otrzymały odpowiedź. „Ojcze Święty, zachowaj w twoim imieniu 

tych, których mi dałeś” (Jan 17:11 UBG). Pan zachowuje wierzących przez Swoje Słowo i Ducha i 

zachowa ich do końca. Jeśli modlitwa Chrystusa w Getsemani została wysłuchana, to o ileż bardziej 

zostaną wysłuchane te modlitwy, które teraz są zanoszone z samego wiecznego tronu chwały!  

 

  „Z płaczem i łzami ofiarował  

  Poniżej na ziemi swoje pokorne modlitwy.  

  Ale z autorytetem prosi,  



  Teraz zasiadając na tronie w chwale.”  

 

  „Dla wszystkich, którzy przychodzą przez Niego do Boga,  

  domaga się Zbawienia.  

  Wskazuje na ich imiona zapisane na Swojej piersi  

  i rozpościera Swe zranione dłonie ”.  

 

Ach, jeśli mój Pan Jezus wstawia się za mną, to nie muszę się bać ani ziemi ani piekła. Ten żywy, 

wstawienniczy głos ma moc zachowywania świętych, i takim jest Sam żyjący Pan, gdyż 

powiedział: „Ponieważ Ja żyję, wy też będziecie żyć” (Jan 14:19 UBG).  

 D. A teraz czwarty argument. Wnioskuję o pewnym przekonaniu, co do wytrwania 

świętych do końca z charakteru i dzieła Chrystusa. Niewiele o tym powiem, bo wierzę, że mó j Pan 

jest wam tak dobrze znany, tak że nie potrzebuje ode mnie słowa pochwały, przed wami. Tak więc, 

jeśli Go znacie, powiecie, co mówił apostoł Paweł w 2 Tymoteusza 1:12 UBG, „Wiem, komu 

uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego 

dnia”. Apostoł nie powiedział: „Wiem, w kogo uwierzyłem”, jak cytuje to większość ludzi, ale 

„Wiem, komu uwierzyłem”. Apostoł Paweł znał Pana Jezusa, znał Jego serce i Jego wierność, znał 

Jego odkupienie i jego moc, znał Jego wstawiennictwo i jego potęgę, dlatego powierzył swoją 

duszę Panu Jezusowi aktem wiary i czuł się bezpieczny.  

 Mój Pan jest tak wspaniały we wszystkim, że wystarczy, że podam wam tylko jeden 

werset opisujący Jego charakter, a zrozumiecie, kim był, kiedy mieszkał tutaj na ziemi wśród ludzi. 

Na początku Jana 13 czytamy: „Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do 

końca”. Gdyby nie kochał swoich uczniów do końca, kiedy był na ziemi, to moglibyśmy dojść do 

wniosku, że byłby zmienny teraz, tak jak wtedy, ale jeśli kochał Swoich wybranych do końca, 

jeszcze w Swoim poniżeniu na ziemi to przynosi nam to słodkie i błogosławione zaufanie, że teraz, 

gdy jest w Niebie, będzie miłował do końca wszystkich, którzy Mu ufają. 

 E. Po piąte, wytrwanie świętych do końca wnioskujemy z treści przymierza łaski. Czy 

chcielibyście to przeczytać samodzielnie? Jeśli tak, to zajrzyjcie do Starego Testamentu, Księgi 

Jeremiasza 32, a znajdziecie tam nieco obszernie opisane przymierze łaski. Wystarczy, że 

przeczytamy tylko czterdziesty werset: „I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od  nich nie 

odwrócę, i nie przestanę im dobrze czynić; lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali 

ode mnie." Bóg nie odejdzie od nich, a oni nie odstąpią od Niego - co może być większą gwarancją 

ich wytrwania aż do końca?  

 Teraz, że jest to przymierze łaski, pod którym żyjemy, wynika jasno z Listu do 

Hebrajczyków, ponieważ apostoł w ósmym rozdziale cytuje ten fragment w tym właśnie celu. „Oto 

nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie 

przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z 

ziemi Egiptu.  Ponieważ oni  nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi 

Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje 

prawa  w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem” (Heb 

8:8-10 UBG).  

 Stare przymierze zawierało w sobie warunek „jeśli”, i dlatego doznało uszczerbku. Było to 

przymierze które brzmiało: „Jeśli będziesz posłuszny, to będziesz błogosławiony”, jednakże 

warunek ,,jeśli” został złamany przez człowieka i całe przymierze zakończyło się katastrofą. Było 

to przymierze uczynków i pod nim byliśmy w niewoli, aż zostaliśmy z niego uwolnieni i 

wprowadzeni w przymierze łaski, które nie posiada w sobie warunku „jeśli”, ale działa tylko w 

duchu obietnicy. To jest „Ja spowoduję” a „wy będziecie,” które występują w całej treści  

przymierza. „I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.”  

 Chwała Bogu, że to przymierze nigdy nie przeminie, bo zobaczmy, jak Pan oznajmia jego 

trwały charakter w Księdze Izajasza (Iz 54:10 UBG): „A choćby i góry się poruszyły i pagórki się 

zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, 

mówi PAN, który lituje się nad tobą." I znowu w Księdze Izajasza 55:3 UBG, Bóg powiada: „I 



zawrę z wami wieczne przymierze, pewne miłosierdzia Dawida”. Idea całkowitego odpadnięcia od 

łaski jest reliktem starego ducha prawa, jest to odejście od łaski i ponowne poddanie się prawu, i 

zaklinam was, którzy raz zostaliście wyzwoleni z niewoli grzechu i którym zerwano z rąk kajdany  

niewoli prawa, abyście nigdy więcej nie wyrażali zgody na noszenie tych pęt ponownie. Chrystus 

was zbawił, jeśli naprawdę w Niego wierzycie, i nie zbawił was na tydzień, miesiąc, kwartał, rok 

lub dwadzieścia lat, ale dał wam życie wieczne; dlatego nigdy nie zginiecie i nikt was nie wyrwie z 

Jego rąk. Radujcie się w tym błogosławionym przymierzem łaski.  

 F. Szósty najpotężniejszy argument wywodzi się z wierności Boga. Zobaczmy na Rzymian 

11:29. Co mówi tam apostoł, przemawiając natchniony przez Ducha Świętego? „Nieodwołalne są 

bowiem dary i powołanie Boże,” co oznacza, że nie daje On życia wiecznego i nie przebacza 

człowiekowi, ani nie powołuje go przez łaskę, żeby potem żałować tego, co uczynił, i zabrać z 

powrotem dobre rzeczy, którymi go obdarzył. „Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać; ani 

synem człowieczym, żeby miał żałować” (Li 23:19 UBG). Kiedy wyciąga rękę, aby zbawić, to nie 

cofa jej, dopóki dzieło to nie zostanie wykonane. Jego Słowo mówi: „Gdyż ja PAN,, nie zmieniam 

się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni” (Mal 3:6 UBG). „Ponadto Mocarz 

Izraela nie kłamie i nie będzie żałować” (1 Sm 15:29 UBG).  

 Apostoł Paweł chciałby, abyśmy oparli naszą pewność wytrwania do końca na 

utwierdzeniu, jakim z pewnością boska wierność nas obdarzy. W 1 Koryntian 1:8 UBG, Paweł 

mówi: „On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, naszego Pana ”. I znowu mówi z tym samym skutkiem w 1 Liście do Tesaloniczan 5:24 

UBG: „Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona”. Od pradawna wolą Boga było 

zbawienie ludzi, których dał Jezusowi, i od tego nigdy się nie odwrócił, gdyż nasz Pan sam 

powiedział: „A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic, z tego wszystkiego, co  mi 

dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym” (Jan 6:39 UBG). Widzimy więc z tych fragmentów, 

a jest jeszcze wielu innych oprócz nich, że wierność Boga zapewnia wytrwanie Jego ludu, dlatego 

,,Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze”. 

 G. Siódmy i ostatni argument wypływa z tego, co już w nas dokonano. Zrobię niewiele 

więcej niż zacytowanie Pisma Świętego i pozostawienie go, aby zapadło w wasze umysły. 

Błogosławionym fragmentem jest ten z Księgi Jeremiasza 31:3 UBG: „Dawno PAN mi się ukazał,    

mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim 

miłosierdziem”. Gdyby nie miał na myśli, że Jego miłość jest odwieczna, to nigdy by nas nie 

pociągał, ale ponieważ ta miłość jest odwieczna, dlatego pociągnął nas swoim miłosierdziem.  

 Apostoł Paweł argumentuje to w bardzo wyszukany sposób w Rzymian 5:9-10 UBG: 

„Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. 

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym 

bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie ”. Nie mogę przestać pokazywać, jak 

każde słowo tego fragmentu jest dobitne, - jeśli Bóg pojednał nas, gdy byliśmy wrogami, to z 

pewnością zbawi nas teraz, gdy jesteśmy Jego przyjaciółmi, i jeśli nasz Pan Jezus pojednał nas 

przez Swoją śmierć, to o wiele bardziej zbawi nas przez Swoje życie, tak, że możemy być pewni 

tego, że nie opuści ani nie porzuci tych, których powołał.     

 Czy potrzebujecie, umiłowani, abym przypomniał wam ten złoty ósmy rozdział Listu do 

Rzymian, wyrażony najwspanialszymi ze wszystkich słów, jakie kiedykolwiek wyszły spod 

ludzkiego pióra? „Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się 

podobni do obrazu jego Syna….. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których 

powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił ” (Rzym 8:29-30 

UBG). Nie ma przerwy w łańcuchu między usprawiedliwieniem a uwielbieniem i żadne 

przypuszczalne zerwanie nie może w nim nastąpić, gdyż apostoł wyklucza to z wszelkiej 

możliwości zaistnienia, mówiąc: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który 

usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest 

po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa?” (Rzym 8:33-34 

UBG). Następnie Paweł gromadzi wszystkie rzeczy, które mogą nas oddzielić, i mówi: „Jestem 



bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani 

teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; ani wysokość ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie 

mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (Rzym 8:38-

39 UBG).  

 W ten sam sposób apostoł pisze w Liście do Filipian 1:6 UBG: „Będąc tego pewien, że 

ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa”. Nie mogę nie 

wspomnieć, że wiele innych fragmentów Pisma Świętego, w których to, co zostało zrobione, jest 

uczynione argumentem, że całe dzieło zostanie ukończone; także zgodne ze sposobem 

postępowania  Pana jest to, że czego się podjął to i dokończy. „Pan obdarza łaską i chwałą” (Ps 

84:11 UBG), i dokończy tego, co nas dotyczy.   

 Jeden wspaniały przywilej, który został nam dany, ma szczególne znaczenie - jesteśmy 

jedno z Chrystusem dzięki bliskiej, żywej, duchowej więzi z Nim. Duch uczy nas, że cieszymy się 

związkiem małżeńskim z Chrystusem Jezusem, naszym Panem - czy ten związek zostanie 

rozwiązany? Jesteśmy z Nim małżeństwem. Czy kiedykolwiek Chrystus wydał akt rozwodowy? 

Nigdy nie było przypadku, w którym niebiański Oblubieniec oddzielałby od swego serca wybraną 

duszę, z którą połączył się więzami łaski. Posłuchajcie tych słów z proroctwa Ozeasza 2:19-20 

UBG: „I poślubię cię sobie na wieki; poślubię cię sobie w sprawiedliwości, w sądzie, w 

miłosierdziu i w litości. Poślubię cię też sobie w wierności i poznasz PANA.”.  

 To cudowne zjednoczenie jest wyrażone przez przenośnię głowy i ciała - jesteśmy 

członkami ciała Chrystusa. Czy członki Jego ciała gniją? Czy Chrystus jest amputowany? Czy jest 

wyposażony w nowe kończyny, gdy stare odpadną? Nie, będąc członkami tego ciała, nigdy nie 

będziemy od Niego oddzieleni. „Kto zaś się łączy z Panem ”, mówi apostoł, „ jest z nim jednym 

duchem” (1 Kor 6:17 UBG), a jeśli jesteśmy uczynieni jednym duchem z Chrystusem, to te 

tajemnicze połączenie nie pozwala na dopuszczenie istnienia oddzielenia.  

 Pan dokonał na nas innego wielkiego dzieła, ponieważ zapieczętował nas Duchem 

Świętym. Posiadanie Ducha Świętego jest Boską pieczęcią, która wcześniej czy później zostanie 

nałożona na wszystkich wybranych. Jest wiele fragmentów Pisma, w których jest mowa o tej 

pieczęci i jest ona opisywana jako zadatek, a nawet zadatek dziedzictwa. Ale jakiż byłby to zadatek, 

gdybyśmy po jego otrzymaniu nie uzyskali nabytej własności? Pomyślmy o słowach apostoła z 2 

Koryntian 1: 21-22 UBG: „Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas 

namaścił, jest Bóg; Który też zapieczętował nas; i dał do naszych serc Ducha jako zadatek”.  

 Podobnie Duch Święty mówi w Liście do Efezjan 1:13-14 UBG: „W nim i wy 

położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, 

gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani. obiecanym Duchem Świętym; Który jest zadatkiem 

naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały”. 

Umiłowani, jestem pewien, że jeśli Duch Boży mieszka w nas, to Ten, który wskrzesił Jezusa 

Chrystusa z martwych, zachowa nasze dusze, a także ożywi nasze śmiertelne ciała i stawi nas na 

końcu doskonałymi przed obliczem Swojej chwały (Jud 1:24 UBG).  

 Dlatego podsumuję argumentację ufnym wyrażeniem apostoła, który powiedział (2 Tm 

4:18 UBG): „Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego  królestwa 

niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen."  

 

 2. W jaki sposób można PRAKTYCZNIE ZASTOSOWAĆ TĘ DOKTRYNĘ?  

  

 A. Pierwsze zastosowanie dotyczy zachęty dla człowieka, który znajduje się już na drodze 

do Nieba: ,,Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze”. Gdybym miał odbyć bardzo długą 

podróż, powiedzmy z Londynu do John o 'Groats, na piechotę, powłócząc moimi biednymi, 

chwiejnymi kończynami, które mnie prowadziłyby, i dźwigały ciężarem mojego ciała, to mógłbym 

zacząć rozpaczać i rzeczywiście, już pierwszy dzień marszu byłby dla mnie wyczerpujący, ale 

gdybym miał boskie zapewnienie, które niezawodnie mówiłoby: „Będziesz trzymać się swojej 

drogi i dotrzesz do końca swojej podróży”, to czuję, że zebrałbym się w sobie, i wykonałbym to 

zadanie.  



 Trudno byłoby podjąć się trudnej podróży, gdyby ktoś nie wierzył, że ją ukończy, ale 

słodka pewność, że dotrzemy do naszego Niebiańskiego domu, dodaje nam odwagi. Pogoda może 

być mokra, deszczowa i burzliwa, ale będziemy szli naprzód, bo koniec jest pewny. Droga może 

być bardzo wyboista i biec w górę na wzgórza i w dół w doliny. Z trudem możemy łapać oddech i   

kończyny mogą nas boleć, ale gdy zbliżymy się do końca naszej podróży, to będziemy przeć 

naprzód. I chociaż bylibyśmy gotowi wpełznąć do jakiejś chaty i położyć się, aby umrzeć ze 

zmęczenia, mówiąc: „Nigdy nie wykonam swojego zadania”, to jednak ufność, którą otrzymaliśmy, 

że dotrzemy do końca podróży, stawiałaby nas na nogi i powodowałaby, że ruszalibyśmy ponownie 

do przodu. Dla człowieka, który ma właściwie nastawione serce pewność sukcesu jest najlepszym 

bodźcem do parcia naprzód i znoszenia trudów.  

 Jeśli tak jest, to zwyciężę świat, pokonam grzech, nie będę odstępcą, nie wyrzeknę się 

wiary, nie odrzucę swojej tarczy, i dojdę do celu jako zwycięzca – zachowam się jak prawdziwy 

mężczyzna i będę walczył jak bohater. I to jest jeden z powodów, dla których wojska brytyjskie tak 

często wygrywały walkę, ponieważ dobosze nie wiedzieli, jak wybijać sygnał odwrotu, a 

szeregowcy nie wierzyli w możliwość porażki. Nie chcieli wierzyć, że Francuzi ich pokonają i 

dlatego nie uciekali z pola bitwy. Byli przekonani, że wygrają, więc stali jak niewzruszone skały 

pośród przerażającej kanonady artylerii wroga, dopóki zwycięstwo nie przechyliło się na ich stronę.  

 Bracia, uczynimy to samo, jeśli zdamy sobie sprawę, że jesteśmy zachowani w Chrystusie 

Jezusie, strzeżeni mocą Bożą przez wiarę ku zbawieniu. Każdy prawdziwie wierzący będzie 

zwycięzcą i dlatego jest to powód do staczania dobrej walki. W Niebie odłożona jest dla nas 

niezwiędła korona żywota. Jest ona złożona tam dla nas, a nie dla przypadkowych osób. Korona 

zarezerwowana dla mnie jest taka, że nikt inny nie może jej nosić, a jeśli tak jest, to będę walczył i 

zmagał się do końca, aż ostatni wróg zostanie pobity, a sama śmierć pokonana.  

 B. Innym zastosowaniem omówionej doktryny jest to – jakąż jest ona zachętą dla 

grzeszników pragnących zbawienia. Powinna doprowadzić ich do przyjścia i przyjęcia jej z 

wdzięczną radością. Ci, którzy zaprzeczają tej doktrynie, oferują grzesznikom tandetne zbawienie 

za dwa pensy, którego nie warto posiadać - i nic dziwnego, że grzesznicy się od niego odwracają. 

Tak jak papież dał Anglię królowi hiszpańskiemu -  jeśli będzie mógł ją zdobyć - tak i oni oferują 

zbawienie Chrystusa, jeśli człowiek zasłuży na nie swoją własną wiernością. Według niektórych 

życie wieczne jest nam dane, ale można od niego odpaść, co oznacza, że takie życie nie jest 

wieczne, tylko takie, które trwa przez pewien czas.  

 Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem zakłopotany, ponieważ widziałem, jak niektórzy z 

moich rówieśników, którzy byli trochę starsi ode mnie, kiedy zostali uczniami przyuczanymi do 

zawodu i przyjechali do Londynu, stawali się występni. Słyszałem lament ich matek i widziałem ich 

łzy wylewane z ich powodu. Słyszałem, jak ich ojcowie wyrażali gorzki smutek z powodu 

chłopców, o których wiedziałem, że będąc w mojej klasie, byli tak dobrzy, jak ja - i raziła mnie 

przerażeniem obawa, że być może mogę zgrzeszyć tak, jak oni. Naruszali szabat – a w jednym 

przypadku doszło do kradzieży pieniędzy z kasy, aby je wydać na niedzielne przyjemności.  

 Bałem się tej myśli. Pragnąłem zachować nieskalany charakter i kiedy usłyszałem, że jeśli 

oddam swoje serce Chrystusowi, to On mnie zachowa, to właśnie to mnie zdobyło. Wydawało się, 

że jest to niebiańskie zapewnienie na życie dla mojego charakteru, że jeśli naprawdę zaufam 

Chrystusowi z całego serca, to On wybawi mnie od błędów młodości, uchroni przed pokusami 

męskiej dojrzałości i zachowa mnie do końca. Urzekła mnie myśl, że jeśli zostanę 

usprawiedliwiony przez wiarę w Chrystusa Jezusa, to utrzymam się na swojej drodze mocą Ducha 

Świętego na zawsze.  

 To, co oczarowało mnie w dzieciństwie, jest dla mnie jeszcze bardziej atrakcyjne w wieku 

średnim. Z radością zwiastuję wam pewne i wieczne zbawienie. Czuję, że mam coś do 

przyniesienia wam dziś rano, co jest godne gorliwej akceptacji przez każdego grzesznika. Moje 

przesłanie nie posiada ani „jeśli”, ani „ale”, którymi niektórzy rozcieńczają czystą Ewangelię, która 

przecież mówi: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony” (Mar 16:16 UBG).  

 Upuściłem wczoraj kawałek lodu na podłogę i powiedziałem do kogoś, kto był w pokoju: 

„Czy to nie diament?” „Ach”, odpowiedział, „nie zostawiłbyś go na podłodze, zapewniam cię, 



gdyby to był diament tej wielkości”. Jednakże teraz mam tutaj diament - życie wieczne! Myślę, że 

pospieszycie się, aby natychmiast je przyjąć, aby zostać zbawionym teraz, aby zostać zbawionym w 

życiu, aby zostać zbawionym w umieraniu, aby zostać zbawionym w zmartwychwstaniu, na wieki 

wieków, dzięki wiecznej mocy i nieskończonej miłości Boga.  

 Czy nie warto to mieć? Uchwyć się tego, biedna duszo. Możesz to mieć, jeśli uwierzysz w 

Pana Jezusa Chrystusa lub innymi słowy, powierzysz Mu swoją duszę. Złóż swoje wieczne 

przeznaczenie w tym boskim banku - wtedy będziesz mogła powiedzieć: „Wiem, komu 

uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego dnia” 

(2 Tym 1:12 UBG). 

  

  

 IX. SUWERENNA ŁASKA BOŻA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA. 
  

  

 „A Izajasz˛śmiało mówi: Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali,   

objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Lecz do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem 

moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się” - Rzym 10:20-21 UBG. 

 

 BEZ WĄTPLIWOŚCI słowa powyższe odnoszą się przede wszystkim do odrzucenia 

Żydów i wybrania pogan. Poganie byli ludem, który nie szukał Boga, ale żył w bałwochwalstwie. 

Niemniej jednak, w tych ostatnich czasach upodobało się Bogu JAHWE, aby posłać im Ewangelię 

o Swojej łasce, podczas gdy Żydzi, którzy od dawna cieszyli się przywilejami Słowa Bożego z 

powodu ich nieposłuszeństwa i buntu, zostali odrzuceni. Uważam jednakże, iż chociaż jest to 

główny przedmiot słów tego tekstu, to jednak, jak mówi Kalwin, prawda nauczana w tym tekście 

Pisma jest typem uniwersalnego faktu. Tak jak Bóg wybrał ludzi, którzy Go nie znali, tak też 

wybrał z obfitości swojej łaski, aby objawić swoje zbawienie ludziom, którzy zeszli z prawej drogi, 

podczas gdy z drugiej strony ludzie, którzy są zgubieni, po usłyszeniu Słowa Bożego, giną z 

powodu swego umyślnego grzechu. Bóg bowiem przez cały dzień wyciąga ręce ,,do ludu 

opornego i sprzeciwiającego się.” 

 System prawdy to nie jedna prosta linia, ale dwie. Żaden człowiek nigdy nie uzyska 

właściwego spojrzenia na Ewangelię, dopóki nie będzie wiedział, jak spojrzeć na dwie linie naraz. 

W jednej księdze Pisma nauczono mnie wierzyć, że to, co sieję, to będę żął. W innym miejscu 

Słowa Bożego, z kolei, uczono mnie, że „….nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który 

zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie” (Rzym 9:16 UBG). Widzę w jednym miejscu 

Pisma Boga, który przewodzi wszystkiemu poprzez opatrzność. A jednak widzę i nie mogę nic na to 

poradzić, że człowiek postępuje tak, jak mu się podoba, i że Bóg w dużej mierze pozostawił 

działania człowieka jego własnej woli.  

 Gdybym teraz oświadczył, że człowiek ma taką swobodę działania, że nie ma nad nią 

Bożej opatrzności, to zapędziłbym się bardzo blisko ateizmu. Ale jeśli z drugiej strony 

powiedziałbym, że Bóg okazuje tak przemożną moc nad wszystkim, że człowiek nie jest na tyle 

wolny, by być odpowiedzialny za swoje czyny, to natychmiast wpadłbym w przepaść antynomizmu 

lub fatalizmu3. To, że Bóg coś predestynował i że człowiek jest odpowiedzialny, to dwie różne 

rzeczy, które niewielu rozumie należycie. Niektórzy uważają, że są one niespójne i sprzeczne, ale 

tak nie jest, gdyż takie ich postrzeganie jest winą naszego własnego, słabego osądu.  

 Dwie prawdy Boże nie mogą być ze sobą sprzeczne. Jeśli więc w jednym miejscu Pisma 

nauczane jest, że wszystko jest z góry ustalone, to jest to prawda. A jeśli zobaczę w innym miejscu 

Słowa Bożego, że człowiek jest odpowiedzialny za wszystkie swoje czyny, to jest to także prawda. I  

tylko moja głupota prowadzi mnie do wyobrażania sobie, że te dwie prawdy mogą być 

kiedykolwiek sprzeczne. Nie wierzę, że te dwie prawdy mogą kiedykolwiek zostać zespolone w 

jedno na jakimkolwiek ludzkim kowadle, jednakże będą one stanowić jedno w wieczności. Są to 

dwie linie, które są tak prawie równoległe, że umysł, który będzie badał je najdalej jak tylko 

człowiek jest w stanie, nigdy nie odkryje, że zbiegają się, jednakże zbiegają się i spotykają gdzieś w 



wieczności, blisko tronu Boga, skąd wypływa wszelka prawda.   

 Teraz, dzisiejszego ranka, rozważę te dwie doktryny. W dwudziestym wersecie 

nauczyliśmy się doktryny suwerennej łaski: ,,A Izajasz˛śmiało mówi: Zostałem znaleziony przez 

tych, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. W następnym wersecie 

mamy doktrynę o winie człowieka w odrzuceniu Boga. „Lecz do Izraela mówi: Cały dzień 

wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się”. 

 

 1. A zatem, po pierwsze, BOSKA SUWERENNOŚĆ JEST WYKORZYSTANA W 

ZBAWIENIU. 

 

 Jeśli ktoś ma być zbawiony, to jest zbawiany przez łaskę Bożą i tylko przez nią. Powód 

jego zbawienia nie leży w nim, ale w Bogu. Nie jesteśmy zbawieni w wyniku czegokolwiek, co 

robimy lub będziemy robić, albo czego chcemy, ale chcemy i robimy to co robimy w odniesieniu do 

zbawienia w wyniku upodobania Boga i działania Jego łaski w naszych sercach. Żaden grzesznik 

nie może przeszkodzić Bogu, to znaczy nie może iść przed Nim, ani nie może Go oczekiwać jako 

pierwszy. Bóg jest zawsze pierwszy w kwestii zbawienia. Jest On przed naszymi przekonaniami, 

przed naszymi pragnieniami, lękami i nadziejami. Wszystko, co w nas dobre lub kiedykolwiek 

będzie dobre, jest poprzedzone łaską Bożą i jest skutkiem przyczyny Bożej działającej wewnątrz 

nas. 

 Mówiąc teraz o łaskawym akcie zbawiania przez Boga dzisiejszego poranka, zauważam, 

po pierwsze, że jest on całkowicie niezasłużony przez człowieka. Przekonamy się, że wspomniani 

tutaj (Rzym 10:20-21  UBG) ludzie z pewnością nie zasłużyli na łaskę Bożą. Znaleźli Go, ale nigdy 

Go nie szukali. Został im objawiony, ale oni nigdy o Niego nie pytałi. Nie było żadnego 

zbawionego człowieka, który by na to zasłużył. Zapytajmy wszystkich świętych Bożych, a 

powiedzą nam, że ich poprzednie życie upłynęło w pożądliwościach ciała, że w dniach ich 

ignorancji zbuntowali się przeciwko Bogu i zawrócili z Jego dróg, że kiedy zostali zaproszeni do 

przyjścia do Niego, to wzgardzili zaproszeniem, a kiedy zostali ostrzeżeni, rzucili ostrzeżenie za 

siebie. 

 Powiedzą nam także, że ich pociągnięcie przez Boga nie było wynikiem żadnej ich zasługi 

przed nawróceniem, ponieważ niektórzy z nich, będąc dalecy od jakikolwiek zasług i cnót, byli 

najbardziej nikczemni z nikczemnych. Pogrążyli się w samej norze grzechu. Nie wstydzili się 

popełniać wszystkiego, o czym nie można byłoby mówić inaczej, jak tylko ze wstydem. Byli 

hersztami w popełnianiu niegodziwości, niejako samymi książętami w szeregach wroga. A jednak 

nawiedziła ich suwerenna łaska Boża i zostali przywiedzeni do poznania Pana.   

 Powiedzą nam, że nie wynikało to z niczego dobrego w ich usposobieniu, bo chociaż 

ufają, że jest w nich teraz wszczepione coś doskonałego, to jednak za dni ich starego życia według 

ciała nie mogli dostrzec ani jednej cechy, która nie byłaby wypaczona i oddana na służbę szatanowi. 

Jeśli zapytać ich, czy myślą, że zostali wybrani przez Boga ze względu na ich odwagę, to powiedzą 

nam, że nie. Jeśli mieli odwagę, to była zwyrodniała, ponieważ byli odważni tylko w czynieniu zła.    

 Jeśli, z kolei, zapytać ich, czy zostali wybrani przez Boga ze względu na ich talent, to 

powiedzą nam: nie, bo chociaż mieli talent, to jednak oddali go na służbę diabłu. Jeśli, zapytać ich, 

czy zostali wybrani ze względu na otwartość i szczodrobliwość w ich usposobieniu, to powiedzą 

nam, że właśnie ta otwartość temperamentu i szczodrobliwość skłoniły ich do zanurzenia się głębiej 

w przepaść grzechu, niż by to zrobili w innym przypadku, ponieważ żyli według motta: „Witaj 

kolego, dobrze, że cię spotkałem” z każdym niegodziwym człowiekiem i byli gotowi do picia i 

przyłączenia się do każdej jowialnej osoby, która się napatoczyła.  

 Nie było w nich żadnego powodu, dla którego Bóg miałby się nad nimi zmiłować, a 

zdumiewa ich fakt, że nie zgładził ich, gdy nurzali się w swoich grzechach, nie wymazał ich imion 

z księgi życia i nie zmiótł ich do przepaści. gdzie płonie ogień, który pożre bezbożnych. Ale 

niektórzy twierdzą, że Bóg wybiera Swój lud, ponieważ przewiduje, że po tym, jak wybierze ich, to 

zrobią to, czy tamto, co zasłuży na to, że zostali wybrani i będzie doskonałe. Jednakże, gdy 

zwrócimy się ponownie do ludu Bożego, to powiedzą nam, że od czasu swojego nawrócenia mieli 



wiele powodów do płaczu. I chociaż radują się, że Bóg rozpoczął w nich dobre dzieło, to jednak 

często drżą, aby nie okazało się, że nie jest to w ogóle dzieło Boga.  

 Powiedzą nam także, że chociaż są pełni wiary, to jednak są takie chwile, kiedy  posiadają 

niewiarę i to w nadmiarze. Jeśli czasami są pełni uczynków świętości, to jednak są chwile, kiedy 

płaczą wieloma łzami, uważając, że te same akty świętości były splamione grzechem. Prawdziwy 

chrześcijanin powie nam, że płacze także nad swoimi łzami. Czuje, że nawet w najlepszych jego 

pragnieniach znajduje się brud, że musi modlić się do Boga o przebaczenie swoich modlitw, 

ponieważ pośród jego błagań znajduje się grzech, i że Bóg musi pokropić nawet najlepsze ofiary, 

tego człowieka, krwią odkupieńczą, bo nigdy nie może on przynieść Bogu ofiary bez zmazy lub 

skazy. 

 Jeśli odwołamy się do najbardziej świętego, do człowieka, którego obecność wśród 

społeczności jest jak obecność anioła, to jednak stwierdzi, że wciąż się wstydzi. „Ach!” powie: 

„Możecie mnie chwalić, ale ja nie mogę chwalić siebie. Dobrze o mnie mówicie i oklaskujecie 

mnie, ale gdybyście znali moje serce, to dostrzeglibyście wiele powodów, by myśleć o mnie jako o 

biednym grzeszniku zbawionym przez łaskę, który nie ma nic czym by mógł się chlubić i który 

musi pochylić głowę i wyznać swoje nieprawości przed obliczem Bożym”. Zatem łaska Boża jest 

całkowicie niezasłużona.  

 Dalej, łaska Boża jest suwerenna. Przez to słowo mam na myśli to, że Bóg ma absolutne 

prawo do udzielania tej łaski tam, gdzie chce, i do jej wstrzymania, kiedy Mu się tak spodoba. Nie 

jest zobowiązany udzielić jej nikomu, a tym bardziej wszystkim ludziom, a jeśli zdecyduje się 

udzielić jej jednemu, a nie drugiemu, to Jego wyjaśnienie brzmi: „Czyż z tym co moje, nie wolno 

mi robić, co chcę? Czy twoje oko jest złe dlatego, że ja jestem dobry?” (Mt 20:15 UBG). ,,Zmiłuję 

się, nad kim się zmiłuję” (Rzym 9:15 UBG).  

 Teraz, chcę, abyście zwrócili uwagę na suwerenność łaski Bożej, jak to jest zilustrowane 

w omawianym tekście niniejszego rozdziału (Rzym 10:20-21 UBG): „Zostałem znaleziony przez 

tych, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali.” Można by sobie 

wyobrazić, że gdyby Bóg udzielił swojej łaski komukolwiek, to czekałby, aż znajdzie takich, którzy 

gorliwie Go szukają. Można by również sobie wyobrazić, że Bóg w najwyższych Niebiosach 

mógłby powiedzieć: „Mam miłosierdzie, ale zostawię ludzi w spokoju, dopiero kiedy poczują, że  

potrzebują mego miłosierdzia, i będą mnie pilnie szukać całym sercem, w dzień i w nocy, ze łzami, 

ślubami i błaganiem, to dopiero wtedy pobłogosławię ich, ale nie wcześniej”.  

 Ale umiłowani, Bóg nic takiego nie mówi. To prawda, że błogosławi On tym, którzy 

wołają do Niego, ale błogosławi ich, zanim zaczną płakać i wołać, ponieważ ich wołanie nie jest ich 

własnym wołaniem, ale wołaniem, które On wcześniej włożył w ich usta. Tak samo ich pragnienia 

nie pochodzą z ich własnego siania, ale są pragnieniami, które Bóg wcześniej wrzucił jak dobre 

nasienie do gleby ich serc. Bóg zbawia ludzi, którzy Go nie szukają. O jaki to cud nad cudami! 

Rzeczywiście miłosierdziem byłoby, gdyby Bóg zbawił osobę Go poszukującą, ale o ileż większym 

miłosierdziem jest, gdy On sam szuka zgubionego, który o niego nie pyta!   

 Zwróćmy uwagę na przypowieść Pana Jezusa Chrystusa o zagubionej owcy. Nie brzmi 

ona następująco: „Pewien człowiek miał sto owiec, a jedna z nich zbłądziła. I został w domu, a oto 

owca sama powróciła, przyjął ją z radością i powiedział swoim przyjaciołom: radujcie się, bo owca, 

którą zgubiłem, wróciła ”. Nie. Poszedł za zagubioną owcą. Ona sama nigdy by nie wróciła do 

niego. Wędrowałby coraz dalej i dalej od niego.  

 Poszedł za nią. Po wzgórzach trudności, przez doliny przygnębienia, podążał za jej 

śladami, aż wreszcie ją odnalazł i pochwycił. Nie  pędził jej przed sobą, ani nie prowadził za sobą, 

ale niósł ją przez całą drogę, a kiedy przyniósł ją do domu, to nie powiedział: „Owca wróciła”, ale 

„…..znalazłem moją zgubioną owcę” (Łk 15:6 UBG). Ludzie nie szukają najpierw Boga, To Bóg 

szuka ich najpierw. A jeśli ktoś z was dzisiaj Go szuka, to dlatego, że On najpierw was szukał. Jeśli 

Go pragniesz, On zapragnął cię pierwszy, a twoje dobre pragnienia i gorliwe poszukiwanie nie będą 

przyczyną twojego zbawienia, ale skutkami wcześniejszej łaski, której ci udzielono.  

 „Cóż”, może ktoś powiedzieć, „Myślałem, że chociaż Zbawiciel może nie wymagać 

gorliwego poszukiwania, wzdychania i jęczenia oraz ciągłego poszukiwania Go, to z pewnością 



pragnąłby i zażądałby, aby każdy człowiek, zanim otrzyma łaskę, najpierw poprosił o nią”. To 

rzeczywiście, umiłowani, wydaje się naturalne, i Bóg z pewnością okaże łaskę tym, którzy Go  o 

nią proszą. Ale zauważmy, że tekst mówi, że On został objawiony tym, którzy o Niego nie pytali.  

To znaczy, zanim poprosimy, Bóg daje nam łaskę, abyśmy prosili.  

 Jedynym powodem, dla którego każdy człowiek zaczyna się modlić, jest to, że Bóg 

uprzednio wkłada w jego serce łaskę, która prowadzi go do modlitwy. Pamiętam, kiedy nawróciłem 

się do Boga, byłem całkowicie Arminianinem. Uważałem, że to ja sam zainicjowałem dobrą pracę 

poszukiwania Stwórcy, dlatego siadałem i myślałem: „Cóż, szukałem Pana cztery lata przed tym, 

zanim Go znalazłem” i myślę, że zacząłem się chwalić za to, że wytrwale błagałem Go o to w 

pośrodku wielkiego mojego zniechęcenia. 

 Ale pewnego dnia przyszła mi do głowy myśl: „Jak to się stało, że zacząłeś szukać Boga?” 

i w jednej chwili odpowiedź przyszła z mojej duszy: „Cóż, ponieważ On mnie do tego poprowadził. 

Musiał mi najpierw pokazać, że Go potrzebuję, bo inaczej nigdy bym Go nie szukał. Musiał mi 

pokazać, że jest cenny, bo inaczej nigdy nie uważałbym, że warto Go szukać”. I od razu 

zobaczyłem doktryny łaski tak jasno, jak to tylko możliwe. Bóg musi zacząć. Natura nigdy nie 

może wznieść się ponad siebie. Gdyby dolać wody do zbiornika, to podniesie się jej poziom, o tyle, 

ile dolano do niego wody, ale nie wyżej, jeśli przestanie się ją dolewać do niego. 

 Otóż, szukanie Pana nie leży w naturze człowieka. Natura ludzka jest zdeprawowana i 

dlatego na serce musi być wywierana niezwykła presja Ducha Świętego, aby skłonić nas najpierw 

do proszenia o miłosierdzie. Ale zauważmy, że nic o tym nie wiemy, kiedy Duch to robi. 

Dowiadujemy się o tym później. My prosimy tak jak gdybyśmy prosili z samych siebie. Naszą 

sprawą jest szukanie Pana tak, jakby w ogóle nie było działania Ducha Świętego, ale chociaż tego 

wtedy nie wiemy, zawsze musi istnieć te poprzedzające działanie Ducha Świętego w naszym sercu, 

zanim nastąpi poruszenie naszego serca ku Bogu.  

 

                        „Żaden grzesznik nie może być wcześniej z Tobą,  

 Twoja łaska jest najbardziej suwerenna, najbogatsza i najbardziej darmowa”.  

 

 Podam wam ilustrację. Widzicie tego mężczyznę na koniu, otoczonego przez żołnierzy? 

Jaki on jest dumny. Jak świadomie z godnością prowadzi konia. Co tam masz, szanowny panie? Co 

to za dokumenty, które tak bardzo uważnie trzymasz przy sobie? „Och, proszę pana, trzymam w 

ręku, to co zdenerwuje kościół Boży w Damaszku. Zawlokłem ludzi do synagogi, zarówno 

mężczyzn, jak i kobiety. Ubiczowałem ich i zmusiłem do bluźnienia. I otrzymałem polecenie od 

arcykapłana, aby zaprowadzić ich do Jerozolimy, aby ich skazać na śmierć”.   

 „Saulu! Saulu! Czy nie kochasz Chrystusa? ”„Miłować Go! Nie. Kiedy kamienowano 

Szczepana, zająłem się pilnowaniem szat kamieniujących go i cieszyłem się, że mogłem to zrobić. 

Żałuję, że nie ukrzyżowałem ich Mistrza, bo nienawidzę ich całkowitą nienawiścią i pałam wobec 

nich groźbami i chęcią mordu”. Co powiecie o tym człowieku? Jeśli zostanie zbawiony, to czy nie 

zgodzicie się, że to musi być boska suwerenność, która go nawraca?  

 Spójrzcie na biednego Piłata, jak wiele było w nim nadziei. Chciał uratować Mistrza, ale 

bał się i drżał. Gdybyśmy mieli wybór, to powiedzielibyśmy: „Panie, zbaw Piłata, ponieważ on nie 

chciał zabić Chrystusa. Starał się Go uwolnić. Ale zabij krwiożerczego Saula, gdyż jest on   

największym z grzeszników ”. „ Nie ”- mówi Bóg - „zrobię, co chcę z tym co moje”.  

 Niebiosa otwierają się i zstępuje blask chwały - jaśniejszy niż słońce w południe. 

Oszołomiony światłem upada na ziemię i słychać głos, zwracający się do niego: „Saulu, Saulu, 

dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać?” (Dz 26:14 UBG). Wstaje. 

Bóg mu się ukazuje: „Oto uczyniłem cię wybranym naczyniem, abyś zaniósł Moje imię przed 

pogan”. Czy nie jest to suwerenność Boża - suwerenna łaska bez wcześniejszego poszukiwania ze 

strony człowieka? Bóg został znaleziony przez tego, ko Go nie szukał. Objawił się temu, kto o 

Niego nie pytał. Niektórzy powiedzą, że był to cud, jednakże taki cud powtarza się każdego dnia  

tygodnia.  

 Znałem kiedyś człowieka, który od dawna nie chodził do domu Bożego. Pewnego 



niedzielnego poranka, będąc na targu, by kupić parę kaczek na niedzielny obiad, przypadkiem 

zobaczył, jak przechodził obok, otwierany dom Boży. „Cóż” - pomyślał - posłucham, co knują ci 

wierzący. Wszedł do środka. Śpiewany hymn zwrócił jego uwagę. Wysłuchał kazania, zapomniał o 

swoich kaczkach, odkrył własny charakter, poszedł do domu, rzucił się na kolana przed Bogiem i 

po krótkim czasie upodobało się Bogu, aby dać mu radość i pokój w wierze.  

 Ten człowiek nie miał w sobie nic, co mogłoby skłonić nas do wyobrażenia sobie, że 

kiedykolwiek zostanie zbawiony; tylko dlatego, że po prostu Bóg tego chciał, to został zadany 

skuteczny cios łaski w serce tego człowieka i został on przyprowadzony do Pana Jezusa Chrystusa. 

Ba, także my, każdy z nas, który jest zbawiony, jesteśmy ludźmi, którzy są najlepszą ilustracją tej 

prawdy. Po dziś dzień dziwię się, że Pan mnie wybrał. Nie mogę tego zrozumieć. A moja jedyna 

odpowiedź na to pytanie brzmi: „Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało” (Mt 11:26 UBG).  

 Myślę teraz, że przedstawiłem tę doktrynę całkiem jasno. Powiem tylko jeszcze kilka słów 

na ten temat. Otóż niektórzy bardzo boją się tej prawdy. Mówią: „To prawda, ośmielę się 

powiedzieć, ale mimo to nie powinieneś głosić tego przed zgromadzeniem mieszanym. Jest to 

bardzo dobre dla pocieszenia ludu Bożego, ale należy się z tą prawdą obchodzić bardzo ostrożnie i 

nie powinno się jej publicznie głosić”. Bardzo dobrze, szanowni panowie, zostawiam wam 

załatwienie tej sprawy z moim Mistrzem. Gdyż On dał mi tę wielką Księgę, z której mam głosić 

Jego słowa, i nie mogę kazać z niczego innego. Jeśli umieścił w niej coś, co uważacie za 

nieodpowiednie, to idźcie i poskarżcie się Jemu, a nie mi. Jestem tylko Jego sługą i jeśli Jego 

zlecenie, które mam powiedzieć, jest nie do przyjęcia, to nic na to nie poradzę. Jeśli wyślę swojego 

sługę do drzwi z wiadomością dla odwiedzających mnie, a on przekaże im ją wiernie, to nie 

zasługuje on na to, by go skarcić. W takim wypadku należy winić mnie, a nie mego sługę. Dlatego 

mówię wam: obwiniajcie mojego Mistrza, a nie mnie, bo ja tylko głoszę Jego przesłanie.  

 „Nie”, może ktoś zaoponować, „nie należy tego głosić”. Ależ trzeba to głosić. Każde 

Słowo Boże jest natchnione i jest pożyteczne dla jakiegoś dobrego celu. Czy nie mówi tego Biblia? 

Pozwólcie, że powiem wam, że powodem upadku wielu naszych kościołów jest to, że ta doktryna 

nie była głoszona. Natomiast wszędzie tam, gdzie była wyznawana, to zawsze odzewem było: 

„Precz z papiestwem”. Pierwsi reformatorzy wyznawali tę doktrynę i głosili ją.  

 „No cóż”, powiedział duchowny kościoła anglikańskiego do tych, którzy z niego szydzili, 

„Spójrzcie na swojego Lutra. Czy nie uważacie go za nauczyciela Kościoła anglikańskiego? To, 

czego nauczał Kalwin i inni reformatorzy, znajduje się w jego książce o wolnej woli”. Poza tym 

mogę wskazać wam na szereg kaznodziejów od początku aż do teraz. Jeśli chodzi o sukcesję 

apostolską, to człowiek, który głosi doktryny łaski, ma ją za sobą.  

 Czy nie możemy prześledzić naszego rodowodu przez całą linię ludzi, takich jak Newton, 

Whitefield, Owen i Bunyan, prosto do Kalwina, Lutra i Zwingliego? A potem możemy cofnąć się 

od nich do Savonaroli, Hieronima z Pragi, i Husa, a od nich, z kolei, do Augustyna, potężnego 

kaznodziei chrześcijaństwa. A od św. Augustyna do apostoła Pawła jest tylko jeden krok. Nie 

musimy się wstydzić swojego rodowodu. Chociaż obecnie uważa się, że kalwiniści są 

heterodoksyjni4, jesteśmy i zawsze musimy być ortodoksyjni. To stara doktryna. 

  Chodźmy i kupmy jakąkolwiek książkę purytańską, a zobaczmy, czy znajdziemy w niej 

arminianizm. Przeszukajmy wszystkie stoiska z książkami i zobaczmy, czy moglibyśmy znaleźć 

jedną dużą księgę folio z dawnych czasów, która zawierałaby coś innego niż doktrynę darmowej 

łaski Bożej. Niech raz zostanie ona wbita do ludzkich umysłów a precz odejdą fałszywe doktryny 

pokuty i spowiedzi, precz odejdzie także, płacenie za przebaczenie grzechów. Jeśli łaska jest 

darmowa i suwerenna w rękach Boga, to znika doktryna pośrednictwa kapłaństwa. Precz odchodzą 

również kupowanie i sprzedawanie odpustów i tym podobne oszustwa. Zostają zmiecione na cztery 

wiatry, a skuteczność dobrych uczynków zostaje rozbita na kawałki jak posąg Dagona przed Arką 

Pańską.  

 „Cóż”, może powiedzieć, ktoś jeszcze inny, „podoba mi się ta doktryna. Jednakże jest 

bardzo niewielu ludzi, którzy ją głoszą, a ci, którzy to robią, są zwolennikami wyższej doktryny 

kalwińskiej”. Bardzo prawdopodobne, ale nie obchodzi mnie, jak ktoś mnie nazywa. Bardzo 

niewiele znaczy, jak nazywają nas ludzie. Przypuśćmy, że będą nazywać nas „hiper-Kalwinistami”, 



czy to będzie czynić nas w jakimkolwiek stopniu nikczemnikami? Albo przypuśćmy, że nazwą nas 

Antynomianami, czy takie określenie sprawi, że staniemy się nimi?  

 Muszę jednak wyznać, że są ludzie, którzy głoszą tę doktrynę, a którzy wyrządzają 

dziesięć tysięcy razy więcej szkody niż pożytku, ponieważ nie głoszą następującej bezpośrednio po 

niej doktryny, którą zamierzam głosić, a która jest równie prawdziwa. Mają powyższą doktrynę za 

żagiel, ale nie mają drugiej, która jest balastem. Głoszą tylko jedną stronę medalu, ale już nie drugą. 

Rozgłaszają tylko tę jedną wyższą Kalwińską doktrynę, i nie chcą głosić całego Słowa. Tacy ludzie 

karykaturują Słowo Boże.  

 Pozwólcie, że powiem tutaj, że jest w zwyczaju pewnego grona ultra-kalwinistów 

nazywanie tych z nas, którzy nauczają, że obowiązkiem człowieka jest pokutowanie i wierzenie, 

„Kalwinistami kundlami”. Jeśli usłyszycie, umiłowani słuchacze, że któryś z nich tak mówi, to 

przekażcie mu moje pełne szacunku wyrazy uszanowania i zapytajcie, czy kiedykolwiek czytał w 

swoim życiu dzieła Kalwina. Nie żeby mnie obchodziło, co powiedział lub czego nie powiedział 

Kalwin, jednakże zapytajcie takiego człowieka, czy kiedykolwiek czytał jego prace. A jeśli odpowie 

„Nie”, jak musi odpowiedzieć, ponieważ dzieła Kalwina obejmują czterdzieści osiem opasłych 

tomów, to możecie  powiedzieć mu, że człowiek, którego nazywają „kundlem kalwinistą”, chociaż 

nie przeczytał ich wszystkich, to jednak zaznajomił się ze sporą ich częścią bardzo dokładnie i zna 

ich ducha. I wie, że zasadniczo głosi to, co głosił Kalwin - i że każdą doktrynę, którą głosi, można 

znaleźć w komentarzach Kalwina co do różnych części Pisma Świętego. Z tego powodu jestem 

PRAWDZIWYM  kalwinistą.  

 Kalwin jest dla mnie nikim. Tylko Jezus Chrystus i to ukrzyżowany oraz staroświecka 

Biblia są moimi standardami. Umiłowani, weźmy Słowo Boże takim, jakim jest. Jeśli znajdziemy 

tam wyższą doktrynę Kalwińską, niech będzie wyższa. Jeśli znajdziemy niższą doktrynę, niech 

będzie niższa. Nie ustalajmy innego standardu niż ten, który podaje Biblia.  

  

 2. A teraz przejdę do drugiej kwestii. „No, teraz” - mówi mój ultra przyjaciel - 

„zaprzeczy sobie”. Nie, mój przyjacielu, nie zrobię tego. Mam zamiar tylko zaprzeczyć tobie. 

Drugą kwestią jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA. 
  

 „Lecz do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i 

sprzeciwiającego się” (Rzym 10:21 UBG). Otóż, ci ludzie, których Bóg odrzucił, byli zapraszani, 

szukano ich i nakłaniano do przyjęcia zbawienia, ale nie chcieli, a to, że nie zostali zbawieni, było 

skutkiem ich nieposłuszeństwa i sprzeciwu. Co dość jasno widać w powyższym tekście Pisma.  

 Kiedy Bóg posyłał proroków do Izraela i wyciągnął ręce, to po co to robił? Po co chciał, 

żeby przyszli do Niego? Cóż, żeby byli zbawieni. „Nie”, może ktoś zaoponować, „to było po to, 

aby otrzymać doczesne łaski”. Nie tak, przyjacielu. Werset poprzedzający powyższy omawiany 

werset Pisma dotyczy duchowego miłosierdzia, podobnie jak ten, ponieważ odnoszą się do tej 

samej rzeczy. Otóż, czy Bóg był szczery w swojej ofercie? Boże, wybacz człowiekowi, który 

ośmieliłby  się powiedzieć, że nie byłeś. Bóg jest niewątpliwie szczery w każdym swoim działaniu. 

Posyłał swoich proroków. Nakłaniał lud Izraela, aby uchwycili się spraw duchowych, ale oni nie 

chcieli. I chociaż wyciągał ręce przez cały dzień, to jednak byli ludem opornym i sprzeciwiającym 

się, i nie chcieli mieć Jego miłości, dlatego na ich głowie spoczywa ich krew.  

 Teraz pozwólcie, że przedstawię przyciąganie człowieka przez Boga i jakiego rodzaju ono 

jest. Po pierwsze, jest to najbardziej czułe przyciąganie na świecie. Zgubieni grzesznicy, którzy 

siedzą słuchając Ewangelii, nie są zgubieni z powodu braku najbardziej serdecznego zaproszenia. 

Bóg mówi, że wyciągnął Swoje ręce. Wiemy co to oznacza. Niejeden z nas widział dziecko, które 

jest nieposłuszne i nie chciało przyjść do swojego ojca. W takich wypadkach ojciec zazwyczaj 

wyciąga ręce i mówi: „Chodź, moje dziecko, chodź, jestem gotów ci wybaczyć”. Łza jest w jego 

oku, a jego serce porusza się ze współczuciem, dlatego mówi: „Chodź, chodź”.  

 Bóg mówi, że to właśnie uczynił - Wyciągnął Swoje ręce- tak właśnie zachował się wobec  

niektórych z was. Wy, którzy nie jesteście dzisiaj zbawieni, jesteście bez wymówki, ponieważ Bóg 

wyciągnął do was ręce i powiedział: „Chodź, chodź”. Od dawna siedzicie słuchając moich kazań i 



ufam, że były one głoszone wiernie i z towarzyszącym im płaczem. Jako pastor nie zapominałem 

modlić się za wasze dusze w ukryciu ani płakać nad wami, kiedy żadne oczy mnie nie widziały, a 

sprawując moją służbę wśród was usiłowałem przekonać was do pokuty jako ambasadora od Boga.  

 Bóg jest moim świadkiem, że czasami stałem na tej kazalnicy i nie mogłem błagać o 

własne życie mocniej, niż błagałem was o opamiętanie się. W imię Chrystusa wołałem: „Przyjdźcie 

do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek” (Mt 11:28 

UBG). Płakałem nad wami, jak to czynił Zbawiciel, i używałam Jego słów w Jego imieniu: 

„Jeruzalem, Jeruzalem, …..Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci tak, jak kokoszka gromadzi 

swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście” (Mt 23:37 UBG).  

 I wiecie, że często dotykałem waszego sumienia. Często byliście poruszeni, nie mogliście 

się temu oprzeć. Bóg był dla was tak łaskawy, tak serdecznie was zapraszał przez Swoje Słowo, tak 

delikatnie postępował z wami przez Swoją opatrzność, ręce miał wyciągnięte i słyszeliście w 

waszych uszach Jego głos mówiący: „Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie. Chodźcie teraz, a rozsądźmy, 

mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone 

jak karmazyn, staną się białe jak wełna” (Iz 1:18 UBG).  

 Słyszeliście, jak wołał: „O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód” (Iz 55:1 UBG).  

Słyszeliście, jak mówił z całym sercem Ojcowskim: „Niech bezbożny opuści swoją drogę, a 

człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się zlituje, niech wróci do naszego 

Boga, gdyż jest on hojny w przebaczeniu” (Iz 55:7 UBG).  

 O! Bóg prosi ludzi, aby przyszli po zbawienie, i dziś mówi do każdego z was: 

„….pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone” (Dz 3:19 UBG).. ,,Powróćcie 

do mnie” (Zach 1:3 UBG). ,,Teraz więc tak mówi PAN Zastępów: Zastanówcie się nad swoimi 

drogami” (Agg 1:7 UBG). I z boską miłością wzywa was, jak ojciec swoje dziecko, wyciągając ręce 

i wołając: „Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie”. 

  „Nie”, może zaoponować w tym miejscu pewien człowiek o silnej doktrynie, „Bóg nigdy 

nie zaprasza wszystkich ludzi do siebie. Zaprasza tylko określone osoby”. Zatrzymaj się, szanowny 

panie, czy to wszystko, co o tym wiesz? Czy kiedykolwiek czytałeś tę przypowieść, w której jest 

powiedziane: „Oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest 

gotowe. Chodźcie na wesele” (Mt 22:4 UBG). A ci, których zaproszono, nie chcieli przyjść. I czy 

nigdy nie czytałeś, że wszyscy zaproszeni zaczęli się wymawiać, i że zostali ukarani, ponieważ nie 

przyjęli zaproszenia?  

 Zatem, jeśli zaproszenie nie ma być skierowane do wszystkich, ale tylko do człowieka, 

który je przyjmie, to jak w takim przypadku ta przypowieść może być prawdziwa? Faktem jest, że 

woły i tuczniki są zabite, uczta weselna jest gotowa, a trąba brzmi: „Hej, wszyscy, którzy pragną, 

chodźcie i jedzcie, chodźcie i pijcie”. Oto rozłożone jest jedzenie, tutaj jest wszelka wystarczalność,  

zaproszenie jest darmowe, i tak wielkie, że nie ma żadnych ograniczeń. „A kto pragnie, niech 

przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia” (Obj 22:17 UBG).. A to zaproszenie jest 

sformułowane w czułych słowach: „Przyjdź do Mnie, Moje dziecko, przyjdź do Mnie”. Sam Bóg 

powiada też: „Cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się”. 

 I proszę także zauważyć, że to zaproszenie było bardzo częste. Słowa „Cały dzień” można 

przetłumaczyć jako „codziennie”. „Codziennie wyciągałem moje ręce”. Grzeszniku, Bóg nie 

wezwał cię tylko raz, abyś przyszedł, a potem zostawił cię samemu sobie, ale codziennie wyciąga 

do ciebie Swoje ręce. Każdego dnia przemawia do ciebie twoje własne sumienie. Natomiast 

Opatrzność ostrzega cię każdego dnia, a w każdy szabat zabiega o ciebie Słowo Boże.  

 O! z jak wielu rzeczy niektórzy z was będą musieli rozliczyć się przed tronem 

sędziowskim Boga! Nie mogę teraz odczytać waszego pisma usprawiedliwiającego, ale wiem, że 

niektórzy z was będą musieli zdać sprawozdanie ze swego postępowania ze strasznym skutkiem 

oczekującym ich na końcu. Bóg zabiegał o ciebie, drogi grzeszniku, przez cały dzień. Od 

pierwszego świtu w twoim życiu zabiegał o ciebie przez twoją matkę, to przecież ona składała 

twoje małe rączki i nauczyła cię mówić: 

  

                                      „Jezu łagodny, cichy i pokorny,  



                                      Spójrz na małe dziecko,  

                                      Zlituj się nad moją prostotą;  

                                       I pozwól mi przyjść do Ciebie ”.  

  

 A kiedy byłeś chłopcem, Bóg wciąż wyciągał za tobą ręce. Jak bardzo twój nauczyciel ze 

szkółki niedzielnej usiłował przyprowadzić cię do Zbawiciela! Ileż razy miało to wpływ na twoje 

młodzieńcze serce, a mimo to odkładałeś pójście do Chrystusa na bok i nadal jesteś przez nie 

nietknięty. Jak często rozmawiała z tobą twoja matka, a twój ojciec cię ostrzegał? I zapomniałeś o 

modlitwie w tej sypialni, kiedy byłeś chory, kiedy twoja matka pocałowała twoje gorące czoło, 

uklękła i modliła się do Boga, aby oszczędził twoje życie, a następnie dodała prośbę: „Panie, ratuj 

duszę mojego chłopca!”  

 I pamiętasz Biblię, którą ci dała, kiedy pierwszy raz odszedłeś z domu, aby jako uczeń 

przyuczać się do zawodu u swego majstra, i modlitwę, którą napisała na żółtym arkuszu pierwszej 

strony Pisma. Kiedy ci je dawała, to być może nie wiedziałeś o tym, ale teraz może już wiesz. Jak 

bardzo pragnęła, abyś został na nowo ukształtowany w Chrystusie Jezusie. Jak podążała za tobą w 

swoich modlitwach i jak błagała swojego Boga o ciebie. I na pewno jeszcze nie zapomniałeś, ile 

szabatów spędziłeś w kościele i ile razy zostałeś ostrzeżony. Dlaczego zmarnowano na ciebie 

mnóstwo kazań? Sto cztery kazania słyszałeś każdego roku, a być może więcej, a jednak nadal 

jesteś tym, kim byłeś przedtem.  

 Grzeszniku, słuchanie kazań jest okropną rzeczą, jeśli nie staje się błogosławieństwem dla 

naszych dusz. Jeśli Bóg codziennie i przez cały dzień wyciągał ręce, to będzie ci ciężko, gdy 

zostaniesz sprawiedliwie potępiony nie tylko za łamanie prawa, ale także za dobrowolne odrzucanie 

Ewangelii. Jest prawdopodobne, że Bóg będzie wyciągał do ciebie ręce, aż twoje włosy staną się 

siwe, wciąż cię zapraszając, a być może, gdy będziesz bliski śmierci, będzie nadal mówił: „Przyjdź 

do mnie, przyjdź do mnie”.  

 Ale jeśli nadal upierasz się przy zatwardziałości swojego serca, i wciąż odrzucasz 

Chrystusa, to zaklinam cię, abyś nic robił sobie z niczego nadziei, że  ujdzie ci to bezkarnie. O! 

Czasami drżę, kiedy myślę o tym rodzaju kaznodziejów, którzy mówią grzesznikom, że nie są 

winni, jeśli nie szukają Zbawiciela. Nie wiem, jak zostaną uznani za niewinnych w wielki dzień 

gniewu Bożego. Wydaje się być przerażającą rzeczą usypianie biednych dusz, mówiąc im, że nie 

jest ich obowiązkiem szukać Chrystusa i pokutować, ale że mogą robić, co chcą, w odniesieniu do 

tych spraw, i że kiedy zginą, to nie będą bardziej winni za to, że usłyszeli Słowo Boże, ale je 

odrzucili. Mój Mistrz tego nie powiedział.  

 Pamiętajmy, co Chrystus powiedział o tych co słyszeli Słowo a nie pokutowali: „A ty, 

Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła będziesz strącone. Bo gdyby w 

Sodomie działy się te cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dziś. Ale mówię wam: 

Lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie” (Mt 11:23-24 UBG). Jezus nie usypiał 

grzeszników, kiedy mówił o Korozain i Betsaidzie, ponieważ powiedział: „Biada tobie, Korozain! 

Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, 

dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu 

sądu niż wam” (Mt 11:21-22 UBG).  

 To nie był sposób, w jaki głosił Ewangelię apostoł Paweł. Nie mówił grzesznikom, że nie 

ma winy w gardzeniu krzyżem. Posłuchajmy co mówił na ten temat: „Bo jeśli słowo 

wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo 

otrzymało sprawiedliwą odpłatę; Jakże my ujdziemy , jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które 

było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?” (Heb 

2:2-3 UBG).  

 Grzeszniku, w wielki dzień Boży będziesz musiał zdać sprawę z każdego ostrzeżenia, 

jakie kiedykolwiek otrzymałeś, za każdym razem, gdy czytałeś swoją Biblię, ba, i za każdym 

razem, gdy zaniedbałeś jej czytanie. Z każdej niedzieli, kiedy dom Boży był otwarty i 

zaniedbywałeś możliwość skorzystania z słuchania Słowa i z każdego razu, gdy pomimo jego 

słyszenia nie zastosowałeś go w praktyce. Wy, którzy jesteście niedbałymi słuchaczami, 



przywiązujecie drewno na opał do własnego stosu, na którym będziecie palić się na zawsze. Także 

wy, którzy słyszycie Słowo Boże i od razu je zapominacie lub słuchacie go z lekceważeniem, 

kopiecie sobie wieczny dół, do którego będziecie musieli zostać wrzuceni.  

 Pamiętaj, drogi słuchaczu, nikt poza tobą samym nie będzie odpowiedzialny za twoje 

potępienie w wielkim dniu sądu ostatecznego. Bóg nie będzie za to odpowiedzialny. „Jak żyję mówi 

Pan BÓG” - i to jest wielka przysięga - „Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny 

odwrócił się od swojej złej drogi, i żył” (Ezech 33:11 UBG). Bóg wiele dla ciebie uczynił. Posłał ci 

Swoją Ewangelię. Pozwolił, że nie urodziłeś się w pogańskiej ziemi. Dał do twoich rąk Księgę 

Ksiąg. Ponadto, dał ci oświecone sumienie i jeśli zginiesz pomimo słyszenia głosu kaznodziei, to 

zginiesz straszniej i okropniej, niż gdybyś zginął gdziekolwiek indziej.  

 Niniejsza doktryna jest w takim samym stopniu Słowem Bożym, jak ta poprzedzająca. 

Jeśli poprosi się mnie o pogodzenie tych dwóch doktryn, to odpowiem, że nie potrzebują 

pogodzenia. Nigdy nie próbowałem ich pogodzić ze sobą, ponieważ nigdy nie widziałem 

rozbieżności. Jeśli ktoś zacznie przedstawiać mi pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt pozornych 

sprzeczności, to nie będę ich wyjaśniał, gdyż obie powyższe doktryny są prawdziwe. Żadne dwie 

prawdy nie mogą być ze sobą sprzeczne, dlatego musimy wierzyć w nie obie.  

 W przypadku pierwszej, wierzący ma najwięcej do zrobienia. Niech chwali darmową i 

suwerenną łaskę Boga i błogosławi Jego imię. W przypadku drugiej to grzesznik ma najwięcej do 

zrobienia. O grzeszniku, ukorz się pod potężną ręką Boga, kiedy pomyślisz, jak często okazał ci 

swoją miłość, zapraszając cię, abyś przyszedł do Niego, a jednak zawsze odrzucałeś Jego Słowo i 

Jego miłosierdzie, głuchy na każde zaproszenie i odszedłeś swoją własną drogą, by zbuntować się 

przeciwko Bogu miłości i złamać przykazania Tego, który cię umiłował.  

 A teraz, jak mam zakończyć? Moje pierwsze wezwanie skierowane jest do chrześcijan. 

Moi drodzy przyjaciele, proszę was, w żaden sposób nie poddawajcie się żadnemu systemowi wiary 

poza Słowem Bożym. Biblia i tylko sama Biblia jest religią protestantów. Jestem następcą 

wielkiego i szanowanego doktora Gilla, którego teologia jest prawie powszechnie przyjmowana 

wśród silniejszych kościołów kalwińskich. Ale chociaż czczę pamięć po nim i wierzę jego naukom, 

to jednak nie jest on moim nauczycielem. To, co znajdujemy w Słowie Bożym, jest dla nas, abyśmy 

temu wierzyli i to przyjmowali. Nigdy nie bójmy się doktryny. A przede wszystkim nigdy nie 

bójmy się, że ktoś nam przyszyje etykietkę z nazwą. 

 Ktoś powiedział mi kiedyś, że jego zdaniem prawda leży gdzieś pośrodku pomiędzy tymi 

dwoma skrajnościami. Chciał dobrze, ale myślę, że się mylił. Nie sądzę, że prawda leży między 

tymi dwoma skrajnościami, ale w nich obu. Wierzę, że im wyżej człowiek idzie, tym lepiej, gdy 

głosi sprawę zbawienia. Powodem, dla którego człowiek jest zbawiony, jest łaska, łaska i jeszcze 

raz łaska, dlatego możemy iść tak wysoko w tym temacie jak chcemy.  

 Ale kiedy dochodzimy do pytania, dlaczego ludzie są potępieni, to Arminianin ma o wiele 

więcej racji niż Antynomianin. Nie obchodzi mnie żadna denominacja ani odłam, jestem  za wyższą 

Kalwińską doktryną w kwestii zbawienia tak jak Huntingdon, ale jeśli ktoś zapyta mnie o 

potępienie, to otrzyma zupełnie inną odpowiedź. Dzięki łasce Bożej nie proszę nikogo o oklaski, 

głoszę Biblię taką, jaką ją znajduję. Błędy pojawiają się wtedy, gdy kalwinista zaczyna wtrącać się 

w kwestię potępienia i ingeruje w sprawiedliwość Bożą lub gdy Arminianin zaprzecza doktrynie 

łaski.  

 Moje drugie napomnienie brzmi: grzesznicy, błagam każdego z was, którzy jesteście 

nienawróceni i bezbożni, abyście dziś rano odrzucili wszelkie formy i pozory wymówek, którymi 

diabeł chciałby, abyście się zasłonili w związku z waszym nienawróceniem. Pamiętajcie, że całe 

nauczanie świata nie może nigdy usprawiedliwić tego, że jesteście wrogami Boga przez swoje 

niegodziwe uczynki. Kiedy błagam was o pojednanie z Bogiem, to dlatego, że wierzę, że nigdy nie 

znajdziecie się na swoim właściwym miejscu, dopóki nie zostaniecie pojednani. Bóg was stworzył. 

Czy to w porządku, że jesteście Mu nieposłuszni? Bóg karmi was każdego dnia. Czy to słuszne, 

żebyście nadal żyli w nieposłuszeństwie wobec Niego?  

 Pamiętajcie, kiedy niebiosa staną w płomieniach, gdy Chrystus przyjdzie, aby 

sprawiedliwie sądzić ziemię i według słuszności swój lud, to nie będzie żadnej wymówki, którą  



będziecie mogli wymyślić, aby podać ją jako ważne usprawiedliwienie w owym wielkim dniu. Jeśli 

spróbujecie powiedzieć: „Panie, nigdy nie słyszałem Słowa”, to Jego odpowiedź będzie brzmiała: 

„Słyszałeś je. Słyszałeś je wyraźnie. ”„ Ale Panie, miałem niegodziwą wolę”.„Na podstawie twoich 

słów osądzę cię, zły sługo. (Łk 19:22 UBG). Miałeś tę złą wolę i za to cię potępiam. A potępienie 

polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż 

światłość, bo ich uczynki były złe" (Jan 3:19 UBG). 

 „Ale Panie”, niektórzy powiedzą: „Nie byłem predestynowany”. „Co miało to z tym 

wspólnego? Buntowałeś się zgodnie z własną wolą. Nie chciałeś przyjść do Mnie, dlatego teraz 

zgubię cię na zawsze. Złamałeś Moje prawo - na twojej własnej głowie spoczywa twoja wina”. 

Gdyby grzesznik mógł powiedzieć w ostatnim wielkim dniu: „Panie, i tak nie mógłbym być 

zbawiony”, to ta myśl złagodziłaby jego mękę w piekle. Jednakże nie będzie tak mógł się 

wymówić, ponieważ ostrzem miecza i płomieniem ognia będą następujące słowa: „Znałeś swój 

obowiązek, a nie spełniłeś go. Podeptałeś wszystko, co święte. Zaniedbałeś Zbawiciela, dlatego jak 

możesz ujść, jeśli zaniedbałeś tak wielkie zbawienie?”  

 A teraz jeśli chodzi o mnie, to niektórzy z was mogą, odejść i powiedzieć, że byłem 

Antynomianinem w pierwszej części kazania i Arminianinem na końcu. Nie obchodzi mnie to. 

Proszę was, abyście sami poszukali tych doktryn w Biblii. Do prawa i do świadectwa, jeśli nie 

mówię zgodnie z Jego Słowem, to dlatego, że nie ma we mnie światła (Iz 8:20 UBG). Chętnie 

poddam się temu testowi. Nie miejcie ze mną nic wspólnego, tam gdzie nie mam nic wspólnego z 

Chrystusem. Tam, gdzie odchodzę od prawdy, odrzućcie moje słowa, ale jeśli to, co mówię, jest 

nauką Bożą, to zaklinam was, przez Tego, który mnie posłał, dajcie posłuch tym rzeczom i 

nawróćcie się do Pana z całego waszego serca.  

  

  

 X. LUDZKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

  

  

 „Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają 

wytłumaczenia dla swego grzechu” (Jana 15:22).  

 

 Szczególnym grzechem Żydów, grzechem, który potęgował ponad wszystko ich dawne 

nieprawości, było odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, który został bardzo wyraźnie 

opisany w księgach proroków, a ci, którzy na Niego czekali, tacy jak Symeon i Anna, gdy tylko Go 

widzieli, nawet w stanie niemowlęcia, cieszyli się, że Go widzą i rozumieli, że Bóg posłał Swoje 

zbawienie. Ale ponieważ Pan Jezus Chrystus nie spełniał oczekiwań tego złego pokolenia, gdyż nie 

przyszedł odziany w przepych i nie był pełen zewnętrznej mocy, ponieważ nie miał zewnętrznego 

przyozdobienia godnością księcia i nie posiadał zaszczytów króla, zamknęli przed Nim oczy; był 

jak „korzeń z suchej ziemi” (Iz 53:2 UBG),  „Wzgardzony i odrzucony przez ludzi” (Iz 53:3 UBG). 

 Na tym też ich grzech się nie skończył. Nie zadowalając się zaprzeczeniem Jego 

mesjaństwu, byli niezmiernie złośliwi wobec Niego w swoim gniewie, polowali na Niego przez 

całe życie, szukając Jego krwi, ani też nie byli zadowoleni, dopóki ich diabelska złośliwość nie 

została w pełni nasycona staniem u stóp krzyża, i napawaniem się widokiem boleści i agonii 

umierającego ukrzyżowanego Mesjasza. I chociaż na samym krzyżu napisano słowa: „Jezus z 

Nazaretu, król Żydów” (Jan 19:19 UBG), to jednak Żydzi nie poznali swego króla, wiecznego Syna 

Bożego, i nie znając Go, ukrzyżowali Go; bo gdyby Go poznali, to ,,….nigdy nie ukrzyżowaliby 

Pana chwały”  (1 Kor 2:8 UBG).  

 Teraz, ten grzech Żydów jest powtarzany każdego dnia przez pogan, to, co Żydzi kiedyś 

uczynili tylko raz, wielu teraz czyni każdego dnia. Czyż wielu z was tutaj obecnych dzisiaj, 

słuchających mojego głosu, nie zapomina o Mesjaszu? Nie kłopoczecie się zapieraniem się Go, ani 

nie upadlacie się zniżając się, w tym tak zwanym chrześcijańskim kraju, do powstania i otwartego 

bluźnienia Jego imieniu. Być może trzymacie się właściwej nauki o Nim i wierzycie, że jest Synem 

Bożym, a także Synem Maryi, ale mimo to lekceważycie Jego roszczenia, nie okazujecie Mu czci i 



nie akceptujecie Go jako godnego zaufania. Nie jest też On waszym Odkupicielem, nie oczekujecie 

Jego powtórnego przyjścia, ani nie oczekujecie, że zostaniecie zbawieni przez Jego krew, ba, co 

gorsza, dziś krzyżujecie Go, bo czyż nie wiecie, że ci wszyscy, którzy odrzucają od siebie 

Ewangelię Chrystusa, krzyżują Pana ponownie i zadają Mu rany na nowo? Ilekroć słyszycie 

głoszone Słowo i odrzucacie je, ilekroć jesteście ostrzegani i tłumicie głos swojego sumienia, 

ilekroć drżycie, a mimo to mówicie: „Teraz już odejdź. Kiedy znajdę czas, każę cię zawołać” (Dz 

24:25 UBG), tak często w efekcie postępujecie tak jakbyście chwytali za młotek i gwóźdź, oraz 

włócznię i ponownie przebijali rękę i bok Chrystusa, sprawiając, że krew wypływa z nich na nowo. 

 Są też inne sposoby, którymi można Go zranić pośrednio poprzez członki Jego 

mistycznego ciała. Ilekroć gardzicie Jego sługami lub szerzycie zgorszenie na drodze Jego sług, lub 

utrudniacie rozprzestrzenianie się Jego Ewangelii przez swój zły przykład, lub gdy twardymi 

słowami, staracie się zepchnąć poszukującego z drogi prawdy, tak często popełniacie tą wielka 

nieprawość, która sprowadziła klątwę na Żyda i która skazała go na wędrowanie po ziemi, aż do 

dnia drugiego przyjścia Chrystusa, kiedy przyjdzie, aby być nawet przez Żydów uznany za króla 

Żydów, na którego obaj i Żydzi i poganie patrzą teraz z niepokojem w oczekiwaniu, aby ten 

Mesjasz i Książę, który przyszedł kiedyś, żeby cierpieć, przyszedł ponownie, żeby panować.  

 A teraz postaram się dziś rano przedstawić podobieństwo między waszym przypadkiem a 

przypadkiem Żydów, nie robiąc tego w szablonowych słowach, ale jakby mimochodem, tak, jak 

Bóg będzie mnie prowadził, odwołując się do waszego sumienia i sprawiając, że odczujecie, że 

odrzucając Chrystusa, popełniacie ten sam grzech i ściągacie na siebie taką samą zgubę co Żydzi. 1. 

Przede wszystkim zwrócę uwagę na doskonałość służby Chrystusa, ponieważ sprawując służbę 

powiedział ludziom: „Gdybym nie….mówił im,”. 2. Po drugie, zwrócę uwagę na powiększenie się 

wielkości grzechu spowodowane odrzuceniem przesłania Chrystusa: „Gdybym nie mówił im, nie 

mieliby grzechu.”. 3. Po trzecie, wykażę bezużyteczność wszystkich wymówek, spowodowaną 

głoszeniem Słowa: „Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu”. 4. A potem, na 

koniec, pokrótce, ale za to bardzo poważnie wykażę zasługiwanie na straszliwie zaostrzoną karę 

przez tych, którzy w ten sposób odrzucają Zbawiciela, i powiększają swoją winę, gardząc Nim.  

 

 I. A zatem po pierwsze należy dziś rano powiedzieć zgodnie z prawdą, że W 

CZASIE GŁOSZENIA EWANGELII MA MIEJSCE PRZYJŚCIE NASZEGO PANA 

JEZUSA CHRYSTUSA DO SUMIEŃ LUDZI ORAZ MÓWIENIE ZBAWICIELA. 

PRZEZ KAZNODZIEJĘ.  
 

 Kiedy w czasach starożytnych Izrael wzgardził Mojżeszem i szemrał przeciwko 

niemu, Mojżesz powiedział potulnie: „Wasze szemrania nie są przeciwko nam, ale 

przeciwko PANU” (Wyj 16:8 UBG). I rzeczywiście, pastor czy też kaznodzieja może, za 

uzasadnieniem Pisma Świętego, powiedzieć to samo, kto mną gardzi, nie gardzi mną, ale 

Tym, który mnie posłał, ten, kto odrzuca poselstwo, nie odrzuca tego, co mówimy, ale 

odrzuca poselstwo odwiecznego Boga. Usługujący (pastor, kaznodzieja, nauczyciel, 

ewangelista) jest tylko człowiekiem, nie ma władzy kapłańskiej, ale jest człowiekiem 

powołanym z reszty ludzkości i wyposażonym w Ducha Świętego, aby przemawiał do 

swoich bliźnich, a kiedy głosi prawdę z posłaną mocą z Nieba, to Bóg uznaje go, nazywając 

go swoim ambasadorem, i stawia go na wysokim i odpowiedzialnym stanowisku stróża na 

murach Syjonu, który prosi wszystkich ludzi o zwrócenie uwagi na to, że gdy wierne 

przesłanie, wiernie przekazane, zostaje wzgardzone i podeptane, to takie postępowanie 

przeciw niemu staje się buntem przeciwko Bogu i grzechem i niegodziwością przeciw 

Najwyższemu.  
 Co do tego, co mogę powiedzieć jako człowiek, to jest to tak mało ważne, że nie muszę 

tego wypowiadać, ale jeśli przemawiam jako ambasador Pana, to uważajcie, abyście nie 

lekceważyli przesłania. Jest to Słowo Boże zesłane z Nieba, które głoszę z mocą Ducha Świętego, 

usilnie zaklinając was, abyście w nie uwierzyli, i pamiętajcie, że odkładając je na bok, robicie to na 



zgubę waszych własnych dusz, bo to nie my mówimy te słowa i nie od siebie, ale Ducha Pana, 

Boga naszego, jest Tym, który mówi w nas. Jaką powagą obdarza to posługę ewangeliczną!  

 O synowie ludzcy, służba nie polega na mówieniu do ludzi od siebie, ale na mówieniu 

Boga przez ludzi. Tak wielu jak są rzeczywiście powołanymi i posłanymi sługami Bożymi, tak nie 

są  autorami swojego przesłania, ale najpierw słyszą je od Mistrza, a dopiero potem przekazują je  

ludziom, i zawsze widzą przed oczyma te pełne powagi słowa -,,Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj 

w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają” (1 Tym 4:16 

UBG), a za sobą słyszą tę straszną groźbę - „Gdy ….nie ostrzeżesz….go…...to ten bezbożny 

umrze….ale jego krwi zażądam z twojej ręki ” (Ezech 3:18 UBG).  

 O! abyście mogli zobaczyć dziś przed wami wypisane ognistymi literami słowa proroka: 

„Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa PANA” (Jer 22:29 UBG), gdyż tak dalece, jak moja 

posługa jest prawdziwa i nieskażona błędem, to jest ona Słowem Bożym, i ma takie samo prawo i 

roszczenie do waszego uwierzenia, jak gdyby sam Bóg wypowiadał je ze szczytu Synaju, zamiast 

mówić przez pokorną posługę głoszenia Słowa Bożego przez usługującego.  

 A teraz zatrzymajmy się nad tą doktryną i zadajmy sobie te pełne powagi pytanie. Czy nie 

wszyscy rażąco zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, zaniedbując często środki łaski? Jak często 

trzymaliśmy się z dala od domu Bożego, kiedy przemawiał tam sam Bóg? Jaka byłaby kara dla 

Izraela, gdyby w tym świętym dniu wezwani do słuchania Słowa Bożego ze szczytu góry 

powędrowaliby na pustynię, zamiast usłuchać go? A jednak wy tak uczyniliście.  

 Szukaliście własnej przyjemności i słuchaliście głosu syreny kuszenia, a zamknęliście 

uszy na głos Najwyższego, a kiedy On sam przemawiał w swoim domu, zboczyliście na krzywe 

drogi, i nie zważali na głos Pana, Boga swego. A kiedy przyszliście do domu Bożego, jak często 

wasze oko było nieuważne, a uszy nie przysłuchiwały się głoszonemu Słowu Bożemu! Słuchaliście 

tak, jakbyś nie słyszeli. Wasze uszy przeniknęło słowo, ale ukryty wewnętrzny człowiek serca 

pozostał głuchy, byliście jak głucha żmija, tak, że niezależnie od tego jak mądrze oczarowywałem 

was Słowem Bożym, nie słuchaliście ani nie zważaliście na mnie.  

 Sam Bóg również przemawiał czasami w waszym sumieniu, tak że usłyszeliście Go. Być 

może staliście w nawie bocznej kościoła, a wasze kolana zderzały się o siebie, a może siedzieliście 

w swojej ławce i podczas gdy jakiś potężny syn gromu grzmiał głosząc Słowo Boże, słyszeliście, 

jak mówił, jakby głosem anioła: „Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem (Amos 4:12 UBG) – 

Zastanówcie się nad swoimi drogami ( Agg 1:7 UBG) – rozporządź swym domem, bo umrzesz i nie 

będziesz żył” (2 Kr 20:1 UBG). A jednak wyszliście z domu Bożego i zapomnieliście, jakimi 

byliście ludźmi. Zgasiliście Ducha, znieważyliście Ducha łaski, oddaliliście od siebie zmagania 

swojego sumienia, zdusiliście te niemowlęce modlitwy, które zaczynały wołać w waszym sercu, 

utopiliście te nowo narodzone pragnienia, które dopiero co się pojawiły, odsunęliście od siebie 

wszystko, co dobre i święte, zawróciliście ponownie na swoje własne drogi i ponownie 

wędrowaliście po górach grzechu i po dolinach nieprawości.  

 Ach! moi przyjaciele, pomyślcie więc przez chwilę, że w tym wszystkim gardziliście 

Bogiem. Jestem pewien, że gdyby Duch Święty zastosował tę jedną pełną powagi prawdę do 

waszych sumień tego ranka, ta Sala Muzyczna zamieniłaby się w dom żałoby, a to miejsce stałoby 

się Bokim, miejscem płaczu i rozpaczy (Sędz 2:4-5 UBG). Och, wzgardzenie Bogiem, podeptanie 

Syna Człowieczego, przejście szydercze obok Jego krzyża, odrzucenie nawoływania Jego miłości i 

ostrzeżeń Jego łaski! Jakie to poważne wykroczenia! Czy kiedykolwiek myśleliście o tym 

wcześniej? Uważaliście, że to tylko pogardzanie człowiekiem, czy dalej będziecie tak sądzić, czy 

nie będziecie uważać teraz, że gardzenie usługującym, który mówi Słowa Boże jest gardzeniem 

samym Chrystusem? Gdyż Chrystus przemówił do was w taki sposób.  

 Ach! Bóg jest moim świadkiem, że Chrystus często płakał moimi oczami i moimi ustami 

mówił do was. Nie szukałem niczego innego poza zdobyciem waszych dusz. Czasem usiłowałem w 

szorstkich słowach doprowadzić was do krzyża, a za innym razem z akcentami płaczu usiłowałam 

przyprowadzić do mojego Odkupiciela, i na pewno, nie mówiłem sam od siebie, ale to mój Pan 

Jezus Chrystus przemawiał przeze mnie i o ile słyszeliście jego głos i płakaliście, a potem 

odeszliście i zapomnieliście, to pamiętajcie, że Chrystus do was przemówił. To był Ten, który 



powiedział: „Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi” (Iz 45:22 UBG). To 

był Ten, który powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni” 

(Mt 11:28 UBG). I to był także Ten, który ostrzegł was, że jeśli zaniedbacie to wielkie zbawienie, to 

będziecie musieli zginąć, a odrzucając niniejsze ostrzeżenie i odrzucając zaproszenie, nie 

wzgardziliście mną, ale wzgardziliście moim Mistrzem i biada wam, chyba że pokutujecie, 

ponieważ straszna to rzecz, gardzić głosem Tego, który mówi z nieba (Heb 12:25 UBG).  

  

 2. A teraz muszę zwrócić uwagę na drugą kwestię, a mianowicie, że ODRZUCENIE 

EWANGELII POGŁĘBIA GRZECH LUDZI. 

 

 Proszę nie zrozumcie mnie źle. Słyszałem o ludziach, którzy chodzili do domu Bożego, i 

zostali napełnieni poczuciem własnej grzeszności, tak że w końcu zostali doprowadzeni niemal do 

rozpaczy, ponieważ szatan kusił ich, aby zaprzestali chodzenia do domu Bożego, bo jak mówił on, 

„Im więcej chodzisz, tym bardziej powiększasz swoje potępienie”. Uważam, że jest to błąd, nie 

zwiększamy naszego potępienia, chodząc do domu Bożego, znacznie bardziej prawdopodobne jest, 

że będziemy je zwiększać, trzymając się z daleka od niego, ponieważ trzymając się z dala od domu 

Bożego, niejako podwójne odrzucamy Chrystusa, odrzucamy Go zewnętrznym umysłem, jak 

również wewnętrznym duchem, zaniedbujemy nawet leżenie przy sadzawce Betesda, jesteśmy gorsi 

niż człowiek, który leżał przy sadzawce, ale nie mógł do niej wejść (Jan 5:1-8 UBG). Nie leżąc tam, 

a zatem zaniedbując słuchania Słowa Bożego, rzeczywiście poniesiemy straszliwą karę, ale jeśli 

chodzimy do domu Bożego, szczerze szukając błogosławieństwa, nawet jeśli nie doznajemy 

pocieszenia - jeśli nie znajdujemy łaski w środkach Bożej łaski, ale mimo to chodzimy tam 

pobożnie, szukając jej szczerze mimo wszystko, to nasze potępienie nie wzrośnie przez to.  

 Grzech nie pogłębia się jedynie przez słuchanie Ewangelii, ale przez świadome i 

niegodziwe odrzucenie jej, gdy się ją słyszy. Człowiek, który słucha słodkich słów Ewangelii, a po 

jej wysłuchaniu ze śmiechem odwraca się od niej piętami do tyłu lub który, słysząc raz po raz i 

będąc w sposób widoczny dotknięty nią, pozwala, aby troski i przyjemności tego niegodziwego 

doczesnego życia, weszły do jego serca i zdusiły posiane ziarno – to taki człowiek dopiero, w 

strasznej mierze, powiększa swoją winę.  

 A teraz rozważmy tylko, dlaczego taki człowiek robi to w podwójnej mierze. Otóż, 

ponieważ, po pierwsze, popełnia w ogóle nowy grzech, którego nigdy wcześniej nie popełniał, a 

poza tym powiększa wszystkie swoje inne grzechy. Przyprowadźcie mi tu Hotentota z południowej 

Afryki lub człowieka z Kamczatki, dzikiego barbarzyńcę, który nigdy nie słyszał Słowa. Ten 

człowiek może popełniać każdy grzech z katalogu win, z wyjątkiem jednego, takiego, którego, 

jestem pewien, że nie popełnił, a mianowicie nie zgrzeszył grzechem odrzucenia Ewangelii, 

ponieważ nie była mu jeszcze głoszona. Ale wy, kiedy słyszycie Ewangelię, to macie okazję 

popełnić nowy grzech, a jeśli już ją odrzuciliście, to dodaliście nową niegodziwość do wszystkich 

innych, które wiszą wam u szyi. Często byłem karcony przez pewnych ludzi, którzy zbłądzili z 

drogi prawdy, za głoszenie doktryny, że jest to grzech w ludziach, jeśli odrzucają Ewangelię 

Chrystusa. Nie dbam o żaden obraźliwy tytuł jakim mnie zaszczycają, gdyż jestem pewien, że mam 

uzasadnienie Słowa Bożego w tym, że głoszę taką doktrynę i nie wierzę, że jakikolwiek człowiek 

może być wierny duszom ludzi i wolny od ich krwi, dopóki nie będzie składał częstego i pewnego 

powagi świadectwa na ten ważny temat.  

 „A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O 

grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie” (Jan 16:8-9 UBG). „A potępienie polega na tym, że 

światłość przyszło na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość” (Jan 3:19 

UBG). „….Kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna 

Bożego” (Jan 3:18 UBG). .„Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie 

spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca” (Jan 15:24 

UBG).   

 „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te 

cuda, które się u was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale mówię wam: Lżej 



będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam” (Mt 11:21-22 UBG). „ Gdybym nie przyszedł i 

nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu” (Jan 

15:22 UBG). „Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem 

nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie 

wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę; Jakże my ujdziemy, jeśli 

zaniedbamy tak wielkie zbawienie….? (Heb 2:1-3 UBG).  

 „Kto gardził Prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania 

dwóch albo świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał 

Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha 

łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I 

znowu: Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego” (Heb 10:28-31 

UBG).    

 Zacytowałem, jak widzicie, niektóre fragmenty Pisma Świętego i jeśli nie oznaczają one, 

że niewiara jest grzechem i to grzechem, który ponad wszystkie inne potępia ludzkie dusze, to w 

ogóle nic nie znaczą, i są po prostu tylko martwa litera zapisaną w Słowie Bożym. Cudzołóstwo, 

morderstwo, kradzież, i kłamstwo - wszystko to są potępiające i śmiertelne grzechy, ale pokuta 

może oczyścić to wszystko przez krew Chrystusa. Jednakże odrzucenie Chrystusa beznadziejnie 

gubi człowieka. Morderca, złodziej i pijak mogą jeszcze wejść do królestwa niebieskiego, jeśli 

pokutując za swoje grzechy i uchwycą się krzyża Chrystusa, ale będąc winnym takich grzechów 

człowiek jest nieuchronnie zgubiony, jeśli nie wierzy w Panie Jezusa Chrystusa.  

 A teraz, moi słuchacze zechciejcie przez chwilę zastanowić się, jaki to straszny grzech, 

który dodajecie do wszystkich innych swoich grzechów. Wszystko znajduje się we wnętrzu tego 

grzechu - odrzucenia Chrystusa. Jest w tym morderstwo, bo jeśli człowiek na szafocie odrzuci 

ułaskawienie, to czy nie zabija samego siebie? Jest w tym duma, bo odrzucacie Chrystusa, 

ponieważ wasze dumne serca odwróciły was od Niego. Jest w tym bunt, bo odrzucenie Chrystusa 

jest buntem przeciw Bogu. Jest w tym zdrada Majestatu, bo odrzucacie Króla, odsuwacie od siebie, 

Tego, który został koronowany na Króla całej ziemi, i dlatego ponosicie największą ze wszystkich 

win. O! Pomyśleć tylko, że Pan Jezus zstąpił z Nieba - że zawisł na drzewie - że tam umarł w 

wielkiej agonii i cierpieniu, i że z tego krzyża dziś spogląda na was z góry i zaprasza, „Pójdźcie do 

mnie, znużeni i obciążeni”, a wy nadal odwracacie się od Niego - jest to najzdradliwsze ze 

wszystkiego dźganie nożem jego skrwawionego ciała. Cóż jest bardziej brutalnego, i cóż bardziej 

diabelskiego, niż odwracanie się od Tego, który oddał swoje życie za was? Och, żebyście tak byli 

mądrzy, aby to zrozumieć, żebyście rozważyli swój ostateczny koniec!  

 Dalej, tak postępując nie tylko przydajecie nowy grzech do katalogu swoich win, ale także  

powiększacie wielkość winy całej reszty następnie popełnianych grzechów. Nie możecie grzeszyć 

tak tanio, jak inni ludzie, wy, którzy usłyszeliście Ewangelię. Kiedy nieoświeceni i ignoranci 

grzeszą, to ich sumienie ich nie kłuje, i nie ma takiej samej winy w grzechu ignorantów, jaka jest w 

grzechu oświeconych. Kradliście wcześniej? To było wystarczająco złe, ale jeśli słuchacie 

Ewangelii i dalej kradniecie, to jesteście naprawdę najgorszymi ze złodziei. Czy kłamaliście, zanim 

usłyszeliście Ewangelię? Kłamca będzie miał swój dział w jeziorze ognia i siarki (Obj 21:8 UBG), 

ale jeśli po usłyszeniu Ewangelii będziecie kłamać nadal. to wydaje mi się, że ogień w dolinie Tofet 

symbolizujący jezioro ognia i siarki będzie rozniecony siedmiokrotnie mocniej na wasze przyjęcie. 

Ten, kto grzeszy w niewiedzy, ma jakąś małą wymówkę, ale ten, kto grzeszy przeciw światłu 

poznania i wiedzy Pisma Świętego, ten grzeszy zuchwale, a zgodnie z prawem nie było za to 

przebłagania, zuchwałe grzechy były poza granicą prawnego odkupienia, chociaż błogosławiony 

niech będzie Bóg, Chrystus nawet za nie dokonał odkupienia, a ten kto uwierzy, będzie zbawiony, 

nawet pomimo swej winy.  

 O! Zaklinam was, zapamiętajcie sobie, że grzech niewiary przyćmiewa każdy inny grzech. 

Jest on jak grzech Jeroboama. Mówi się o nim, że sam zgrzeszył, a ponadto doprowadził do grzechu 

Izraela. Tak więc niewiara sama z siebie grzeszy i prowadzi także do każdego innego grzechu. 

Niewiara to pilnik, którym ostrzycie siekiery, niewiara to redlice i miecze, których używacie do 

buntu przeciwko Najwyższemu. Wasze grzechy stają się bardziej wstrętne, im bardziej nie 



wierzycie w Chrystusa, im więcej o Nim wiecie i im dłużej Go odrzucacie. To jest prawda Boża, ale 

prawda, którą muszę wypowiadać z niechęcią i z wieloma jękami w moim duchu. Och, jakie to 

straszne mieć takie przesłanie do przekazania wam, bo jeśli jest lud pod niebem, do którego odnosi 

się mój omawiany tekst Pisma w tym rozdziale, to jesteście nim wy. Jeśli na świecie jest jakaś rasa 

ludzi, którzy będą mieli więcej grzechów na sumieniu do rozliczenia się z nich przed Bogiem niż 

inni, to wy jesteście nimi.  

 Niewątpliwie są też inni, którzy są na równi z wami, którzy znajdują się pod działaniem 

wiernej i gorliwej służby, ale jak to Bóg rozstrzygnie między wami a mną w tym wielkim dniu sądu 

ostatecznego, z całej mojej mocy byłem wierny waszym duszom. Nigdy na tej kazalnicy nie 

szukałem twardymi słowami, lub wyszukanym językiem, aby wywyższyć siebie i swoją mądrość. 

Mówiłem do was otwarcie i żadne słowo, o ile wiem, nie wyszło z moich ust, którego by żaden z 

was nie mógł zrozumieć. Słyszeliście Ewangelię w jej prostocie. Nie stałem tutaj i nie głosiłem 

wam oschle. Gdy wchodziłem po tych schodach, to mogłem powiedzieć: „Brzemię Pana spoczęło 

na mnie”, ponieważ moje serce przyszło tu przygnębione, a dusza moja była we mnie paląca, i 

nawet kiedy głosiłem anemicznie, wypowiadając nieokrzesane słowa, a mój język był daleki od 

właściwego, to jednak nigdy nie brakowało w nim mojego włożonego weń serca. Moja cała  dusza 

przemawiała do was i gdybym mógł przeszukać niebo i ziemię, aby znaleźć słowa, którymi mógłby 

zdobyć was dla Zbawiciela, to zrobiłbym to.  

 Nie uchylałem się od napominania was, i zawsze mówiłem bez ogródek. Wypominałem 

temu wiekowi jego nieprawości, a wam o wasze grzechy. Nie łagodziłem słów Biblii, aby 

dopasować ją do cielesnych upodobań ludzi. Potępiałem tam, gdzie Bóg potępiał - nie osładzałem 

tego w zwykłe „ganienie”. Nie przemilczałem spraw, ani nie usiłowałem ukryć prawdy, ale starałem 

się polecać Ewangelię sumieniu każdego człowieka, przed obliczem Bożym, szczerze i z mocą, za 

pomocą prostej, szczerej, gorliwej i uczciwej służby. Nie powstrzymywałem się od głoszenia 

chwalebnych doktryn łaski, chociaż głosząc je, wrogowie krzyża nazwali mnie Antynomianinem, 

ani nie bałem się głosić pełnej powagi odpowiedzialności człowieka, chociaż inne plemię 

okrzyknęło mnie Arminianinem.  

 Mówiąc to, nie mówię tego ku swojej chwale, ale mówię to ku waszej naganie, jeśli 

odrzuciliście Ewangelię, bo w takim wypadku zgrzeszyliście znacznie bardziej niż ktokolwiek inny, 

odrzucając Chrystusa, i z tego względu spadnie na was podwójna miara gwałtownego gniewu 

Bożego. Grzech zatem jest powiększany przez odrzucanie Chrystusa.  

  

 3. A teraz, po trzecie, GŁOSZENIE EWANGELII CHRYSTUSOWEJ USUWA 

WSZELKIE WYMÓWKI Z UST TYCH, KTÓRZY  JĄ SŁYSZĄ I ODRZUCAJĄ. 
 

 „Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu” (Jan 15:22 UBG). 

Wytłumaczenie jest bardzo słabym okryciem dla grzechu, gdy istnieje wszystko-widzące oko, które 

może przez nie przejrzeć. W wielkim dniu gniewu Bożego własne okrycie będzie bardzo słabym 

schronieniem, pomimo tego, że człowiek zawsze je lubił. W dzień zimna i deszczu widzimy, jak 

ludzie naciągają na siebie swoje płaszcze i inne okrycia, a jeśli nie mają schronienia,  to mimo to 

czują się trochę pocieszeni z powodu posiadania okrycia. I tak jest z wami, którzy odrzucacie 

Ewangelię, szukacie jeśli to możliwe, wymówki dla swojego grzechu, tak, że kiedy ukłuje was 

sumienie, to staracie się wyleczyć ranę wymówką-okryciem. I nawet w dzień sądu, chociaż własne 

okrycie będzie nędznym przykryciem, to jednak będzie w waszych oczach lepsze niż nic. Teraz 

jednak nie macie wytłumaczenia dla swego grzechu. Podróżny zostanie pozostawiony na deszczu 

bez swojego okrycia, wystawiony na burzę gniewu Bożego bez swego ubrania, które kiedyś go 

chroniło. Teraz jednak nie macie wytłumaczenia dla swego grzechu.- który został odkryty, 

znaleziony, i zdemaskowany, pozostajecie bez wymówki, bez wytłumaczenia-okrycia dla waszej 

nieprawości. A teraz pozwólcie mi tylko powiedzieć wam, jak głoszenie Ewangelii, gdy jest wiernie 

wykonywane, zdejmuje wszelkie okrycie z grzechu.  

 Po pierwsze, człowiek nie może wstać i powiedzieć: „Nie wiedziałem, że robię źle, 

popełniając taką a taką nieprawość”, ponieważ Bóg w swoim prawie uroczyście powiedział nam, co 



jest złe. Tam stoi napisanych dziesięć przykazań, a w Nowym Testamencie znajduje się komentarz 

naszego Mistrza do nich, w którym rozszerzył przykazania i powiedział nam, że stare prawo 

mówiące: „Nie cudzołóż”, zabrania również wszelkich grzechów lubieżnego spojrzenia i złego oka. 

. Jeśli Sipaj popełnia nieprawość, to ma na to okrycie. Nie wątpię, że sumienie podpowiada mu, że 

robi źle, ale jego święte księgi uczą, że postępuje dobrze i dlatego ma te okrycie. Jeśli muzułmanin 

popełnia pożądanie, nie wątpię, że jego sumienie go kłuje, ale jego święta księga daje mu wolność 

w tej sprawie. Jednakże wy, drodzy słuchacze, wyznajecie, że wierzycie w wasze Biblie i macie je 

w swoich domach, a jej głosiciele znajdują się na wszystkich waszych ulicach., dlatego gdy 

grzeszycie, to czynicie to, jeśli można tak powiedzieć, pomimo ogłaszania prawa na ścianie przed 

waszymi oczami - świadomie łamiecie dobrze znanego prawo, które przyszło z Nieba i doszło do 

was.   

 Tak samo jeśli ktoś powie: „Kiedy zgrzeszyłem, nie wiedziałem, jak wielka będzie kara”., to 

również on, przez Ewangelię, pozostanie bez wymówki, bo czyż Pan Jezus Chrystus nie powiedział 

wam i nie powtarza każdego dnia, że ci, którzy Go nie chcą, zostaną wrzuceni w ciemność 

zewnętrzną, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów? Czy On nie powiedział: „I pójdą ci na męki 

wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25:46 UBG)? Czy On sam nie oświadczył, że 

niegodziwcy zostaną spaleni nieugaszonym ogniem? Czy nie powiedział wam o miejscu, gdzie ich 

robak nie umiera i gdzie ich ogień nie gaśnie (Mar 9:48 UBG)? A słudzy Ewangelii nie unikali 

również głoszenia tego! Zgrzeszyliście, chociaż wiedzieliście, że zostaniecie przez to zgubieni. 

Wzięliście trujący łyk, nie myśląc, że jest nieszkodliwy, albowiem wiedzieliście, że każda kropla w 

tym kielichu była parząca potępieniem; a jednak wzięliście kielich i wypiliście go do dna. 

Zgubiliście własne dusze z otwartymi oczami, jak głupiec poszliście na karę pęt, jak wół na rzeź 

(Przys 7:22 UBG), i jak baranek lizaliście nóż rzeźnika. A zatem w tym wszystkim powyższym 

pozostajecie bez wymówki.  

 Ale niektórzy z was mogą powiedzieć: „Ach, słyszałem Ewangelię, to prawda i wiedziałem, 

że robię źle, ale nie wiedziałem, co mam zrobić, aby zostać zbawionym”. Czy jest wśród was ktoś, 

kto może wymyślić taką wymówkę? Myślę, że nie będziesz miał na tyle zuchwalstwa, żeby to 

zrobić. „Wierz i żyj” jest głoszone każdego dnia, gdy słuchacie Ewangelii. Wielu z was w ciągu 

tych dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu czy pięćdziesięciu lat słyszało ją i nie 

ośmielacie się powiedzieć: „Nie wiedziałem, czym była Ewangelia”. Wielu z was ją słuchało od 

najmłodszych lat. Imię Jezusa zostało zmieszane z cichą kołysanką. Piliście świętą Ewangelię wraz 

z mlekiem swojej matki, a mimo to nigdy nie szukaliście Chrystusa. „Wiedza to potęga” - mają 

ludzie mówić w zwyczaju. Niestety! Wiedza, gdy nie jest używana pociąga za sobą gniew, Gniew, i 

tylko Gniew Boży do samego końca, przeciwko człowiekowi, który wie, a jednak czyni to, o czym 

wie, że jest złe.  

 Myślę, że słyszę, jak ktoś inny mówi: „Cóż, słyszałem głoszoną Ewangelię, ale nigdy nie 

miałem dobrego przykładu chrześcijańskiego”. Niektórzy z was mogą tak powiedzieć, i byłoby to 

częściowo prawdą, ale są inni wśród was, o których mogę powiedzieć, że byłaby to kłamliwa 

wymówka. Ach! Tacy ludzie bardzo lubili mówić o niekonsekwencji chrześcijan. Stwierdzali, że 

niektórzy chrześcijanie: „Nie żyją tak, jak powinni”, i niestety, w tym, co zauważyli, jest wiele 

prawdy. Ale był jeden chrześcijanin, którego znali i którego charakter byli zmuszeni podziwiać, czy 

nie pamiętacie go? To wasza własna matka, która was wydała na świat. Ona była zawsze jedynym 

problemem dla was aż do dnia dzisiejszego. Mogliście bardzo łatwo odrzucić Ewangelię, ale 

przykład waszych matek stał przed wami i nie mogliście go odpędzić od siebie. 

 Czy nie pamiętasz, drogi słuchaczu, pośród pierwszych wczesnych wspomnień dzieciństwa, 

jak rano otworzyłeś swoje małe oczka i ujrzałeś kochającą twarz matki spoglądającą na ciebie, 

spostrzegłeś, że miała łzę w oku i usłyszałeś jak mówiła: „Niech Bóg błogosławi dziecku, tak aby  

mogło nazywać Odkupiciela błogosławionym!” Pamiętasz, jak twój ojciec często cię beształ, 

podczas gdy matka rzadko, natomiast często mówiła do ciebie z miłością. Przypomnij sobie ten 

mały pokój na piętrze, w którym wzięła cię na bok, i obejmując cię ramionami za szyję, oddała cię 

Bogu i modliła się, aby Pan zbawił cię w dzieciństwie. Wspomnij na list, który ci dała, i książkę, w 

której napisała twoje imię, kiedy opuściłeś rodzicielski dach by ruszyć uczyć się zawodu i smutek, z 



jakim napisała do ciebie, gdy usłyszała, że zacząłeś pogrążać się w uciechach tego świata i zadawać 

z bezbożnymi, przypomnij sobie to smutne spojrzenie, z jakim uścisnęła ci rękę, kiedy ją 

opuszczałeś po raz ostatni. Wspomnij, jak ci powiedziała: „Spowodujesz, że umrę ze zgryzoty i 

żalu, jeśli będziesz chodzić drogami nieprawości”.  

 Wiedziałeś dobrze, że to, co mówiła, nie było obłudne, ale że była w tym rzeczywistość. 

Mogłeś się śmiać z pastora, mogłeś mówić, że to jego sprawa, ale z niej nie mogłeś szydzić, była 

chrześcijanką, nie było co do tego wątpliwości. Jak często znosiła twoje gniewne usposobienie i  

twoje szorstkie maniery, ponieważ była słodkim duchem, prawie zbyt dobrym na ziemię - czy nie 

pamiętasz tego. Nie było cię przy niej, gdy umierała, nie mogłeś przybyć na czas, ale ona 

powiedziała do swojej przyjaciółki, przed śmiercią: „Jest tylko jedna rzecz, której chcę, aby się 

spełniła, abym mogła umrzeć szczęśliwa - otóż, chciałabym zobaczyć, że moje dzieci chodzą w 

prawdzie”. Teraz, rozumiem, że taki przykład własnej matki zostawia was bez okrycia-wymówki w 

odniesieniu do popełniania przez was niegodziwości, i jeśli potem po otrzymaniu takiego przykładu 

popełnicie nieprawość, to jak straszny będzie musiał być ciężar waszego nieszczęścia.  

 Ale inni z was mogą powiedzieć, że nie mieli takiej matki, że ich pierwszą szkołą była ulica, 

a pierwszym przykładem, jaki mieliście, był przeklinający ojciec. Przypomnijcie sobie jednak, 

przyjaciele, że jest jeden doskonały przykład - Chrystus, o którym czytaliście, chociaż Go nie 

widzieliście. Jezus Chrystus z Nazaretu, był doskonałym człowiekiem, w Nim nie było grzechu, ani 

też podstępu w Jego ustach. A jeśli nigdy nie widzieliście czegoś takiego, jak chrześcijańskie, 

wartości nigdzie indziej, to jednak mogliście je zobaczyć w Chrystusie, dlatego zasłaniając się taką 

wymówkę jak ta, zasłaniacie się kłamstwem, ponieważ przykład, dzieła, a także słowa Chrystusa 

pozostawiają was bez usprawiedliwienia dla waszych grzechów.  

 Ach, i wydaje mi się, że słyszę jeszcze jedną wymówkę, a mianowicie: „Cóż, z pewnością 

miałem wiele dobrych przykładów, ale nigdy nie przemówiły do mojego sumienia, tak abym je 

odczuł”. Niewielu z was może to powiedzieć. Niektórzy z was powiedzą: „Tak, słyszałem 

usługującego, ale nigdy nie wywarł na mnie wrażenia”. Ach, młodzi mężczyźni i młode kobiety, i 

wszyscy z was słuchający mnie tego ranka, będą musiał wystąpić jako świadek przeciwko wam w 

dniu sądu, że to nieprawda. Bo, teraz, wasze sumienia zostały poruszone, czy nie widziałem 

łagodnych łez skruchy - ufam, że były takie - płynących przed chwilą?  

 Nie, nie zawsze byliście niewzruszeni pomimo słuchania Ewangelii, zestarzeliście się teraz i 

potrzeba czegoś więcej, aby was poruszyć, ale nie zawsze tak było. Był taki czas w waszej 

młodości, kiedy byliście bardzo podatni na wrażenia. Pamiętajcie, grzechy waszej młodości 

spowodują gnicie waszych kości, jeśli nadal będziecie upierać się przy odrzucaniu Ewangelii. 

Wasze stare serce stało się twarde, nadal jesteście bez wymówki, kiedyś odczuwaliście, ba, nawet 

teraz nie możecie powstrzymać odczuwania ciężaru waszych grzechów. Wiem, że są niektórzy 

pośród was, którzy z trudem mogą wysiedzieć na miejscu na myśl o swoich nieprawościach, a 

niektórzy z was prawie przysięgli, że dzisiejszego dnia będą szukać Boga, a pierwszą rzeczą, jaką 

zrobią, będzie pójście do swojej komory, zamknięcie drzwi i szukanie Pana w modlitwie.  

 Ach, ale pamiętam historię o jednym człowieku, który powiedział pastorowi, jak cudownie 

było widzieć tak wielu płaczących. „Ba,” - odpowiedział pastor - „powiem ci coś jeszcze bardziej 

zadziwiającego, otóż wielu z nich zapomni o powodzie, z którego płakało, kiedy wyjdą za drzwi 

kościoła”. I wy drodzy słuchacze, zrobicie to samo. Jednak kiedy to uczynicie, to będziecie 

pamiętać, że nie byliście bez zmagań Ducha Bożego. Będziecie pamiętali, że Bóg jakby tego ranka 

postawił przeszkodę w poprzek waszej drogi, wykopał rów na niej, postawił znak ostrzegawczy i 

powiedział: „Uważajcie! uważajcie, uważajcie, uważajcie! Pędzicie szaleńczo wprost na ścieżki 

nieprawości!”  Przyszedłem przed was dziś rano i w imię Boga powiedziałem: „Zatrzymajcie się, 

zatrzymajcie się, zatrzymajcie się, tak mówi Pan, zważcie na swoje drogi, dlaczego macie umrzeć? 

Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela?” 

(Ezech 33:11 UBG) A teraz, jeśli odrzucicie to od siebie, to tak będzie musiało zostać, jeśli 

stłamsicie te iskry, jeśli zagasicie tę pierwszą płonącą pochodnię, to tak będzie musiało już zostać! 

Na waszą głowę spadnie wasza krew, i u waszych drzwi będzie znaleziona wasza nieprawość. 

 



 4. Teraz pozostaje mi tylko jeszcze jedną rzecz do zrobienia. I będzie to okropna praca, 

bo muszę niejako NAŁOŻYĆ SĘDZIOWSKĄ TOGĘ I OGŁOSIĆ KARĘ POTĘPIENIA.   
  

 Na tych, którzy żyją i umierają odrzucając Chrystusa, czeka straszliwa kara. Zginą w 

całkowitym zniszczeniu. Istnieją stopnie kary, a najwyższy stopień otrzymuje człowiek, który 

odrzuca Chrystusa. Zauważyliście ten fragment, ośmielę się powiedzieć, że kłamca, cudzołożnik i 

pijak będą mieli swój udział – jak sądzicie z kim? - z niewierzącymi, (Obj 21:8 UBG) tak jakby 

piekło zostało stworzone przede wszystkim dla niewierzących – jak gdyby otchłań nie została 

wykopana dla  cudzołożników, przeklinających i pijaków, ale dla ludzi, którzy gardzą Chrystusem, 

ponieważ jest to grzech A-1, występek kardynalny, za który ludzie są potępiani. Za nim idą inne 

nieprawości, a ten idzie przed nimi na sąd.  

 Wyobraźcie sobie przez chwilę, że czas minął i że nadszedł dzień sądu ostatecznego. 

Wszyscy zostajemy zebrani razem, zarówno żywi, jak i umarli. Dźwięk trąby brzmi niezwykle 

głośno i długo. Wszyscy stajemy się uważni, oczekując czegoś wspaniałego. Giełda zamiera, sklepy 

zostają opuszczone przez handlarzy, zatłoczone ulice są pełne. Wszyscy ludzie stoją w miejscu, 

czują, że nadszedł ostatni wielki dzień roboczy i że teraz muszą na zawsze rozliczyć swoje 

rachunki. Uroczysta cisza wypełnia powietrze, nie słychać żadnego dźwięku. Wszystko jest 

bezgłośne.  

 Niebawem po niebie przepływa wielka biała chmura w uroczystym pochodzie, a potem… 

słuchajcie! podwójny zgiełk przerażonej ziemi. Na tej chmurze siedzi ktoś podobny do Syna 

Człowieczego. Każde oko spogląda i wreszcie rozlega się jednomyślny okrzyk: „To On! To On!” a 

potem z jednej strony słyszysz okrzyki: „Alleluja, alleluja, alleluja, witaj, witaj, witaj Synu Boży”. 

Ale zmieszany z tym jest głęboki bas, złożony z płaczu i zawodzenia ludzi, którzy Go 

prześladowali i odrzucili. Słuchajcie! Myślę, że mogę rozpoznać te przerażające żałobne głosy, 

wydaje mi się, że słyszę słowa, które pojawiają się osobno, każde z nich wybija dźwięk jak dzwon 

śmierci. Co oni mówią? Mówią: „Skały ukryjcie nas, góry spadnijcie na nas, i zakryjcie nas przed 

obliczem zasiadającego na tronie”. Czy będziecie wśród wielu z tych, którzy będą wołać do skał: 

„zakryjcie nas” (Obj 6:16 UBG)? 

 Mój nieskruszony słuchaczu, przypuśćmy na chwilę, że zejdziesz z tego świata i umrzesz  

nie pokutując, i że będziesz wśród tych, którzy będą płakać, zawodzić i zgrzytać zębami. O! jakie 

wtedy będzie twoje przerażenie! Zbladłe policzki i uderzające kolana jedne o drugie są niczym w 

porównaniu z twoją zgrozą serca, której będziesz doświadczał, kiedy będziesz pijany, ale nie winem 

i kiedy będziesz się zataczał tam i z powrotem, odurzony zdumieniem, upadniesz i będziesz tarzał 

się w prochu z przerażenia i konsternacji. Gdyż oto nadchodzi Chrystus i tam już jest na tej 

chmurze, z przenikliwym, przeszywającym wszystko wwzrokiem, i teraz nadszedł czas na wielki 

podział.  

 Słychać głos: „Zbierzcie mój lud z czterech stron nieba, moich wybranych, w których moja 

dusza ma upodobanie”. Zostaną zebrani po prawej stronie i oto są. A teraz mówi On: „Zbierzcie 

kąkol i zwiążcie go w wiązki, na spalenie”. I oto jesteś zebrany po lewej stronie wraz z innymi 

niegodziwcami, drogi słuchaczu, związany w snopek. Wszystko, czego potrzeba, to zapalenie stosu. 

Gdzie będzie pochodnia, która go rozpali? Kąkol ma zostać spalony, zatem gdzie jest płomień? 

Płomień wychodzi z ust Chrystusa i składa się z następujących słów: „Idźcie ode mnie, przeklęci, w 

ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów” (Mt 25:41 UBG). Czy zwlekasz? 

"Odejdź!" Czy szukasz błogosławieństwa? „Jesteś przeklęty”. ,,Obkładam cię klątwą.” Czy szukasz 

ucieczki? To nie uciekniesz bo zostaniesz wrzucony w ogień wieczny. Czy zatrzymasz się i 

będziesz błagać o miłosierdzie? Nie otrzymasz go, „Ponieważ wołałem, a ty odmówiłeś; 

Wyciągałem ręce, a nie zważałeś na mnie; dlatego będę się śmiać z twojego nieszczęścia, będę 

szydził z ciebie, gdy przyjdzie to, czego się boisz” (Przys 1:24-26 – parafraza). ,,Odejdź precz, 

powtarzam, odejdź na zawsze.”  I odejdziesz zgubiony.  

 A jaka jest twoja refleksja? Oto ona: „Och! dałby Bóg, abym nigdy się nie urodził! O! 

Żebym tak nigdy nie słyszał głoszonej Ewangelii, żebym tak nigdy nie popełnił grzechu jej 

odrzucenia!” To będzie gryzienie robaka w twoim sumieniu - „Wiedziałem lepiej, ale nie wyszło mi 



to na dobre”. ,,Jak siałem wiatr, to dobrze mi tak, że zbieram burzę, zatrzymywano mnie, ale nie 

powstrzymano, zabiegano o mnie, ale nie dałem się zaprosić. Teraz widzę, że sam zamordowałem 

swoją duszę. I ta myśl ponad wszystkie inne najbardziej zabójcza: Jestem zagubiony, zagubiony, 

zagubiony! I to jest okropność nad okropnościami, że zgubiłem samego siebie, odrzuciłem od siebie 

Ewangelię Chrystusa, zniszczyłem siebie.  

 Czy tak będzie z tobą, mój słuchaczu? Czy tak będzie z tobą? Modlę się, żeby nie! Oby 

Duch Święty przymusił cię teraz do przyjścia do Pana Jezusa, bo wiem, że sam jesteś na to zbyt 

dumny by ukorzyć się, chyba że On cię zmusi. Ale mam dobrą nadzieję jeśli chodzi o ciebie. Chyba 

słyszę, jak mówisz: „Co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dz 16:30 UBG). Pozwól, że 

przedstawię ci drogę zbawienia, a potem pożegnam cię. Jeśli chcesz zostać uratowany to, „Uwierz 

w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31 UBG), ponieważ Pismo Święte mówi: 

„Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony; ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mar 16:16 

UBG). Tam wisi, Chrystus umierający na swoim krzyżu! spójrz na Niego i żyj - 

 

            „Zaufaj Mu, zaufaj całkowicie,  

    Niech żadne inne zaufanie nie przeszkadza;  

                        Nikt tylko Jezus  

            Może dobrze uczynić bezradnym grzesznikom”.  

   

 Nawet jeśli jesteście niegodziwi, brudni, zdeprawowani, zwyrodniali, to dalej jesteście 

zapraszani do Chrystusa. Chrystus przyjmuje diabelskich wyrzutków – wyrzutki społeczne, żużel, 

szumowiny, plewy, ścieki tego świata, są teraz przyciągani przez Chrystusa. Przyjdźcie do Niego 

teraz i uzyskajcie miłosierdzie. Ale jeśli zatwardzacie swoje serca to wiedzcie, że -  

 

     „Pan odziany w gniew,  

            Podniesie rękę i przysięgnie,  

      Wy, którzy wzgardziliście moją obietnicą, odpocznienia  

        Nie będziecie mieli w nim udziału”. 

  

  

  

 XI. DOKTRYNY ŁASKI NIE PROWADZĄ DO GRZECHU. 
  

 

 „Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz 

pod łaską. Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj 

Boże!” (Rzymian 6:14-15 UBG).  

  

 OSTATNIEJ niedzieli rano starałem się wykazać, że istotą i treścią prawdziwej Ewangelii 

jest doktryna Bożej łaski [Ewangelia za którą Warto Umrzeć nr 1734, tom 29], tak, że jeśli zabrać 

łaskę Bożą z Ewangelii, to jest to równoznaczne z pozbawieniem jej jej życiodajnej krwi, tak, że nie 

zostanie w niej już nic, co warto by głosić, w co warto wierzyć lub o co walczyć. Łaska jest duszą 

Ewangelii, bez niej Ewangelia jest martwa. Łaska jest muzyką Ewangelii, bez niej Ewangelia 

milczy, w odniesieniu do wszelkiej pociechy.  

 Starałem się również przedstawić doktrynę łaski w krótkich słowach, nauczając, że Bóg 

postępuje z grzesznymi ludźmi na podstawie czystego miłosierdzia, uznając ich za winnych i 

skazanych, udziela darmowych przebaczeń, całkowicie niezależnie od przeszłego charakteru lub 

jakichkolwiek dobrych uczynków które można przewidzieć, że po nawróceniu będą czynić. 

Poruszony jedynie litością, obmyśla plan wybawienia ich od grzechu i jego konsekwencji - plan, w 

którym łaska jest głównym elementem.  

 Z darmowej łaski, zapewnił przez śmierci swego drogiego Syna, zadośćuczynienie, za 

pomocą którego może być sprawiedliwie udzielone Jego miłosierdzie. Przyjmuje wszystkich, 



którzy pokładają ufność w tym zadośćuczynieniu, wybierając wiarę jako drogę zbawienia, aby była 

całkowicie z łaski. W ten sposób działa z motywu, który znajduje się w Nim, a nie z  

jakiegokolwiek powodu znajdującego się w postępowaniu grzesznika, w przeszłości, teraźniejszości 

lub przyszłości. Próbowałem pokazać, że ta łaska Boża spływa na grzesznika od pradawna i 

zaczyna w nim działać, gdy nie ma w nim nic dobrego. Wypracowuje w nim to, co jest dobre i 

akceptowalne w oczach Bożych, i działa w nim tak długo, aż dzieło łaski zostanie ukończone, a 

wierzący zostanie przyjęty do chwały, do dostąpienia której został przygotowany.  

 Łaska zaczyna zbawiać i trwa, aż wszystko zostanie ukończone. Od początku do końca, od 

„A” do „Z” niebiańskiego alfabetu, wszystko w zbawieniu jest z łaski i tylko z łaski. Wszystko jest 

dobrowolne z łaski, nie ma nic z powodu zasług człowieka. „Łaską bowiem jesteście zbawieni 

przez wiarę; i to nie jest z was; jest to dar Boga” (Ef 2:8 UBG). „A więc nie zależy to od tego, który 

chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie” (Rzym 9:16 UBG).  

 Ledwie ta doktryna zostanie przedstawiona w jasnym świetle, a już ludzie zaczynają ją 

krytykować. Jest to cel, do którego strzela wszelka logika cielesna. Nieodnowione umysły nigdy jej 

nie lubiły i nigdy nie będą. Jest to zbyt upokarzające dla ludzkiej dumy, a także lekceważące 

szlachetność ludzkiej natury. To, że ludzie mają być zbawieni przez Bożą dobroczynność, że jako 

skazani przestępcy muszą otrzymać przebaczenie z powodu skorzystania przez Boga ze swoich 

królewskich przywilejów, albo zginąć w swoich grzechach, jest nauką, której nie mogą znieść.  

 Tylko Bóg jest wywyższony w suwerenności swego miłosierdzia, a grzesznik nie może 

uczynić nic lepszego niż pokornie dotknąć srebrnego berła i przyjąć niezasłużoną łaskę tylko 

dlatego, że Bóg chce jej udzielić. Nie jest to przyjemne dla wielkich umysłów naszych filozofów i 

szerokich filakterii naszych moralistów, dlatego odwracają się oni od tej doktryny i walczą 

przeciwko imperium łaski. Nieodrodzony człowiek od razu szuka artylerii, z pomocą której mógłby 

walczyć przeciwko Ewangelii łaski Bożej. A jedną z największych armat, jaką kiedykolwiek 

wytoczył na front, jest jego deklaracja, że doktryny łaski Bożej muszą prowadzić do rozwiązłości. 

Jeśli wielcy grzesznicy zostają zbawieni darmo, to wtedy ludzie łatwiej będą stawać się wielkimi 

grzesznikami, a jeśli darmowa łaska Boża odradza człowieka i zostaje w nim, to wtedy ludzie będą 

wnioskować, że mogą żyć tak, jak chcą, a mimo to zostać zbawieni.  

 To jest nieustannie powtarzający się zarzut, który słyszałem tak wiele razy, że zmęczył 

mnie swym próżnym i fałszywym wydźwiękiem. Jest mi prawie wstyd, że muszę obalać tak zgniły 

argument. Przeciwnicy ośmielają się twierdzić, że ludzie przyznają się do winy, ponieważ Bóg jest 

łaskawy i nie wahają się powiedzieć, że jeśli ludzie nie mają być zbawieni przez ich uczynki, to 

dojdą do wniosku, że ich postępowanie jest kwestią obojętną i że równie dobrze mogą grzeszyć, 

aby łaska obfitowała.  

 Dziś rano chcę trochę porozmawiać o tym pojęciu, ponieważ po części jest to wielki błąd, 

a po części jest to wielkie kłamstwo. Po części jest to błąd, ponieważ wynika z nieporozumień. Po 

części jest to kłamstwo, ponieważ ludzie rozumieją tę doktrynę łaski właściwie lub mogliby tak 

rozumieć, gdyby chcieli.  

 Zaczynam od przyznania, że zarzut wydaje się nieco prawdopodobny. Wydaje się bardzo 

prawdopodobne, że jeśli my usługujący, chodzilibyśmy po kraju i mówili: „Nawet najwięksi 

grzesznicy mogą uzyskać przebaczenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, gdyż Bóg okazuje 

miłosierdzie także najgorszym z najgorszych”, to grzech wydawałby się tanią rzeczą. Jeśli  

wszędzie wołalibyśmy: „Przyjdźcie, grzesznicy, przyjdźcie, powitajcie i przyjmijcie darmowe i 

natychmiastowe przebaczenie przez suwerenną łaskę Bożą”, to wydaje się prawdopodobne, że 

niektórzy ludzie mogliby podle odpowiedzieć: „Grzeszmy bez skrupułów, bo możemy łatwo 

otrzymać przebaczenie”. Ale to, co wydaje się prawdopodobne, nie jest zupełnie pewne. Wręcz 

przeciwnie, często zdarza się nieprawdopodobne i niespodziewane. 

 W kwestiach wpływu moralnego nie ma nic bardziej zwodniczego niż teoria. Drogi 

ludzkiego umysłu nie są wyznaczane ołówkiem i kompasem. Człowiek jest osobliwą istotą. Nawet 

to, co jest logiczne, nie zawsze jest nieuniknione, ponieważ umysły ludzi nie podlegają regułom 

szkoły. Wierzę, że wniosek, który doprowadziłby ludzi do grzechu, ponieważ panuje łaska, nie jest 

logiczny, ale jest zupełnie odwrotny i ośmielam się stwierdzić, że w rzeczywistości bezbożni ludzie 



zazwyczaj nie powołują się na łaskę Boga jako wymówkę dla swoich grzechów. Z reguły są zbyt 

obojętni, by w ogóle przejmować się powodami. A jeśli podają jakąś wymówkę, to zwykle jest ona 

bardziej osobliwa i powierzchowna. Może być kilku ludzi o perwersyjnych umysłach, którzy użyli 

tego argumentu, ale nie można logicznie wyjaśnić dziwaków upadłego zrozumienia. Podejrzewam, 

że we wszystkich przypadkach, w których wysuwano takie rozumowanie, było to zwykłe pozory, a 

bynajmniej nie usprawiedliwienie, które zadowoliłoby własne sumienie grzesznika. 

 Jeśli ludzie usprawiedliwiają się, to na ogół odbywa się to w jakiś zawoalowany sposób, 

ponieważ większość z nich byłaby całkowicie zawstydzona, gdyby przedstawiła argument w prosty 

sposób. Wątpię, czy sam diabeł rozumowałby w ten sposób: „Bóg jest miłosierny, więc bądźmy 

bardziej grzeszni”. Jest to wniosek tak diaboliczny, że nie lubię oskarżać o wysuwanie go moich 

bliźnich, chociaż nasi moralistyczni przeciwnicy nie wahają się w ten sposób ich poniżać. Z 

pewnością żadna inteligentna istota nie jest w stanie naprawdę przekonać samej siebie, że dobroć 

Boga jest powodem, by Go obrazić bardziej niż kiedykolwiek. Szaleństwo moralne rodzi dziwne 

rozumowania, ale jestem głęboko przekonany, że bardzo rzadko ludzie praktycznie uważają łaskę 

Bożą za motywację do grzechu. To, co wydaje się tak prawdopodobne na pierwszy rzut oka, nie jest 

takie, gdy się nad tym zastanowimy.  

 Przyznaję, że kilka istot ludzkich zamieniło łaskę Bożą w lubieżność, ale wierzę, że nikt 

nigdy nie będzie spierał się z jakąkolwiek doktryną z powodu przewrotnego użycia jej przez ludzi 

podłych. Czy nie można wypaczyć każdej prawdy? Czy istnieje chociaż jedna doktryna Pisma 

Świętego, której ludzie pozbawieni łaski nie przekręcili w zgubną naukę? Czy nie ma niemal 

nieskończonej pomysłowości niegodziwców w wyrządzaniu zła z dobra? Jeśli mamy potępić 

prawdę z powodu złego zachowania osób, które utrzymują, że w nią wierzą, to doszlibyśmy do 

potępienia samego naszego Pana za to, co zrobił Judasz, a nasza święta wiara zginęłaby z ręki 

odstępców i obłudników. Postępujmy jak racjonalni ludzie. Nie obwiniajmy lin, tylko dlatego, że 

jakieś biedne, obłąkane stworzenia powiesiły się na nich. Nie prośmy też, aby noże z Sheffield 

zostały zniszczone, ponieważ narzędzia z ostrzami są narzędziami mordercy.  

 Może się wydawać prawdopodobne, że doktryna o darmowej łasce stanie się 

przyzwoleniem na grzech, ale lepsze poznanie osobliwego działania ludzkiego umysłu koryguje to 

pojęcie. Pomimo tego, że ludzka natura jest upadła, to jednak wciąż pozostaje ludzka i dlatego nie 

lubi pewnych form zła - takich jak na przykład nieludzka niewdzięczność. Trudno jest oddawać 

złem za dobro i pomnażać obrażanie tych którzy nam je wyświadczają. 

 Sprawa przypomina mi historię pół tuzina chłopców, którzy mieli surowych ojców, i 

którzy byli przyzwyczajeni do otrzymywania solidnego lania. Był z nimi inny chłopiec, czule 

kochany przez rodziców i znany z tego. Ci młodzi dżentelmeni spotkali się, aby zwołać naradę 

wojenną w sprawie rabunku sadu. Wszyscy chcieli się tym zająć, z wyjątkiem tego miłowanego 

przez rodziców chłopca, któremu propozycja ta nie spodobała się. Jeden z chłopców zawołał: „Nie 

musisz się bać. Jeśli nasi ojcowie przyłapią nas na tym rabunku, to sprawią nam bardzo surowe 

lanie, ale jeśli chodzi o ciebie to twój ojciec nie podniesie na ciebie ręki.” Na co mały chłopiec 

odpowiedział: „A czy myślisz, że skoro mój ojciec jest dla mnie dobry, to dlatego popełnię 

niegodziwość i zasmucę go? Nic takiego nie zrobię mojemu drogiemu ojcu. Jest dla mnie tak dobry, 

że nie mogę go zasmucić”.  

 Wydaje się, że namowy wielu chłopców nie były przytłaczająco przekonujące dla ich 

towarzysza - przeciwny wniosek był równie logiczny i najwyraźniej posiadał w sobie przekonujący 

argument. Jeśli Bóg jest dobry dla tych, którzy nie zasługują na to, to niektórzy ludzie pomimo tego 

będą dalej brnąć w grzech, ale są inni, należący do szlachetniejszego rodu, których dobroć Boża 

prowadzi do pokuty. Gardzą argumentem z piekła rodem - że im bardziej kochający jest Bóg, tym 

bardziej możemy być zbuntowani, i uważają, że bunt przeciwko Bogu dobroci jest złem.  

 Tak przy okazji, nie mogę nie zaobserwować pewnego faktu; otóż znam osoby 

przeciwstawiające się złemu wpływowi doktryn łaski, którzy w żaden sposób nie kwalifikują się z 

powodu braku moralności, do tego, aby być sędziami w tej sprawie. Moralność musi mieć się źle, 

gdy niemoralne osoby stają się jej strażnikami. 

 Doktryna o Usprawiedliwieniu przez Wiarę napotyka często na sprzeciw z powodu jej 



rzekomego szkodliwego wpływu na moralność. Jakiś czas temu pewna gazeta zacytowała fragment 

z jednego z naszych popularnych hymnów, 

 

                                           „Zmęczony, pracujący, ciężko stąpający,  

                                           Dlaczego tak się trudzisz?  

                                           Zaprzestań swojego działania; wszystko zostało zrobione  

                                           Już dawno, dawno temu.  

 

                                           Tylko do dzieła Jezusa lgnij   

                                           Przez prostą wiarę,  

                                           „Poleganie na własnych uczynkach” jest śmiercionośną rzeczą,  

                                           „Własne uczynki” prowadzą do śmierci.”  

 

 Nazywa się to nauką prowadzącą do złego. Kiedy przeczytałem ten artykuł, poczułem 

głębokie zainteresowanie tym korektorem Lutra i apostoła Pawła i zastanawiałem się, ile wypił, aby 

wznieść swój umysł na taki poziom wiedzy teologicznej. Napotkałem w swoim życiu ludzi, którzy 

występowali przeciwko doktrynom łaski na tej podstawie, że nie promowały moralności, którym       

to ludziom mógłbym słusznie odpowiedzieć: „Co ma moralność wspólnego z wami, a wy z nią?” Ci 

zwolennicy dobrych uczynków często nie są ich wykonawcami. Niech legaliści pilnują swoich rąk i 

języków, pozostawiając Ewangelię łaski i jej zwolenników, aby sami za siebie odpowiedzieli.  

 Patrząc wstecz na historię, widzę na jej stronach zaprzeczenie często powtarzanego 

oszczerstwa. Kto ośmieli się sugerować, że ludzie, którzy wierzyli w łaskę Bożą, byli większymi 

grzesznikami niż inni ludzie? Mimo wszystkich swoich wad, tych, którzy rzucają w nich 

kamieniami, będzie niewielu, gdyż najpierw muszą udowodnić, że ich charakter był bardziej 

moralny od tego który mieli krytykowani chrześcijanie. Kiedy ludzie wyznający doktryny łaski byli 

patronami występku lub obrońcami niesprawiedliwości? Spójrzmy na okres czasu w historii Anglii, 

kiedy ta doktryna była bardzo silnie wyznawana w kraju, kim byli ludzie, którzy najmocniej 

trzymali się tych doktryn? Ludzie tacy jak Owen, Charnock, Manton, Howe, a ja ze swej strony nie 

zawaham się przed dodaniem do ich grona Olivera Cromwella, jakiego pokroju byli ludźmi? Czy 

ulegali rozwiązłości dworu? Czy wymyślili Księgę Sportów dla podkopania nakazanego w Piśmie 

odpoczynku w dzień szabatu? Czy odwiedzali piwiarnie i miejsca hulanek?  

 Każdy historyk powie wam, że największą winą tych ludzi w oczach ich wrogów było to, 

że byli zbyt skrupulatni w stosunku do pokolenia, w którym żyli, dlatego nazywali ich purytanami i 

potępiali ich jako mających ponurą teologię. Szanowni państwo, jeśli w owych dniach w Anglii 

znajdowała się jakaś nieprawość, to można ją było znaleźć w stronnictwie teologicznym, które 

głosiło zbawienie przez uczynki. Panowie ze swoimi kobiecymi lokami i długimi włosami, których 

mowa pełna była wulgaryzmów, byli orędownikami zbawienia przez uczynki i wszyscy skalani 

pożądaniem, opowiadali się za ludzkimi zasługami.  

 Ale ludzie, którzy wierzyli tylko w łaskę, byli innego pokroju. Nie znajdowali się w 

komnatach hulanek i rozpusty. Gdzie oni byli? Można ich było spotkać na kolanach wołających do 

Boga o pomoc w pokusach i prześladowaniach, można ich także było znaleźć w więzieniu, radośnie 

cierpiących utratę wszystkiego ze względu na prawdę. Purytanie byli najpobożniejszymi ludźmi na 

ziemi. Czy ludzie są tak niekonsekwentni, że określają ich przydomkiem czystości, a mimo to 

twierdzą, że ich doktryny prowadzą do grzechu?  

 Nie jest to też pojedynczy przypadek - ten przykład purytanizmu. Cała historia potwierdza 

regułę, a kiedy mówi się, że te doktryny prowadzą do grzechu, odwołuję się do faktów i 

pozostawiam wyroczni, aby odpowiedziała tak, jak może. Jeśli kiedykolwiek mamy zobaczyć 

czystą i pobożną Anglię, to musimy wpierw mieć Anglię zewangelizowaną. Jeśli mamy odrzucić 

pijaństwo i zło społeczne, to musi to nastąpić przez głoszenie łaski Bożej. Ludziom musi być 

wszystko przebaczone łaską, muszą zostać odnowieni łaską, przemienieni łaską, uświęceni łaską i 

zachowani przez łaskę. A kiedy to nastąpi, zaświta złoty wiek w Anglii. 

 Ale podczas gdy naucza się ludzi tylko ich obowiązków duchowych i pozostawia się ich 



samym sobie, aby wykonywali je o własnych siłach, jest to praca daremna. Możemy chłostać 

martwego konia przez długi czas, zanim się poruszy, gdyż najpierw należy tchnąć w niego życie, w 

przeciwnym razie cała nasza chłosta nic nie pomoże. Nauczanie ludzi chodzenia, gdy nie mają nóg 

jest kiepską pracą, podobnie jak nauczanie moralności zanim łaska nie da serca, które by kochało 

świętość. Sama Ewangelia dodaje ludziom motywację i siłę, dlatego właśnie powinniśmy uważać 

Ewangelię za prawdziwego reformatora ludzi.  

 Będę dziś rano walczyć z obiekcją, która stoi przed nami, w miarę jak będą nabierał sił. 

Doktryny o łasce,  i cały plan zbawienia przez łaskę, promują najbardziej ze wszystkiego świętość. 

Gdziekolwiek się pojawiają, pomagają nam powiedzieć „Nie daj Boże!” na pytanie: „Cóż więc? 

Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaskę?” Postawiłbym to w jasnym świetle 

słonecznym tak, aby wszyscy mogli to zobaczyć.  

 Chciałbym zwrócić waszą uwagę na jakieś sześć lub siedem punktów  

 

 I. Po pierwsze, zobaczycie, że Ewangelia łaski Bożej promuje prawdziwą świętość w 

ludziach, ponieważ ZBAWIENIE, KTÓRE PRZYNOSI, JEST ZBAWIENIEM Z MOCY 

GRZECHU. 
 

 Kiedy głosimy zbawienie najgorszym ludziom, to niektórzy sądzą, że mamy na myśli 

zwykłe wyzwolenie z piekła i wejście do Nieba. Obejmuje ono co prawda to wszystko i skutkuje 

tym, ale to nie wszystko. Przez zbawienie rozumiemy również - wyzwolenie z miłości do grzechu, 

uwolnienie od nawyku grzeszenia, uwolnienie od pragnienia by popełniać grzech. Teraz słuchajcie, 

drodzy przyjaciele. Jeśli tak jest, że dar wyzwolenia z grzechu jest darem łaski Bożej, to w jaki 

sposób ten dar lub jego darmowe udzielenie powoduje grzech? Nie widzę takiego 

niebezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, mówię człowiekowi, który głosi łaskawą obietnicę 

zwycięstwa nad grzechem: „Pośpiesz się, i obejdź cały świat i powiedz najgorszym z ludzi, że Bóg 

chce, dzięki swojej łasce, uwolnić ich z miłowania grzechu i uczynić z nich nowe stworzenie”.  

 Przypuśćmy, że zbawienie, które głosimy, byłoby takie - wy, którzy prowadziliście 

bezbożne i niegodziwe życie, możecie cieszyć się swoimi grzechami, a mimo to uniknąć kary - 

byłoby to rzeczywiście przewrotne. Ale jeśli głosimy - wy, którzy prowadzicie najbardziej bezbożne 

i niegodziwe życie, możecie jeszcze, wierząc w Pana Jezusa, być w stanie zmienić to życie, abyście 

żyli dla Boga zamiast służyć grzechowi i szatanowi - to jaka szkoda może wyniknąć z tego dla   

najbardziej pruderyjnej moralności? Cóż, powiadam, głoście taką Ewangelię i pozwólcie jej krążyć 

po każdej części naszego rozległego imperium. Niech usłyszą ją wszyscy ludzie, czy to rządzący w 

Izbie Lordów, czy cierpiący w więzieniach. Rozgłaszajmy wszędzie, że Bóg za darmo i z 

nieskończonej łaski jest gotów odnowić ludzi i uczynić ich nowymi stworzeniami w Chrystusie 

Jezusie. Czy darmowe głoszenie tej wiadomości może pociągnąć za sobą jakieś złe konsekwencje? 

Im gorsi są ludzie, tym chętniej, jak zobaczylibyśmy to, przyjmują tę prawdę, bo to oni najbardziej 

jej potrzebują.  

 Mówię każdemu z was, kimkolwiek jesteście, bez względu na wasz przeszły stan, Bóg 

może was odnowić zgodnie z mocą Swojej łaski, abyście wy, którzy jesteście dla Niego jak martwe, 

wyschnięte kości, zostaliście powołani do życia przez Jego Ducha. Ta odnowa będzie widoczna w 

świętych myślach i czystych słowach oraz w prawych czynach ku chwale Boga. Z wielką miłością 

jest On gotów dokonać tych wszystkich rzeczy we wszystkich wierzących. Dlaczego ktokolwiek 

miałby być zły na takie stwierdzenie? Co złego może z tego wyniknąć? Sprzeciwiam się najbardziej 

przebiegłemu przeciwnikowi, by na gruncie moralnym oponował temu, by Bóg dawał ludziom 

nowe serca i prawego ducha, tak jak Mu się podoba.  

  

 2. Po drugie, nie można zapominać, że STWIERDZONO, ŻE ZASADA MIŁOŚCI, 

POSIADA BARDZO WIELKĄ MOC NAD LUDŹMI. 

 

 W początkach historii narody marzyły o tym, że przestępczość można zmniejszyć 

surowością i poleganiem na odstaraszających karach, ale doświadczenie koryguje ten błąd. Nasi 



przodkowie bali się fałszerstwa, które jest kłopotliwym oszustwem i podważa zaufanie, które 

powinno istnieć między człowiekiem a człowiekiem. Aby to stłumić, uczynili z fałszerstwa karę 

główną podlegającą śmierci. Niestety morderstwa spowodowane przez to prawo nie pomogły! 

Ciągłe używanie szubienicy nigdy nie wystarczyło, aby wykorzenić te przestępstwo. Wiele 

przestępstw zostało zapoczątkowanych i pomnożonych przez karę, która miała je stłumić. 

Natomiast niektóre przestępstwa prawie ustały, gdy kara wobec nich została złagodzona.  

 Godnym uwagi faktem jest to, że ludzie, jeśli zakaże się im czegoś robić, to od razu 

pragną to zrobić, chociaż nigdy wcześniej o tym nie myśleli. Prawo nakazuje posłuszeństwo, ale nie 

daje mocy do bycia posłusznym. Często powoduje nieposłuszeństwo, a , co stwierdzono, nadmierna 

kara prowokuje do popełnienia przestępstwa. Prawo zawodzi, ale miłość zwycięża.  

 Miłość w każdym razie sprawia, że grzech okrywa się hańbą. Jeśli ktoś miałby okraść 

drugiego, byłoby to wystarczająco złe. Ale co by było, gdyby ktoś okradł swojego przyjaciela, który 

często mu pomagał, gdy był w potrzebie? Wszyscy powiedzieliby, że jego zbrodnia była najbardziej 

haniebna. Miłość wypala grzech na czole rozgrzanym do czerwoności żelazem. Gdyby jakiś 

człowiek zabił wroga, przestępstwo byłoby ciężkie, ale gdyby zabił swojego ojca, któremu 

zawdzięcza życie, lub matkę, której piersiami był karmiony w niemowlęctwie, to wszyscy 

krzyczeliby przeciwko takiemu potworowi. W świetle miłości grzech jest widziany jako niezwykle 

grzeszny.  

 To też nie wszystko. Miłość ma wielką siłę ograniczającą w kierunku najwyższej formy 

cnoty. Czyny, do wykonania których prawo zmuszało człowieka, nie mogły zostać przez niego 

wykonane, natomiast człowiek czynił je z radością z powodu miłości. Czy nasi dzielni marynarze 

obsadziliby łódź ratunkową, aby przestrzegać ustawy Parlamentu? Nie, zbuntowaliby się z 

oburzeniem przeciwko zmuszaniu ich do ryzykowania życia. Ale zrobią to dobrowolnie, aby 

uratować swoich bliźnich. Pamiętajcie o tym fragmencie apostoła: „Rzadko się zdarza, że ktoś 

umrze za sprawiedliwego [czyli za zwykłego prawego człowieka], jednak za dobrego [czyli 

życzliwego] może ktoś odważyłby się umrzeć” (Rzym 5:7 UBG). Dobroć zdobywa serce, tak że 

jest się gotowym umrzeć za dobrego i wspaniałomyślnego człowieka.  

 Zwróćmy uwagę na to, jak ludzie poświęcali swoje życie dla wielkich przywódców. To 

było nieśmiertelne powiedzenie rannego francuskiego żołnierza krzyczącego, gdy szukając kuli, 

chirurg ciął go głęboko skalpelem w pierś: „Trochę niżej, a dotkniesz cesarza”, co oznaczało, że 

imię cesarza zostało wypisane na jego sercu. W kilku godnych uwagi przypadkach ludzie rzucali się 

w paszczę śmierci, aby uratować przywódcę, którego kochali. Obowiązek broni fortu, ale miłość 

rzuca ciało obrońcy na drogę śmiercionośnej kuli. Kto by pomyślał o poświęceniu swojego życia na 

gruncie prawa? Tylko miłość nie uważa życia za tak drogie, aby służyć ukochanemu. Miłość do 

Jezusa stwarza heroizm, o którym prawo nic nie wie. Cała historia Kościoła Chrystusowego, kiedy 

był wierny swemu Panu, jest tego dowodem.  

 Łaskawość, również działająca zgodnie z prawem miłości, często zmieniała najbardziej 

niegodnych i przez to dowiodła, że nie jest czynnikiem zła. Często słyszałem historię żołnierza, 

który został zdegradowany do najniższego stopnia, wychłostany i uwięziony, a mimo to dalej upijał 

się i źle zachowywał. Dowódca powiedział pewnego dnia: „Próbowałem prawie  wszystkiego z tym 

człowiekiem i nic nie mogę wskórać, aby zreformować go. Spróbuję jeszcze jednej rzeczy ”. Kiedy 

go wprowadzono, oficer zwrócił się do niego i powiedział: „Wydajesz się niereformowalny, 

próbowałem z tobą wszystkiego. Wydaje się, że nie ma nadziei na zmianę w twoim niegodziwym 

postępowaniu. Jestem zdecydowany sprawdzić, czy inne rozwiązanie przyniesie jakikolwiek 

skutek. Chociaż zasługujesz na chłostę i długie uwięzienie, chętnie ci wszystko wybaczam." 

Człowiek ten był bardzo poruszony niespodziewanym i niezasłużonym ułaskawieniem i odtąd stał 

się dobrym żołnierzem. Historia ta nosi prawdę wypisaną na twarzy, wszyscy widzimy, że 

prawdopodobnie tak się musiała zakończyć.    

 Ta anegdota to tak dobry argument, że podam kolejną. Otóż, pewien pijak obudził się 

któregoś ranka z pijackiego odurzenia, mając na sobie ubranie, tak jak założył je poprzedniej nocy. 

Widział, jak jego jedyne dziecko, jego córka Millie, przygotowywała mu śniadanie. Opamiętując 

się, powiedział do niej: „Millie, dlaczego zostajesz ze mną?” Odpowiedziała: „Ponieważ jesteś 



moim ojcem i kocham cię”. Spojrzał na siebie i zobaczył, jakim był pijaczyną, obdartym, nie 

nadającym się do niczego stworzeniem, i odpowiedział jej: „Millie, czy naprawdę mnie kochasz?” 

Dziecko zawołało: „Tak, ojcze, i nigdy cię nie opuszczę, ponieważ, gdy mama umierała to 

powiedziała: ,,Millie, trzymaj się swojego ojca i zawsze módl się za niego, a któregoś dnia 

przestanie pić i będzie dobrym ojcem.” Więc dlatego nigdy cię nie opuszczę.”  

 Czy to będzie cudem, jeśli dodam, że zgodnie z historią ojciec Millie odrzucił swój napój i 

został chrześcijaninem? Byłoby bardziej niezwykłe, gdyby tego nie zrobił. Millie wypróbowywała 

działanie darmowej łaski na ojcu, nieprawdaż? Według naszych moralistów Millie powinna była 

powiedzieć: „Ojcze, jesteś okropnym łajdakiem! Pozostawałam z tobą wystarczająco długo. Muszę 

cię teraz opuścić, bo inaczej będę zachęcała moim przykładem innych ojców do upijania się." 

Obawiam się, że przy takiej postawie ojciec Millie nadal byłby pijakiem, aż zapiłby się na wieczne  

zatracenie. Ale moc miłości uczyniła z niego lepszego człowieka. Czy te przykłady nie dowodzą, że 

niezasłużona miłość ma wielki wpływ na na człowieka by czynił dobro?  

 Posłuchajcie innej historii W dawnych czasach prześladowań żył w Cheapside ktoś, kto 

bał się Boga i uczestniczył w tajnych spotkaniach chrześcijańskich. A obok niego mieszkał biedny 

szewc, któremu kupiec często pomagał zaspokajać potrzeby. Ale biedny człowiek był istotą 

zakłamaną i najbardziej niewdzięczną, dlatego w nadziei na nagrodę, doniósł władzom na 

życzliwego przyjaciela informując że uczestniczy w nielegalnych zebraniach chrześcijańskich. To 

oskarżenie spowodowałoby śmierć kupca przez spalenie na stosie, gdyby nie znalazł sposobu 

wywinięcia się od winy. Po powrocie do domu kupiec nie zmienił swego szczodrobliwego 

zachowania wobec złośliwego szewca, a wręcz przeciwnie, był bardziej hojny niż kiedykolwiek. 

Szewc posiadał jednak nadal złe usposobienie i ze wszystkich sił unikał dobrego człowieka, 

uciekając na odgłos jego kroków.   

 Pewnego dnia nie mógł jednak nie zetknąć się z nim twarzą w twarz, i gdy tak się stało 

chrześcijanin zapytał go delikatnie: „Dlaczego mnie unikasz? Nie jestem twoim wrogiem. Wiem 

wszystko, co zrobiłeś, żeby mi zaszkodzić, ale nigdy nie myślałem o tobie źle. Pomogłem ci i 

jestem gotów to zrobić tak długo, jak żyję, pozostańmy tylko przyjaciółmi.” Czy dziwicie się, że 

podali sobie ręce? Czy dziwilibyście się, gdyby niedługo potem ten biedny człowiek nie znalazł się 

na spotkaniu Lollardów? Wszystkie takie anegdoty opierają się na pewnym fakcie, że łaska ma 

dziwną moc ujarzmiającą i prowadzi ludzi do dobra, pociągając ich sznurami miłości i więzami 

ludzkimi. Pan wie, że pomimo tego, że ludzie są źli, to jednak klucz do ich serc wisi na gwoździu 

miłości. Wie, że Jego wszechmocna dobroć, choć często nierozumiana, w końcu zatriumfuje.  

 Wierzę, że mój punkt widzenia został udowodniony. Dla mnie tak jest, dlatego muszę 

przejść dalej.  

  

 3. Nie ma obawy, że doktryny łaski doprowadzą ludzi do grzechu, ponieważ ICH 

DZIAŁANIE ZWIĄZANE JEST ZE SPECJALNYM OBJAWIENIEM ZŁA GRZECHU. 

  

 Niesprawiedliwość staje się niezwykle gorzka, zanim zostanie przebaczona lub gdy jest 

odpuszczana. Kiedy Bóg zaczyna zajmować się człowiekiem, mając na celu wymazanie jego 

grzechów i uczynienie go Swoim dzieckiem, to zazwyczaj sprawia, że taki człowiek widzi swoje 

złe drogi w całej ich ohydzie. Sprawia, że człowiek patrzy na grzech z utkwionym weń wzrokiem, 

aż woła razem z Dawidem: „….mój grzech zawsze jest przede mną” (Ps 51:3 UBG). W moim 

własnym przypadku, kiedy byłem przekonany o grzechu, to moje oczy umysłu nie napotkały żadnej 

pocieszającej rzeczy, moja dusza widziała tylko ciemność i straszną burzę. Wydawało się, że na 

moich gałkach ocznych wymalowana została straszna plama.  

 Poczucie winy, jak ponury szambelan, zaciągnęło zasłony łóżka, tak że nie 

odpoczywałem, ale we śnie oczekiwałem nadchodzącego gniewu. Czułem, że obraziłem Boga i że 

to była najstraszniejsza rzecz, jaką mógł zrobić człowiek. Byłem nie w porządku z moim Stwórcą, i 

nie w porządku z wszechświatem. Doprowadziłem siebie do potępienia na zawsze i zastanawiałem 

się, czy od razu nie poczuję gryzienie nieśmiertelnego robaka. Nawet do tej pory widok grzechu 

wywołuje w moim sercu najstraszniejsze emocje. Każdy mężczyzna lub kobieta, którzy przeszli 



przez to doświadczenie lub cokolwiek podobnego, odtąd będzie odczuwać głęboki wstręt do 

grzechu. Oparzone dziecko boi się ognia. „Nie”, mówi grzesznik do swojego kusiciela, „kiedyś 

mnie oszukałeś, i ja tak bardzo cierpiałem, że już więcej nie dam się zwieść. Zostałem ocalony jak 

głownia z ogniska, i nie chcę wracać do ognia”.  

 Dzięki działaniu łaski brzydzimy się grzechem. Czujemy wstręt zarówno do niego, jak i 

do jego wyimaginowanych przyjemności. Całkowicie wytępilibyśmy go z gleby naszej natury, 

gdyby to było możliwe. Grzech jest to rzecz przeklęta, tak jak Amalek był dla Izraela. Jeśli ty, mój 

przyjacielu, nie brzydzisz się każdą grzeszną rzeczą, to obawiam się, że wciąż pozostajesz związany 

w goryczy zgorzknienia, ponieważ jednym z pewnych owoców Ducha jest miłość do świętości i 

wstręt do każdej fałszywej drogi. Głębokie doświadczenie wewnętrzne zabrania dziecku Bożemu 

grzeszyć. Poznało ono w sobie jego osąd i jego potępienie i odtąd grzech jest dla niego odrażający. 

Między wybranym nasieniem a wężowym potomstwem zła istnieje zarówno zaciekła, jak i 

nieskończona wrogość, stąd obawa, że łaska zostanie nadużyta, jest nieuzasadniona.  

  

 4. Pamiętajcie również, że nie tylko człowiek, któremu przebaczono, zostaje w ten 

sposób nastawiony przeciwko grzechowi przez proces przekonania o grzechu, ale też, że  

KAŻDY CZŁOWIEK, KTÓRY DOŚWIADCZYŁ ZBAWIAJĄCEJ ŁASKI BOŻEJ, JEST 

NOWYM STWORZENIEM W CHRYSTUSIE JEZUSIE. 
 

 Gdyby doktryny łaski w rękach zwykłego człowieka były niebezpieczne, to jednak 

przestałyby być takie w rękach tego, który jest ożywiony przez Ducha i stworzony na nowo na 

obraz Boży. Duch Święty zstępuje na wybranego człowieka i przemienia go, usuwając jego 

ignorancję, zmieniając jego uczucia, oświecając jego zrozumienie, podporządkowując sobie jego 

wolę, oczyszczając także jego pragnienia, tak że jego życie się zmienia - w rzeczywistości człowiek 

taki jest jak nowo-narodzony, dla którego wszystko stało się nowe. Ta zmiana jest porównywana w 

Piśmie Świętym do zmartwychwstania, do stworzenia na nowo i do nowego narodzenia.  

 Dzieje się to w każdym człowieku, który staje się uczestnikiem darmowej łaski Bożej. 

„Musicie narodzić się na nowo” - powiedział Chrystus do Nikodema i ludzie obdarzeni łaską Bożą 

narodzili się ponownie. Ktoś powiedział kiedyś: „Gdybym wierzył, że zostałem zbawiony na wieki, 

to żyłbym w grzechu”. Być może taki człowiek tak postąpiłby, ale gdyby został odnowiony w sercu, 

to na pewno nie zrobiłbyś tego. „Ale” ktoś inny mógłby stwierdzić, „gdybym wierzył, że Bóg mnie 

ukochał jeszcze przed założeniem świata i że dlatego zostanę zbawiony, to chwytałbym się grzechu 

pełnymi garściami”. Może ty i diabeł byście tak zrobili, ale odrodzone dzieci Boga nie są tak podłe 

z natury. Dla nich obfita łaska Ojca jest więzią sprawiedliwości, której nigdy nawet nie myślą, aby 

zerwać. Odczuwają słodkie ograniczenia świętej wdzięczności i pragnienia, aby doskonalić 

świętość w bojaźni Pańskiej.  

 Wszystkie istoty żyją zgodnie ze swoją naturą, a odrodzony człowiek wprowadza w czyn 

święte instynkty swojego odnowionego umysłu. Wołając o świętość, walcząc z grzechem oraz 

starając się być czystym we wszystkim, odrodzony człowiek wkłada całą swoją siłę, aby czynić to, 

co jest czyste i doskonałe. Nowe serce robi różnicę. Gdy dana zostanie nowa natura, to wszystkie 

skłonności działają w inny sposób, a błogosławieństwa wszechmocnej miłości nie wiążą się już z 

karą, ale prowadzą do powstania najwznioślejszych dążeń.  

 

 5. Jednym z głównych zabezpieczeń, aby ten któremu przebaczono był święty jest 

sposób OCZYSZCZENIA POPRZEZ ODKUPIENIE. 

 

 Krew Jezusa nie tylko uświęca, ale i przebacza. Grzesznik dowiaduje się, że jego 

darmowe przebaczenie kosztowało życie jego najlepszego Przyjaciela, że sam Syn Boży dla jego 

zbawienia męczył się aż do krwawego potu i umarł opuszczony przez Boga. To powoduje świętą 

żałobę za grzech, gdy patrzy na Pana, którego przebił. Miłość do Pana Jezusa płonie w piersiach 

grzesznika, któremu przebaczono, ponieważ Pan jest jego Odkupicielem i dlatego odczuwa palące 

oburzenie na mordercze zło grzechu. Dla niego wszelkie zło jest obrzydliwością, ponieważ jest 



splamione krwią Zbawiciela. 

 Gdy pokutujący grzesznik słyszy wołanie: „Eloi, Eloi lama sabachthani!” (Mar 15:34 

UBG) jest przerażony myślą, że ktoś tak czysty i dobry został opuszczony przez Niebo z powodu 

grzechu, który poniósł w miejsce swego ludu. Ze śmierci Jezusa umysł grzesznika wyciąga 

wniosek, że grzech jest niezmiernie grzeszny w oczach Pana, ponieważ jeśli wieczna 

sprawiedliwość nie oszczędziła nawet ukochanego Jezusa, gdy został przypisany Mu grzech, to o 

ileż mniej oszczędzi winnych ludzi? Musiała to być rzecz niewymownie pełna trucizny, która  

sprawiła, że nawet Niepokalany Jezus tak strasznie cierpiał.  

 Nie można sobie wyobrazić niczego, co mogłoby mieć większą władzę nad umysłami 

obdarzonymi łaską Bożą niż wizja ukrzyżowanego Zbawiciela potępiającego grzech wszystkimi 

swoimi ranami i każdą spadającą kroplą krwi. Co! Czy mam żyć w grzechu, który zabił Pana 

Jezusa? Czy mam czerpać przyjemność z tego, co spowodowało Jego śmierć? Czy mam zabawiać 

się z tym, co położyło w prochu Jego chwałę? Niemożliwe! Widzimy więc, że dar darmowej łaski, 

przekazywany przez przebitą dłoń, nigdy nie będzie sugerować człowiekowi, aby pobłażał samemu 

sobie w popełnianiu grzechów, ale wręcz przeciwnie.   

  

 VI. Po szóste, człowiek, który staje się uczestnikiem boskiej łaski i otrzymuje nową 

naturę, jest zawsze później UCZESTNIKIEM CODZIENNEJ POMOCY POCHODZĄCEJ 

OD BOŻEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. 

  

 Bóg Duch Święty raczy zamieszkiwać w sercu każdego człowieka, którego Bóg zbawił 

swoją łaską. Czy nie jest to wspaniały sposób na uświęcenie? W jaki sposób można lepiej uchronić 

ludzi od grzechu, niż przez to, że sam Duch Święty zamieszkuje w ich sercach jako Wice-regent? 

Zawsze błogosławiony Duch prowadzi wierzących, żeby dużo się modlili i z tego powodu jaka moc 

świętości kryje się w dziecku łaski, które mówi do niebiańskiego Ojca! Kuszony człowiek leci do 

swojej komory, wynurza swój smutek przed Bogiem, spogląda na płynącą krew z ran swojego 

Odkupiciela i odchodzi pokrzepiony i silny, by oprzeć się pokusie.  

 Boskie Słowo, wraz ze swymi przykazaniami i obietnicami, jest nieustannym źródłem 

uświęcenia. Gdyby nie to, że każdego dnia kąpiemy się w świętym źródle wiecznej siły, 

moglibyśmy wkrótce stać się słabi i niezdecydowani, ale społeczność z Bogiem odnawia nas w 

naszej energicznej walce z grzechem. Jak to możliwe, żeby doktryny łaski mogły sugerować grzech 

ludziom, którzy nieustannie zbliżają się do Boga? Odnowiony człowiek jest również często 

ożywiany przez Ducha Bożego w sumieniu, tak żeby rzeczy, które wcześniej nie wydawały mu się 

grzeszne, były widziane w jaśniejszym świetle i w rezultacie tego były potępiane. Wiem, że dziś  

pewne sprawy są dla mnie grzeszne, które nie były takimi dziesięć lat temu - ufam, że mój osąd jest 

coraz bardziej oczyszczany ze ślepoty grzechu.  

 Sumienie naturalne jest bezduszne i twarde, ale sumienie obdarzone łaską Bożą staje się 

coraz bardziej czułe, tak że w końcu staje się wrażliwe jak świeża rana. Ten, kto ma najwięcej łaski, 

jest najbardziej świadomy swojej potrzeby posiadania jeszcze większej łaski. Ludzie obdarzeni 

łaską często boją się postawić jedną stopę przed drugą z obawy, że zrobią coś złego. Czy nie 

poczuliście tej świętej bojaźni, lub tej świętej delikatności? To właśnie w ten sposób Duch Święty 

powstrzymuje nas przed zamienieniem naszej chrześcijańskiej wolności w rozpustę lub 

ośmieleniem się uczynienia z łaski Bożej argumentu przemawiającego za głupotą.  

 Następnie, oprócz tego, dobry Duch prowadzi nas do wzniosłej i uświęconej komunii z 

Bogiem, a ja wyzywam każdego człowieka, aby żył na górze z Bogiem, a potem zstąpił na dół, aby 

popełnić nieprawość jak ludzie tego doczesnego świata. Jeśli chodziliście po pałacowej podłodze 

chwały i widzieliście Króla w Jego pięknie, aż światło Jego oblicza stało się waszym niebem, to nie 

możecie zadowolić się mrokiem i ponurością namiotów niegodziwości.  

 Już nie będzie wypadać nam kłamać, oszukiwać, i udawać, jak to robią ludzie tego świata,  

Będziemy należeć do innej rasy ludzi, a nasze postępowanie będzie ponad nimi, tak że będą mówić: 

„Twoja mowa cię zdradza” (Mt 26:73 UBG). Jeśli naprawdę przebywamy z Bogiem, to będzie 

otaczać nas woń pałaców z kości słoniowej, a ludzie będą wiedzieć, że odwiedzamy inne miejsca 



niż ich. Jeśli dziecko Boże w jakimkolwiek stopniu popełnia błąd, to traci do pewnego stopnia 

słodycz swojej wspólnoty z Bogiem i tylko wtedy, gdy ostrożnie chodzi z Bogiem, cieszy się pełną 

społecznością, tak że to wznoszenie się lub upadanie w społeczności z Nim staje się rodzicielską 

dyscypliną w domu Pana. Nie mamy sądu z sędzią, ale mamy dom z naszym Ojcem, Jego 

uśmiechem i rózgą. W tej rodzinie miłości nie brakuje nam dyscypliny, ponieważ nasz Ojciec 

traktuje nas jak synów. W ten sposób, na tysiąc sposobów, skutecznie usuwa się wszelkie 

niebezpieczeństwo naszego nadużywania łaski Bożej.  

  

 7. CAŁKOWITE WYWYŻSZENIE CZŁOWIEKA, KTÓRY STAŁ SIĘ 

UCZESTNIKIEM ŁASKI BOŻEJ, jest także szczególnym środkiem chroniącym przed 

grzechem. 

 

 Zaryzykuję stwierdzenie, choć można je kwestionować, że człowiek, który wierzy w 

chwalebne doktryny łaski, jest zwykle o wiele wyższego pokroju człowiekiem niż osoba, która nie 

ma zdania w tej sprawie. O czym myśli większość ludzi? O chlebie i maśle, czynszu za wynajem 

domu i ubraniach. Ale ludzie, którzy rozważają doktryny Ewangelii, myślą o wiecznym przymierzu, 

predestynacji, niezmiennej miłości Bożej, skutecznym powołaniu, Bogu w Chrystusie Jezusie, 

dziele Ducha Świętego, usprawiedliwieniu, uświęceniu, adopcji i tym podobnych szlachetnych 

tematach, dlatego że pokrzepieniem jest samo przejrzenie katalogu tych wielkich prawd!  

 Inni ludzie są jak dzieci bawiące się kupkami piasku na brzegu morza, podczas gdy 

wierzący w darmową łaskę Bożą spacerują wśród wzgórz i gór. Tematy myśli wokół niego wznoszą 

się w górę, Alpy na Alpach. Postawa umysłowa wierzącego człowieka rośnie wraz z jego 

otoczeniem i staje się on istotą rozważającą wielkie rzeczy, obcującą z wzniosłościami. Nie jest to 

małą rzeczą, jak na coś tak skłonnego do pełzania po ziemi, jak przeciętny ludzki intelekt. Tak 

dalece jak trzeba promować wyzwolenie z podłych występków i poniżających pożądliwości, to 

stwierdzam, że to niemała rzecz. Bezmyślność jest płodną matką nieprawości. Dlatego to 

obiecujący znak, gdy umysły zaczynają błąkać się wśród wzniosłych prawd.  

 Człowiek, którego Bóg nauczył myśleć, nie zgrzeszy tak łatwo, jak istota, której umysł 

jest pochowany poniżej poziomu swego ciała. Człowiek wierzący uzyskał teraz inny pogląd na 

siebie niż ten, który doprowadził go do trwonienia czasu, gdy utrzymywał, że nie ma dla niego nic 

lepszego niż być wesołym, gdy tylko może. Mówi: „Jestem jednym z wybranych przez Boga, 

ustanowionym, aby być Jego synem, Jego dziedzicem, współdziedzicem z Panem Jezusem 

Chrystusem. Zostałem oddzielony, aby być królem i kapłanem Boga i jako taki nie mogę być 

bezbożny ani żyć dla powszechnych ziemskich celów życia”. Powstaje w odniesieniu do obiektu za 

którym podąża, nie może żyć dla siebie, bo już nie należy do siebie, został nabyty za odpowiednią 

cenę. Teraz przebywa w obecności Boga, i życie jest dla niego rzeczywiste, poważne i wzniosłe. 

Nie dba o to aby ciułać złoto wraz z chciwcami, ponieważ jest nieśmiertelny i musi szukać 

wiecznych korzyści.  

 Czuje, że urodził się dla boskich celów i pyta: „Panie, co chcesz, żebym zrobił?” Czuje, że 

Bóg go umiłował, aby jego miłość mogła spływać na innych. Wybór przez Boga jednego człowieka 

ma wpływ na całą resztę. Wybrał Józefa, aby cała rodzina, cały naród, a nawet cały świat, mógł 

pozostać przy życiu, kiedy głód złamał laskę chleba. Każdy z nas jest jak zapalona lampa, abyśmy 

mogli świecić w ciemności i zapalać inne lampy. 

 Nowe nadzieje pojawiają się w człowieku, który jest zbawiony przez łaskę. Jego 

nieśmiertelny duch cieszy się przebłyskami nieskończoności. Ponieważ Bóg umiłował go 

przedwieczną miłością, to wierzy, że ta sama miłość będzie go błogosławić w wieczności. Wie, że 

jego Odkupiciel żyje i że w dniach ostatnich ujrzy Go, dlatego nie boi się przyszłości. Nawet tutaj, 

na dole, zaczyna śpiewać pieśni aniołów, gdyż jego duch z daleka obserwuje świt chwały, która 

jeszcze nie została objawiona. W ten sposób z radosnym sercem i lekkimi krokami idzie naprzód w 

nieznaną przyszłość równie wesoło jak na ucztę weselną.  

 Czy jest tu grzesznik, winny grzesznik, taki, który nie ma zasług, nie ma żadnego prawa 

do miłosierdzia? Czy jest ktoś, kto chce zostać zbawiony przez darmową łaskę Bożą przez wiarę w 



Pana Jezusa Chrystusa? Pozwól więc, że ci powiem, grzeszniku, że w Bożej księdze nie ma słowa 

przeciwko tobie, ani wersetu ani sylaby, ale wszystko jest na twoją korzyść. „Wiarygodne to słowa i 

godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 

Tym 1:15 UBG), nawet największych. Jezus przyszedł na świat, aby cię zbawić. Tylko Mu zaufaj i 

odpocznij w Nim.  

 Powiem wam, co powinno od razu przyprowadzić was do Chrystusa, jest to myśl o Jego 

zdumiewającej miłości. A podam wam to na następującym przykładzie. Otóż pewien rozrzutny syn 

był wielkim utrapieniem dla swojego ojca. Okradł go i zhańbił, a w końcu doprowadził jego siwe 

włosy ze zgryzoty do grobu. Był okropnym synem, nikt nie mógł być bardziej pozbawiony 

przyzwoitości. Był jednak na pogrzebie ojca i został, aby wysłuchać odczytanie testamentu. Może 

to był główny powód, dla którego tam był. Był w pełni przekonany, że jego ojciec wydziedziczy go 

i chciał uczynić to bardzo nieprzyjemnym dla reszty rodziny. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, gdy 

odczytano testament, brzmiał on mniej więcej tak: „Co do mojego syna, Richarda, chociaż strasznie 

zmarnował część mojego majątku i chociaż często zasmucał moje serce, chciałbym, żeby wiedział, 

że nadal go uważam za moje drogie dziecko i dlatego na znak mojej niewzruszonej miłości 

zostawiam mu taki sam udział jak reszcie jego braci”.  

 Na to, ten syn wyszedł z pokoju. Nie mógł tego znieść. Zaskakująca miłość jego ojca 

zwyciężyła go. Następnego ranka zszedł do wykonawcy testamentu i powiedział: „Na pewno nie 

odczytał pan testamentu poprawnie?” „Ależ nie, czytałem. tak jak tam stoi.” - W takim razie - 

powiedział - czuję się gotów przeklinać siebie, że kiedykolwiek zasmuciłem mojego drogiego 

starego ojca. O! żebym mógł go sprowadzić z powrotem”. Miłość narodziła się w tym nędznym 

sercu przez nieoczekiwany przejaw miłości.  

 Czy Twój przypadek nie jest czasem podobny? Nasz Pan Jezus Chrystus nie żyje, ale w 

Swoim Testamencie postanowił, że najwięksi grzesznicy są obiektami Jego największego 

miłosierdzia. Umierając, modlił się: „Ojcze, przebacz im”. Zmartwychwstały, wstawia się za 

przestępcami. Grzesznicy są zawsze w Jego umyśle, a ich zbawienie jest Jego wielkim celem. Jego 

krew jest dla nich, Jego serce też, Jego sprawiedliwość  również, i Jego Niebo także.  

 Przyjdźcie, winni, i przyjmijcie wasze dziedzictwo. Wyciągnijcie rękę wiary i weźcie swój 

dział. Zaufajcie Panu Jezusowi całą swoją duszą, a On was zbawi.  

  

  

 XII. OBRONA KALWINIZMU. 
  

  

 Stara prawda, którą głosił Kalwin, Augustyn, i apostoł Paweł, jest prawdą, którą muszę 

dziś głosić, bo inaczej byłbym fałszywy wobec mojego sumienia i Boga. Nie mogę kształtować 

prawdy. Nie znam czegoś takiego jak przycinanie szorstkich krawędzi doktryny. Ewangelia Johna 

Knoxa jest moją Ewangelią. To, co zagrzmiało w Szkocji, musi także zagrzmieć w całej Anglii. C. 

H. S.  

  

 Wspaniale jest rozpocząć życie chrześcijańskie od wiary w dobrą, solidną doktrynę. 

Niektórzy ludzie w ciągu 20 lat otrzymali 20 różnych „ewangelii”. Ile jeszcze zaakceptują, zanim 

dotrą do końca swojej ziemskiej pielgrzymki, trudno jest przewidzieć. Dziękuję Bogu, że wcześnie 

nauczył mnie Ewangelii i jestem z niej tak doskonale zadowolony, że nie chcę znać żadnej innej. 

Ciągła zmiana wyznawanego kredo to pewna strata. Gdy ludzie zawsze zmieniają swoje 

doktrynalne zasady, to jest mało prawdopodobne, że przyniosą wiele owoców ku chwale Bożej. Dla 

młodych wierzących dobrze jest zacząć od mocnego trzymania się tych wielkich fundamentalnych 

doktryn, których Pan nauczał w Swoim Słowie. Cóż, gdybym wierzył w to, co niektórzy głoszą o 

tymczasowym, tandetnym zbawieniu, które trwa tylko przez jakiś czas, nie byłbym w ogóle za to 

wdzięczny, ale kiedy wiem, że tych, których Bóg zbawia, to zbawia On wiecznym zbawieniem, 

kiedy wiem że daje im wieczną sprawiedliwość, kiedy wiem, że stawia ich na wiecznym 

fundamencie wiecznej miłości, i że przyprowadzi ich do swojego wiecznego królestwa, och, wtedy 



się dziwię i jestem zdumiony, że takie błogosławieństwo jak to miało by być mi kiedykolwiek dane!

                               ,,Zatrzymaj się, moja duszo! Uwielbiaj i dziw się!  

                                    Zapytaj: „Och! skąd taka miłość do mnie?  

                                            Łaska umieściła mnie w gronie 

        Rodziny Zbawiciela:  

                  Alleluja!  

                                       Dzięki, wieczne dzięki składam Tobie”.  

  

 Przypuszczam, że są obecne tutaj osoby, których umysły w naturalny sposób skłaniają się 

ku doktrynie o wolnej woli. Mogę tylko na to odpowiedzieć, że mój umysł skłania się w sposób 

naturalny w kierunku doktryn suwerennej łaski. Czasami, gdy widzę najgorsze osoby na ulicy, to 

czuję, że moje serce musi wybuchnąć łzami wdzięczności, że Bóg nigdy nie pozwolił mi 

postępować tak, jak oni! Pomyślałem, że gdyby Bóg zostawił mnie samemu sobie i nie dotknął 

mnie swoją łaską, jakim byłbym wielkim grzesznikiem! Pobiegłbym do granic grzechu i 

zanurkował w głąb zła, ani nie zatrzymałbym się na jakimkolwiek występku lub głupocie, gdyby 

Bóg mnie nie powstrzymał. Czuję, że byłbym samym królem grzeszników, gdyby Bóg pozostawił 

mnie samemu sobie.    

 Nie mogę zrozumieć powodu, dla którego zostałem zbawiony, chyba że na tej podstawie, 

że Bóg tak chciał. Nie mogę, jeśli spojrzę tak szczerze, znaleźć w sobie żadnego powodu, dla 

którego miałbym być uczestnikiem boskiej łaski. Jeśli jestem w tej chwili z Chrystusem, to tylko 

dlatego, że Chrystus Jezus miał taką wolę, a była to wola, abym był z Nim tam, gdzie On jest i 

dzielił Jego chwałę. Nie mogę położyć korony nigdzie, jak tylko na głowie Tego, którego potężna 

łaska ocaliła mnie od zejścia do piekła.  

 Patrząc wstecz na moje życie, gdy byłem nienawrócony, widzę, że świt tego wszystkiego 

był od Boga, skutecznie od Niego. Nie wziąłem żadnej pochodni, by oświetlić słońce, ale słońce 

mnie oświeciło. Nie rozpocząłem sam swojego życia duchowego, nie, raczej kopałem i walczyłem 

przeciwko sprawom Ducha. Kiedy mnie przyciągnął, przez jakiś czas nie podążałem za Nim. W 

mojej duszy była naturalna nienawiść do wszystkiego, co święte i dobre. Zaloty były nieskuteczne 

wobec mnie, ostrzeżenia zostały rzucone na wiatr, a błyskawice były pogardzane. Jeśli chodzi o 

podszepty Jego miłości, zostały odrzucone jako mniej niż nic i próżność. Ale na pewno, mogę teraz 

powiedzieć w swoim imieniu: „Tylko On jest moim zbawieniem”. To On nawrócił moje serce i 

rzucił mnie na kolana przed Nim. Mogę w istocie powiedzieć z Doddridge'em i Toplady,  

 

                                   „Łaska nauczyła moją duszę modlić się 

                                       i sprawiła, że oczy mi zawilgotniały”. 

 

 A przechodząc do teraźniejszości, mogę dodać:  

 

                            „Ta łaska zachowała mnie do dnia dzisiejszego,  

                                            I nie pozwoli mi odejść ”.  

 

 Dobrze pamiętam sposób, w jaki w jednej chwili nauczyłem się doktryn łaski. Urodzony, 

jak każdy z nas z natury,byłem Arminianinem, nadal wierzyłem w stare rzeczy, które słyszałem 

nieustannie z kazalnicy i nie widziałem łaski Bożej. Kiedy przychodziłem do Chrystusa, myślałem, 

że robię to wszystko sam z siebie i chociaż szczerze szukałem Pana, nie miałem pojęcia, że to Pan 

mnie szuka. Myślę, że młody konwertyta w pierwszej chwili nie jest tego świadomy. Pamiętam 

dzień i godzinę, kiedy po raz pierwszy otrzymałem te prawdy do mojej własnej duszy, kiedy zostały 

one, jak mówi John Bunyan, wypalone w moim sercu jakby gorącym żelazem, i mogę sobie 

przypomnieć, jak czułem, że dorosłem nagle od niemowlęcia do mężczyzny, że uczyniłem postęp w 

poznaniu Pisma Świętego, znajdując raz na zawsze wskazówkę dotyczącą prawdy Bożej.  

 Pewnego tygodnia wieczorem, kiedy siedziałem w domu Bożym, niewiele myślałem o 

kazaniu kaznodziei, bo nie wierzyłem w nie. Uderzyła mnie myśl: jak stałeś się chrześcijaninem? 



Szukałem Pana. Ale jak zacząłeś szukać Pana? Prawda przemknęła mi przez chwilę przez umysł, 

nie szukałbym Go, gdyby nie jakiś wpływ w moim umyśle, który zmusił mnie do szukania Go. 

Modliłem się, pomyślałem, ale potem zadałem sobie pytanie: co zachęciło mnie do modlitwy? Do 

modlitwy zachęciło mnie czytanie Pisma Świętego-odpowiedziałem sobie. W jaki sposób zacząłem 

czytać Pismo Święte? Co mnie do tego skłoniło?- zapytałem siebie, z kolei. Potem, w jednej chwili, 

zobaczyłem, że Bóg jest u podstaw tego wszystkiego i że jest autorem mojej wiary, a więc cała 

nauka o łasce otworzyła się przede mną i od tej doktryny nie odszedłem do dzisiejszego dnia i 

pragnę, aby to było moim ciągłym wyznaniem: „W pełni przypisuję moje nawrócenie Bogu”.  

 Kiedyś uczestniczyłem w nabożeństwie, podczas którego omawiano tekst Pisma, który 

brzmiał: „On wybierze dla nas nasze dziedzictwo” (Ps 47:4 KJV), a dobry człowiek, który 

zajmował kazalnicę, był kimś więcej niż trochę Arminianinem. Dlatego, kiedy zaczął kazanie, 

powiedział: „Ten fragment odnosi się całkowicie do naszego doczesnego dziedzictwa, nie ma on nic 

wspólnego z naszym wiecznym przeznaczeniem, ponieważ” - dodał - „nie chcemy, aby Chrystus 

wybierał za nas w sprawie Nieba lub piekła. Jest to tak proste i łatwe, że każdy człowiek, który ma 

odrobinę zdrowego rozsądku, wybierze Niebo, i każdy postąpiłby lepiej, aniżeli miałby wybrać 

piekło. Nie potrzebujemy żadnej wyższej inteligencji ani żadnej większej Istoty, aby wybrali dla nas 

Niebo lub piekło. Jest to pozostawione naszej własnej wolnej woli i mamy wystarczająco dużo 

danej nam mądrości, oraz wystarczająco właściwe środki, aby sami to osądzać." A zatem, jak 

wywnioskował on bardzo logicznie, nie było potrzeby, aby Pan Jezus Chrystus albo ktokolwiek 

inny dokonywał wyboru za nas. Możemy sami sobie wybrać dziedzictwo bez żadnej pomocy. 

„Ach!” Pomyślałem: „ale mój dobry bracie, może być to prawdą, że moglibyśmy, ale myślę, że 

potrzebujemy czegoś więcej niż zdrowego rozsądku, zanim będziemy mogli dokonać właściwego 

wyboru”. 

 Po pierwsze, pozwólcie mi zapytać, czy nie wszyscy z nas powinniśmy przyznać się do 

przemożnego działania Opatrzności i wyznaczenia ręką JAHWE środków, za pomocą których 

przyszliśmy na ten świat? Ci ludzie, którzy myślą, że później pozostajemy z własną wolną wolą, 

aby wybrać jedno lub drugie, aby kierowało naszymi krokami, muszą przyznać, że nasze przyjście 

na świat nie odbyło się z naszej własnej woli, ale że Bóg musiał wtedy wybrać za nas. Jakie 

okoliczności były w naszej mocy, które skłoniły nas do wybrania pewnych osób na naszych 

rodziców? Czy mieliśmy z tym coś wspólnego? Czy sam Bóg nie wyznaczył naszych rodziców, 

rodzinnego miejsca i przyjaciół?  

 Czy nie mógł sprawić, żebym urodził się ze skórą murzyna, wydany na świat przez brudną 

matkę, która karmiłaby mnie w swoim „kraalu” i nauczyła mnie kłaniać się pogańskim bogom tak 

łatwo, jak dać mi pobożną matkę, która każdego ranka i nocy uginałaby kolana, modląc się o mnie? 

A może, gdyby zechciał, to dał by mi jakiegoś bezwstydnika, żeby był moim rodzicem, z którego 

ust mogłem wcześnie usłyszeć straszny, obrzydliwy i obsceniczny język? Czy nie mógł umieścić 

mnie tam, gdzie miałbym ojca pijaka, który zamknął by mnie w samym lochu ignorancji i 

wychował w łańcuchach zbrodni? Czy to nie było działanie Bożej Opatrzności, że miałem takie 

szczęście, że oboje moi rodzice byli Jego dziećmi i starali się wychować mnie w bojaźni Pańskiej?   

 John Newton opowiadał uderzającą historię i też się z niej śmiał, o dobrej kobiecie, która 

powiedziała, aby udowodnić doktrynę wyboru: „Ach! Proszę pana, Bóg musiał mnie kochać, zanim 

się urodziłam, bo inaczej nie widziałby we mnie niczego, co mógłby pokochać później ”. Jestem 

pewien, że tak jest w moim przypadku. Wierzę w doktrynę Bożego przedwiecznego wyboru, 

ponieważ jestem całkiem pewien, że gdyby Bóg mnie nie wybrał, nigdy bym Go nie wybrał i 

jestem pewien, że wybrał mnie przed moim urodzeniem, bo inaczej nigdy nie wybrałby mnie 

później. I musiał mnie wybrać z nieznanych mi powodów, ponieważ nigdy nie mogłem znaleźć w 

sobie żadnego powodu, dla którego miałby patrzeć na mnie ze szczególną miłością. Jestem więc 

zmuszony zaakceptować tę wielką biblijną doktrynę.  

 Przypominam sobie brata Arminianina, który powiedział mi, że przeczytał Pismo Święte 

kilkadziesiąt razy lub więcej i nigdy nie mógł znaleźć w nim doktryny wyboru. Dodał, że był 

pewien, że znalazłby ją, gdyby była w Biblii, ponieważ czytał Słowo Boże na kolanach. 

Powiedziałem mu: „Myślę, że czytałeś Biblię w bardzo niewygodnej pozycji i gdybyś czytał ją w 



swoim wygodnym fotelu, byłbyś bardziej skłonny to zrozumieć. Módl się za wszelką cenę, a im 

więcej, tym lepiej, ale myślenie, że jest cokolwiek w pozycji jaką człowiek przybiera gdy czyta 

Biblię, jest przesądem. Jeśli chodzi o czytanie Biblii dwadzieścia razy bez znalezienia 

czegokolwiek na temat doktryny o przedwiecznym wybraniu Bożym, to dziwne jest, że w ogóle coś 

znalazłeś, musiałeś galopować przez Pismo Święte w takim tempie, że prawdopodobnie nie miałeś 

żadnego zrozumiałego pojęcia o tym co czytałeś.”  

 Gdyby było rzeczą cudowną widzieć jedną rzekę wypływającą z ziemi, w pełni krasy, to 

czym by było, zobaczenie ogromnego źródła, z którego wszystkie rzeki ziemi natychmiast 

wypłynęłyby bulgocząc, a milion z nich urodziło by się w jednej chwili? Cóż to byłaby za wizja! 

Kto może to sobie wyobrazić? A jednak miłość Boża jest takim źródłem, z którego wypływają 

wszystkie rzeki miłosierdzia, które zawsze radowały nasz rodzaj ludzki - wszystkie rzeki łaski w 

czasie i chwały później -. Duszo moja, stań u tego świętego źródła i wielbij i wywyższaj na wieki 

wieków Boga, naszego Ojca, który nas umiłował!  

 Na samym początku, kiedy ten wielki wszechświat spoczywał jeszcze w umyśle Boga, jak 

nienarodzone lasy spoczywają w kielichu żołędzia, na długo przed tym, jak echa obudziły 

samotność, zanim góry zostały wzniesione, na długo przed tym, jak światło rozbłysło na niebie, 

Bóg umiłował Swoje wybrane stworzenia. Zanim zaistniała jakakolwiek stworzona istota, kiedy 

eter nie był wachlowany skrzydłami anioła, kiedy sama przestrzeń nie istniała, kiedy nie było nic 

oprócz samego Boga, nawet wtedy, w tej samotności Bóstwa i w tej wielkiej ciszy i głębi Jego serce 

żywiło miłość do Jego wybranych. Ich imiona były wypisane na Jego sercu, i już wtedy były drogie 

Jego duszy. Pan Jezus kochał swój lud przed założeniem świata, nawet od wieczności! A kiedy 

wezwał mnie swoją łaską, powiedział do mnie: „Umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego 

przyciągam cię swoim miłosierdziem” (Jer 31:3 UBG).  

 Potem, gdy nadeszła pełnia czasu, nabył mnie swoją krwią. Pozwolił swojemu sercu 

krwawić z jednej głębokiej, otwartej rany na długo, zanim Go pokochałem. Tak, kiedy On po raz 

pierwszy przyszedł do mnie, czy nie odrzuciłem Go? Kiedy zapukał do drzwi i poprosił o wejście, 

czy nie odepchnąłem Go i nie zrobiłem tego pomimo Jego łaski? Ach! Pamiętam, że często to 

robiłem, aż w końcu mocą swojej skutecznej łaski powiedział: „Muszę, i wejdę”. A potem On 

nawrócił moje serce i sprawił, że Go pokochałem, do tej pory bym Mu się opierał, gdyby nie Jego 

łaska. 

 A zatem, skoro nabył mnie, kiedy byłem duchowo martwy w grzechach, czy nie wynika z 

tego, jako konieczne i logiczne, że musiał pierwszy mnie ukochać? Czy mój Zbawiciel umarł za 

mnie, ponieważ wierzyłem w Niego? Nie. Ponieważ wtedy jeszcze nie istniałem. Nie było mnie 

wtedy. Czy zatem Zbawiciel umarł za mnie, ponieważ miałem wiarę, kiedy jeszcze się nie 

urodziłem? Czy to było możliwe? Czy to mogło być źródłem miłości Zbawiciela do mnie? O! Nie. 

Mój Zbawiciel umarł za mnie na długo, zanim uwierzyłem. „Ale” ktoś może powiedzieć: „On 

przewidział, że będziesz mieć wiarę i dlatego cię ukochał”. Co przewidział odnośnie mojej wiary? 

Czy przewidział, że sam zdobędę tę wiarę i że sam w Niego uwierzę? Nie. Chrystus nie mógł tego 

przewidzieć, ponieważ żaden chrześcijanin nigdy nie powie, że wiara przyszła sama z siebie bez 

daru i bez działania Ducha Świętego. Spotkałem wielu wierzących i rozmawiałem z nimi o tej 

sprawie, ale nigdy nie znałem nikogo, kto mógłby położyć rękę na sercu i powiedzieć: 

„Uwierzyłem w Jezusa bez pomocy Ducha Świętego”  

 Jestem związany doktryną o zepsuciu ludzkiego serca, ponieważ czuję się zdeprawowany 

w sercu i codziennie mam dowody, że w moim ciele nie mieszka nic dobrego. Jeśli Bóg zawarł 

przymierze z nieupadłym człowiekiem, a człowiek jest stworzeniem tak nic nie znaczącym, to 

musiał to być akt łaskawego zniżenia się do człowieka ze strony Pana. Natomiast, gdy Bóg zawiera 

przymierze z grzesznym człowiekiem, będącym tak odrażającym stworzeniem, to musi to być ze 

strony Boga akt czystej, darmowej, bogatej i suwerennej łaski. Kiedy Pan zawarł ze mną 

przymierze, jestem pewien, że było to wszystko z łaski, i niczego innego, jak tylko z łaski. Kiedy 

przypominam sobie, jaką jaskinią nieczystych zwierząt i ptactwa było moje serce i jak silna była 

moja nieodnowiona wola, jak uparta i buntownicza przeciwko suwerenności boskiej władzy, to 

zawsze mam ochotę zająć najniższe pomieszczenie w domu mego Ojca; a kiedy wejdę do Nieba, to 



wejdę między najmniejszych ze wszystkich świętych i między byłych największych grzeszników.  

 Ostatnio opłakiwany nieżyjący już pan Denham, umieścił u dołu swojego portretu słowa 

najbardziej godne podziwu, które brzmiały: „Zbawienie pochodzi od Pana”. Co jest uosobieniem 

kalwinizmu. Jest to jego suma i istota. Gdyby ktoś zapytał mnie, co mam na myśli, mówiąc o 

kalwiniście, odpowiedziałbym: „To ten, który mówi, że zbawienie jest od Pana”. Nie mogę znaleźć 

w Piśmie Świętym żadnej innej doktryny niż ta. To jest esencja Biblii: „ On Jedynie jest moją skałą 

i zbawieniem” (Ps 62:6 UBG). Powiedzcie mi cokolwiek sprzecznego z tą prawdą, a będzie to 

herezja. Powiedzcie mi jakąś herezję, a odnajdę tutaj jej istotę, że odeszła od tej wielkiej,  

fundamentalnej, prawdy-skały: „Bóg jest moją skałą i moim zbawieniem”.  

 Czym jest herezja Rzymu, jeśli nie dodaniem czegoś do doskonałych zasług Jezusa 

Chrystusa, wprowadzeniem uczynków ciała, aby pomagały w naszym usprawiedliwieniu? A co jest 

herezją arminianizmu, jeśli nie dodawanie czegoś do dzieła Odkupiciela? Każda herezja, jeśli 

zostanie zestawiona z probierzem, zostanie zdemaskowana tutaj. Mam własne prywatne zdanie, że 

nie ma czegoś takiego jak głoszenie Chrystusa i to ukrzyżowanego, chyba że głoszone jest to, co 

obecnie nazywa się kalwinizmem. Nazywanie takiego głoszenia kalwinizmem jest nadawanie mu 

przydomku. A przecież kalwinizm jest Ewangelią i niczym więcej. Nie wierzę, że możemy głosić 

Ewangelię, jeśli nie będziemy głosić usprawiedliwienia przez wiarę, bez uczynków, jeśli nie 

będziemy głosić suwerenności Boga w Jego okresie udzielania łaski, ani jeśli nie będziemy 

wywyższać wybierającej, niezmiennej, wiecznej, stałej, zwycięskiej miłości JAHWE. Nie sądzę też, 

abyśmy mogli głosić Ewangelię, jeśli nie oprzemy jej na specjalnym i szczególnym odkupieniu 

Jego przedwiecznie wybranych ludzi, które Chrystus wypracował na krzyżu. Nie mogę też pojąć 

Ewangelii, która pozwala świętym odpaść po ich powołaniu i pozwala spalić dzieci Boże w ogniu 

potępienia po tym, jak raz uwierzyli w Pana Jezusa. Taką Ewangelią brzydzę się  

 

                                 „Gdyby to się kiedykolwiek wydarzyło,  

                                                    Że Chrystusowa owca odpadła od wiary,  

                                                 Moja kapryśna, słaba dusza, niestety!  

                                                    Upadałyby tysiące razy dziennie ”.  

 

 Gdyby odpadł od wiary jeden drogi święty Boży, mogłoby to stać się ze wszystkimi 

innymi. Jeśli jeden z objętych przymierzem zostanie utracony, to może się tak stać ze wszystkimi. A 

wtedy nie byłoby prawdziwej obietnicy Ewangelii, a Biblia byłaby kłamstwem i nie byłoby w niej 

nic wartego mojej akceptacji. Stałbym się niewiernym od razu, gdybym wierzył, że święty Boży 

mógłby kiedykolwiek ostatecznie odpaść od łaski. Jeśli Bóg mnie kiedyś ukochał, to będzie mnie 

kochał na zawsze. Bóg posiada doskonały umysł. Zaaranżował wszystko w swoim gigantycznym 

intelekcie na długo przed tym, zanim to urzeczywistnił, a kiedy już to ustalił, nigdy tego nie 

zmienia. „Stanie się to” - mówi On, a żelazna ręka przeznaczenia zaznacza to i to wypełnia się. 

„Taki jest mój cel” i on spełnia się, ani ziemia ani piekło tego nie zmieniają. „To jest Mój dekret” - 

mówi - „ogłaszajcie go, święci aniołowie. Wyrwijcie go z bramy nieba, diabły, jeśli możecie, ale nie 

możecie zmienić dekretu, on będzie trwać na wieki ”. Bóg nie zmienia swoich planów. Dlaczego 

miałby to robić? On jest Wszechmogący i dlatego może spełniać zamysły swojej woli. Dlaczego 

miałby tego nie robić? Jest wszech-mądry i dlatego nie mógł źle zaplanować. Dlaczego miałby to 

robić? On jest wiecznym Bogiem i dlatego nie może umrzeć, zanim Jego plan się nie wypełni. 

Dlaczego miałby się zmienić? Bezwartościowe atomy ziemi, efemerydy dnia. Wy pełzające owady 

na tym liściu laurowym egzystencji, możecie zmieniać swoje plany, ale On nigdy, przenigdy nie 

zmieni Swoich. Czy powiedział mi, że Jego plan polega na ocaleniu mnie? Jeśli tak, to jestem na 

zawsze bezpieczny: 

 

                                             „Moje imię z jego dłoni  

                                              Wieczność nie wymaże,  

                                                    Odciśnięte na Jego sercu, pozostaje,  

                                                        W znakach niezatartej łaski ”.  



  

 Nie wiem, jak niektórym ludziom, którzy wierzą, że chrześcijanin może utracić łaskę, 

udaje się być szczęśliwymi. Musi być w nich rzeczą godną pochwały, to że mogą przetrwać dzień 

bez rozpaczy. Gdybym nie wierzył w naukę o ostatecznym wytrwaniu świętych, to myślę, że ze 

wszystkich ludzi byłbym najbardziej nieszczęśliwy, ponieważ brakowało by mi jakiejkolwiek 

podstawy do pocieszenia. Nie mógłbym powiedzieć, bez względu na jakikolwiek stan mojego 

serca, żebym był jak źródło wody, której strumień nie zawodzi. W takim wypadku musiałbym 

porównać się do okresowego źródła, które mogłoby nagle wyschnąć, lub do zbiornika, który, nie 

miałbym powodu, żeby oczekiwać, że będzie zawsze pełny.  

 Wierzę, że najszczęśliwsi z chrześcijan i najprawdziwsi z chrześcijan to ci, którzy nigdy 

nie ośmielają się wątpić w Boga, ale którzy przyjmują Jego Słowo po prostu tak, jak jest, wierzą w 

nie i nie zadają pytań, mając po prostu pewność, że jeśli Bóg to powiedział to tak będzie. Składam 

dobrowolne świadectwo, że nie mam powodu ani nawet cienia powodu, by wątpić w mojego Pana, i 

rzucam wyzwanie Niebu, ziemi i piekłu, aby przedstawili jakikolwiek dowód na to, że Bóg jest 

niewierny Swojemu słowu. Z głębi piekła wzywam diabły i z tej ziemi wzywam doświadczonych i 

cierpiących wierzących, a z Nieba wzywam i rzucam wyzwanie długiemu doświadczeniu obmytego 

krwią zastępu, a nie ma nikogo w tych trzech królestwach, kto mógłby dać świadectwo o choćby 

jednym fakcie, który mógłby obalić wierność Bożą lub osłabić Jego roszczenie, aby Jego słudzy Mu 

ufali. Jest wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć lub nie, ale wiem, że to się wydarzy,  

  

  „On przedstawi moją duszę,  

  Nieskazitelny i doskonałą,  

  Przed chwałą Swego oblicza,  

  Z radością niebiańsko wielką”.  

 

 Wszystkie cele człowieka zostały pokonane, ale nie cele Boże. Obietnice ludzkie mogą 

zostać złamane - wiele z nich jest podanych, z intencją, że zostaną złamane - ale wszystkie 

obietnice Boże zostaną spełnione. Bóg składa obietnice, ale nigdy ich nie łamie. On jest Bogiem, 

który dotrzymuje obietnicy i każdy z Jego ludu to udowodni. To jest moja wdzięczna, osobista 

ufność: „Pan dokończy tego, co mnie dotyczy” (Ps 138:8 KJV), niegodnego mnie, zgubionego i 

mnie i zrujnowanego mnie. On mnie jeszcze uratuje. I-  

  

                                         "Ja, pośród tłumu obmytych krwią,  

                                         Będę machać palmą i nosić koronę,  

                                         I krzyczeć głośno o zwycięstwie ”.  

  

 Idę do ziemi, której pług ziemski nigdy nie przeorał, gdzie jest bardziej zielono niż na 

najlepszych pastwiskach na ziemi i obficiej niż przy najobfitszych zbiorach, jakie kiedykolwiek 

widziano. Idę do budynku o wspanialszej architekturze, niż kiedykolwiek zbudował człowiek. Nie 

jest to projekt doczesny, jest to budowla: ,,od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w 

niebiosach” (2 Kor 5:1 UBG). Wszystko, co będę wiedział w Niebie i co będę tam posiadał, będzie 

mi dane przez Pana, i powiem, kiedy w końcu się przed Nim stawię:  

  

                                         „Łaska wszelką pracę zwieńczy  

                                                                  Przez wieczne dni;  

                                                      Kładzie w Niebie szczytowy kamień,  

                                                           I dobrze zasługuje na chwałę”.  

  

 Wiem, że są tacy, którzy uważają, że w ich systemie teologicznym konieczne jest 

ograniczenie zasługi krwi Jezusa. Gdyby mój system teologiczny potrzebował takiego ograniczenia, 

to odrzuciłbym go na cztery wiatry. Nie mogę, i nie śmiem pozwolić, by ta myśl znalazła 

schronienie w moim umyśle, bo wydaje się ona tak bliska bluźnierstwu. W ukończonym dziele 



Chrystusa widzę ocean zasług. Mój pion nie znajduje dna, moje oko nie odkrywa brzegu. We krwi 

Chrystusa znajduje się wystarczająca skuteczność, gdyby Bóg tak zechciał, aby zbawić nie tylko 

wszystkich ludzi na tym świecie, ale wszystkich nawet w dziesięciu tysiącach takich światów jak 

ten, gdyby przekroczyli prawo swego Stwórcy. Jeśli raz przyzna się nieskończoność sprawie 

odkupienia, to jego ograniczenia nie wchodzą już w rachubę. Mając Boską osobę za ofiarę, nie jest 

konsekwentne wyobrażanie sobie jej ograniczonej wartości, granic i miary, gdyż są one 

określeniami, których nie można zastosować do niej. Intencja Boskiego Celu ustala zastosowanie 

nieskończonej ofiary, ale nie zmienia jej w ograniczone dzieło.  

 Pomyślmy o liczbie tych, których Bóg już obdarzył Swoją łaską. Pomyślmy o 

niezliczonych zastępach w Niebie. Gdybyśmy zostali tam dzisiaj zabrani, to równie dobrze 

moglibyśmy policzyć gwiazdy nieba lub ziarnka piasku na brzegu morza, gdybyśmy chcieli 

policzyć tłumy, które są przed tronem w Niebie nawet teraz. Przybyli ze wschodu i zachodu, z 

północy i południa i zasiadają z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie Bożym.  

 Oprócz tych w Niebie pomyślmy o zbawionych na ziemi. Niech będzie błogosławiony 

Bóg, Jego wybrani na ziemi mogą być liczeni w milionach. Wierzę, że nadchodzą dni, dni 

jaśniejsze niż te dotychczasowe, kiedy mnóstwo ludzi, będzie przyprowadzonych do zbawczego 

poznania Zbawiciela i radowania się w Nim. Miłość Ojca odnosi się nie tylko do nielicznych, ale i 

do niezmiernie wielkiego grona ludzi. W Niebie znajdzie się „wielki tłum, którego nikt nie mógł 

policzyć” (Obj 7 UBG). Człowiek potrafi policzyć bardzo wysokie liczby. Przygotujmy się do 

pracy z naszymi najpotężniejszymi liczydłami na których potrafimy policzyć wielkie liczby, 

jednakże tylko Bóg i Bóg jedynie może powiedzieć jaka jest liczba Jego odkupionych. Wierzę, że w 

Niebie będzie więcej ludzi niż w piekle. Jeśli ktoś zapyta mnie, dlaczego tak uważam, odpowiadam, 

ponieważ Chrystus we wszystkim ma mieć pierwszeństwo (Kol 1:18), a ja nie potrafię sobie 

wyobrazić, jak mógłby mieć pierwszeństwo, gdyby więcej miało być potępionych w piekle niż 

zbawionych w Raju. Co więcej, nigdy nie czytałem w Piśmie, że w piekle ma być wielki tłum, 

którego żaden człowiek nie mógłby policzyć.  

 Cieszę się, że dusze wszystkich niemowląt, gdy tylko umrą, pędzą do Raju. Pomyślmy, jak 

wiele ich tam jest! W niebie znajdują się już niezliczone miriady duchów sprawiedliwych, 

uczynionych doskonałymi, odkupionych ze wszystkich narodów i nacji, ludów i języków. I 

nadchodzą lepsze czasy, kiedy religia Chrystusa będzie powszechna, kiedy  

  

                                       „Będzie panował od bieguna do bieguna,  

                                                 Z bezgraniczną władzą,”  

 

kiedy całe królestwa pokłonią się przed Nim i narody narodzą się w ciągu jednego dnia, a w ciągu 

tysiąca lat wielkiego milenium będzie wystarczająco dużo zbawionych, co nadrobi wszystkie braki 

tysięcy lat, które minęły. Chrystus będzie Panem wszędzie, a Jego chwała zabrzmi w każdym kraju. 

Chrystus w końcu zdobędzie prymat. Jego orszak będzie o wiele większy niż ten, który będzie 

towarzyszył rydwanowi ponurego władcy piekła.  

 Niektórzy ludzie kochają doktrynę powszechnego odkupienia, ponieważ mówią: „Jest taka 

pociągająca. To piękny pomysł, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Doktryna sama z siebie 

poleca się  - mówią - „instynktom ludzkości. Jest w tym coś pełnego radości i piękna”. Przyznaję, 

że tak, ale piękno często kojarzy się z fałszem. Jest wiele rzeczy, które mógłbym podziwiać w teorii 

powszechnego odkupienia, ale pokażę tylko, co to przypuszczenie musiałoby koniecznie 

obejmować. Jeśli Chrystus na krzyżu zamierzał zbawić każdego człowieka, to zamierzał ocalić 

tych, którzy poginęli w swoich grzechach przed Jego śmiercią. Jeśli doktryna ta jest prawdą, że On 

umarł za wszystkich ludzi, to umarł także za tych, którzy byli w piekle, zanim przyszedł na ten 

doczesny świat, ponieważ niewątpliwie były nawet wtedy miriady ludzi w piekle, które zostały 

wtrącone tam z powodu swoich grzechów  

 Jeszcze raz powiadam, gdyby intencją Chrystusa było zbawienie wszystkich ludzi, to jak 

smutno byłby zawiedziony, ponieważ mamy Jego własne świadectwo, że istnieje jezioro, które 

płonie ogniem i siarką, i do tego ognia nieszczęścia zostanie wrzucona część z tych właśnie osób, 



które zgodnie z teorią powszechnego odkupienia zostały nabyte Jego krwią. Wydaje mi się, że jest 

to koncepcja tysiąc razy bardziej odrażająca niż jakiekolwiek konsekwencje, o których mówi się, że 

są związane z kalwinistyczną i chrześcijańską doktryną szczególnego i określonego odkupienia. 

Myślenie, że mój Zbawiciel umarł za ludzi, którzy byli lub są teraz w piekle, wydaje mi się zbyt 

okropnym przypuszczeniem, abym mógł je przyjąć.  

 Wyobrażanie sobie choćby przez chwilę, że On był Zastępcą wszystkich synów ludzkich i 

że Bóg, który najpierw ukarał Zastępcę, potem karał samych grzeszników, wydaje się sprzeczne ze 

wszystkimi moimi ideami Boskiej sprawiedliwości. To, że Chrystus miałby ofiarować przebłaganie 

i zadośćuczynienie za grzechy wszystkich ludzi, a potem niektórzy z tych ludzi mieliby zostać 

ukarani za grzechy, za które Chrystus już odpokutował, wydaje mi się najbardziej potworną 

niegodziwością, jaka kiedykolwiek mogła być przypisywane nawet najbardziej diabolicznym 

bóstwom pogańskim. Broń Boże, abyśmy kiedykolwiek myśleli w ten sposób o JAHWE, 

sprawiedliwym, mądrym i dobrym!  

 Nie ma żywej duszy, która bardziej niż ja trzymałaby się doktryn łaski, a jeśli ktoś zapyta 

mnie, czy wstydzę się nazywać kalwinistą, odpowiadam, że nie chcę być nazywany inaczej jak 

tylko chrześcijaninem, ale jeśli ktoś zapyta mnie, czy podzielam poglądy doktrynalne, które były 

wyznawane przez Jana Kalwina, odpowiadam, że trzymam się ich w ich głównych twierdzeniach i 

cieszę się, że mogę to przyznać. Ale dalekie ode mnie jest nawet wyobrażanie sobie, że w swoich 

murach Syjon nie ma nikogo oprócz kalwinistycznych chrześcijan, albo że nie ma zbawionych, 

którzy nie podzielają naszych poglądów. O charakterze i stanie duchowym Johna Wesleya, 

współczesnego księcia Arminian, mówiono najbardziej okropne rzeczy. Mogę tylko powiedzieć o 

nim, że chociaż nienawidzę wielu doktryn, które głosił, to jednak dla jego samej osoby mam taki 

sam szacunek jak każdy Wesleyanin. A gdyby do dwunastu apostołów należało dodać jeszcze 

dwóch, w takim wypadku nie sądzę, by można było znaleźć dwóch bardziej nadających się do 

takiego dodania ludzi niż George Whitefield i John Wesley.  

 Charakter Johna Wesleya jest poza wszelkim przypisywaniem mu czegokolwiek z 

wyjątkiem ofiarności, gorliwości, świętości i komunii z Bogiem. Żył znacznie powyżej zwykłego 

poziomu zwykłych chrześcijan i był jednym z tych, „których świat nie był godny” (Heb 11:38 

UBG). Wierzę, że jest mnóstwo ludzi, którzy nie widzą tych prawd lub przynajmniej nie widzą ich 

w taki sposób, w jaki je przedstawiłem, a którzy mimo to przyjęli Chrystusa jako swojego 

Zbawiciela i są tak bliscy sercu Boga łaski, jak najbardziej rozsądny kalwinista w Niebie lub poza 

nim  

 Nie sądzę, żebym różnił się od któregokolwiek z moich hiper-kalwinistycznych braci tym, 

w co wierzę, ale różnię się od nich tym, w co oni nie wierzą. Nie wyznaję mniej doktryn niż oni, ale 

wyznaję trochę więcej i myślę, że jest to trochę więcej prawdy z tej objawionej w Piśmie Świętym. 

Istnieje nie tylko kilka kardynalnych doktryn, dzięki którym możemy sterować naszym statkiem na 

północ, południe, wschód lub zachód, ale kiedy będziemy studiować Słowo, to zaczniemy uczyć się 

czegoś o północnym zachodzie i północnym wschodzie oraz o wszystkim innym, co leży między 

czterema głównymi kierunkami. System prawdy objawiony w Piśmie Świętym nie jest po prostu 

jedną linią prostą, ale dwoma, i żaden człowiek nigdy nie uzyska właściwego spojrzenia na 

Ewangelię, dopóki nie będzie wiedział, jak patrzeć na te dwie linie jednocześnie.  

 Na przykład przeczytałem w jednej Księdze Biblii: „A Duch i oblubienica mówią: 

Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo 

weźmie wodę życia” (Obj 22:17 UBG). Jednak w innej części tego samego natchnionego Słowa 

jestem nauczany, że „nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, 

który okazuje miłosierdzie” (Rzym 9:16 UBG). Widzę w jednym miejscu Boga w Opatrzności, 

który przewodzi nad wszystkim, a jednak widzę także, i nie mogę tego nie zauważyć, że człowiek 

postępuje tak, jak mu się podoba, i że Bóg w dużej mierze pozostawił wolnej woli człowieka, aby 

postępował jak chce. 

 Teraz, gdybym oświadczył, że człowiek jest tak wolny w działaniu, że Bóg nie ma kontroli 

nad jego postępowaniem, to byłbym bardzo bliski ateizmu. A jeśli z drugiej strony miałbym 

oświadczyć, że Bóg tak przemożnie rządzi wszystkimi rzeczami, że człowiek nie jest na tyle wolny, 



by być odpowiedzialny za swoje czyny, to natychmiast wpadłbym w antynomizm lub fatalizm. To, 

że Bóg predestynuje, a jednak człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, to dwa fakty, które 

niewielu może jasno zobaczyć. Uważa się, że są one niespójne i sprzeczne ze sobą. Jeśli więc w 

jednej części Biblii nauczono mnie, że wszystko jest z góry ustalone, to prawda, a jeśli znajdę w 

innej części Pisma Świętego, że człowiek jest odpowiedzialny za wszystkie swoje czyny, to jest to 

także prawdą. I to tylko moja głupota prowadzi mnie do wyobrażenia sobie, że te dwie prawdy 

Boże mogą kiedykolwiek zaprzeczać sobie nawzajem. Nie wierzę, że kiedykolwiek można je scalić 

w jedno na jakimkolwiek ziemskim kowadle, ale z pewnością będą stanowić jedno w wieczności. 

Są to dwie linie, które są tak prawie równoległe, że ludzki umysł, który zagłębia się w ich 

poznawanie najdalej jak może, nigdy nie odkryje, że zbiegają się, a zbiegają się i spotkają gdzieś w 

wieczności, blisko tronu Boga, skąd wypływa wszelka prawda.  

 Często mówi się, że doktryny, w które wierzymy, prowadzą nas do grzechu. Słyszałem, 

jak twierdzono, że te wyższe kalwińskie doktryny, które kochamy i które znajdujemy w Piśmie 

Świętym, są rozwiązłe. Nie wiem, kto będzie miał czelność tak twierdzić, jeśli tylko zda sobie 

sprawę z tego, że najświętsi z ludzi wierzyli w nie. Pytam człowieka, który ośmiela się powiedzieć, 

że kalwinizm jest religią rozwiązłą, co myśli o charakterze Augustyna, Kalwina czy Whitefielda, 

którzy w kolejnych wiekach byli wielkimi propagatorami systemu łaski? Albo co powie o 

purytanach, których dzieła są pełne tych doktryn? Gdyby jakiś człowiek był za ich dni 

Arminianinem, to zostałby uznany za najbardziej nikczemnego z heretyków, ale teraz w naszych 

czasach to my jesteśmy uważani za heretyków, a oni za ortodoksów.  

 Wróciliśmy do starej szkoły. Możemy prześledzić nasze pochodzenie od apostołów. Jest to 

żyła wolnej łaski, która przewija się przez kazania baptystów, która uratowała nas jako 

denominację. Gdyby nie to, nie stalibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj. Możemy poprowadzić złotą 

linię do samego Jezusa Chrystusa poprzez świętą kolejność mężnych ojców, którzy wszyscy 

trzymali się tych chwalebnych prawd i możemy zapytać o nich: „Gdzie znajdziemy świętszych i 

lepszych ludzi na świecie?” Żadna inna doktryna nie jest tak wykalkulowana, by chronić człowieka 

od grzechu, jak doktryna łaski Bożej. Ci, którzy nazywali to „rozwiązłą doktryną”, nie znali jej w 

ogóle.  

 Biedni, ignoranccy ludzie, mało rozumieli, że ich własne podłe uczynki były najbardziej 

rozwiązłą doktryną pod niebem. Gdyby naprawdę poznali łaskę Bożą, to zobaczyliby, że nie ma 

środka chroniącego przed kłamstwem jak wiedza, że jesteśmy wybranymi przez Boga od założenia 

świata. Nie ma nic lepszego niż wiara w wieczne wytrwanie i niezmienność uczucia naszego Ojca, 

które mogą trzymać nas blisko Niego z powodu motywu prostej wdzięczności. Nic nie czyni 

człowieka tak cnotliwym jak wiara w prawdę.  

 Kłamliwa doktryna wkrótce zrodzi kłamliwą praktykę. Człowiek nie może mieć błędnej 

wiary bez późniejszego posiadania błędnego życia. Wierzę, że jedna rzecz naturalnie rodzi drugą. 

Ze wszystkich ludzi najbardziej niesamolubną pobożnością, najwznioślejszą czcią dla Boga, i 

najbardziej żarliwą pobożnością odznaczają się ci, którzy wierzą, że są zbawieni łaską, bez 

uczynków, przez wiarę i to nie z nich samych, gdyż jest to dar Boży. Chrześcijanie powinni uważać 

i pilnować, aby zawsze tak było, aby w żaden sposób Chrystus nie został ponownie ukrzyżowany i 

wystawiony na jawną hańbę.  

  

 1. WYJAŚNIENIE BŁĘDNEGO PRZEDSTAWIENIA PRAWDZIWEGO 

KALWINIZMU. 
 

 NIE MA niczego, czego ludzie potrzebowaliby bardziej niż pouczenia, w odniesieniu do 

tego czym naprawdę jest kalwinizm. Najbardziej hańbiące zarzuty stawiano nam, a czasami, muszę 

się obawiać, przez ludzi, którzy wiedzieli, że są one całkowicie nieprawdziwe. I po dziś dzień  

wielu naszych przeciwników, którzy, gdy zabraknie im tematów do spierania się o nie, wymyślają i 

robią sobie kukłę ze słomy, nazywają ją Janem Kalwinem, a następnie strzelają do niej wszystkimi 

strzałami. Nie przybyłem tutaj, aby bronić waszej kukły ze słomy - strzelajcie do niej lub spalajcie 

ją, jak chcecie, a jeśli to wam pasuje, nadal przeciwstawiajcie się doktrynom, których nigdy nie 



nauczano, i lżyjcie fikcje, które nigdy nie istniały, z wyjątkiem w waszych własnych umysłach. 

Przyszedłem tutaj, aby przedstawić jakie są moje prawdziwe poglądy i wierzę, że każdy, kto się ze 

mną nie zgadza, odda mi sprawiedliwość, nie przedstawiając ich w nieprawdziwy sposób. Jeśli 

mogą obalić moje doktryny, niech je uczciwie wyrażą, a następnie obalą, ale dlaczego mieliby 

najpierw karykaturować moje poglądy, a potem dopiero próbować je obalać?  

 Wśród rażących kłamstw, które zostały wypowiedziane przeciwko właściwym 

kalwinistom, jest niegodziwe oszczerstwo, że utrzymujemy, iż małe dzieci są potępione. Nigdy nie 

padło podlejsze kłamstwo. Gdzieś w jakimś zakątku ziemi mógł istnieć łotr, który ośmielił się 

powiedzieć, że w piekle znajdują się niemowlęta, ale nigdy go nie spotkałem ani nie spotkałem 

człowieka, który kiedykolwiek widział taką osobę. Twierdzę, że w odniesieniu do niemowląt Pismo 

Święte mówi niewiele, a zatem tam, gdzie Pismo mówi niewiele, nikt nie może o tym decydować w 

sposób dogmatyczny. Ale myślę, że mówię w imieniu całego ciała kalwinistów, lub na pewno z 

niezmiernie nielicznymi wyjątkami i tymi nieznanymi mi, kiedy twierdzę, że uważamy, że 

wszystkie niemowlęta są wybrane przez Boga i dlatego są zbawione, i uważamy to za środek, za 

pomocą którego Chrystus w dużym stopniu zobaczy nagrodę za mękę swojej duszy i mamy 

nadzieję, że w ten sposób liczba zbawionych przewyższy liczbę zgubionych. 

 Jakiekolwiek poglądy mogą mieć nasi przyjaciele na ten temat, niekoniecznie są one 

związane z doktryną kalwińską. Wierzę, że Pan Jezus, który powiedział: „….do takich należy 

królestwo niebieskie” (Mt 19:14 UBG), codziennie i nieustannie przyjmuje w swoje kochające 

ramiona tych małych, którzy pojawiają się na świecie tylko na chwilę, a potem są porywani do 

Nieba. Nasze hymny nie są złym świadectwem naszej wiary w tym punkcie, a jeden z nich brzmi 

tak:  

  

                                       „Miliony niemowlęcych dusz tworzy 

                                                 Rodzinę na wysokości”.  

 

Toplady, jeden z najzagorzalszych kalwinistów, „W moich uwagach”, mówi, „na temat doktora 

Newella, dałem świadectwo, że jestem głęboko przekonany, że dusze wszystkich zmarłych 

niemowląt są z Bogiem w chwale; że w dekrecie predestynacji do życia Bóg zawarł wszystkich, 

których postanowił zabrać w dzieciństwie, i że dekret potępienia nie ma z nimi nic wspólnego”. Ba, 

idzie dalej i pyta rozsądnie, w jaki sposób anty-kalwiński system warunkowego zbawienia i 

wybrania lub przewidzenia, że po zbawieniu ludzie będą wykonywać dobre uczynki, będzie 

pasować do zbawienia niemowląt? Jest oczywiste, że Arminianie i Pelagianie muszą wprowadzić 

nową zasadę przedwiecznego wybrania, a jeśli chodzi o zbawienie niemowląt, muszą stać się 

kalwinistami.  

 Czy nie jest to argument na rzecz kalwinizmu, że jego zasada jest jednolita w całym 

systemie i że nie jest potrzebna żadnej zmiana na gruncie, na którym człowiek jest zbawiony, czy to  

młody, czy stary? John Newton z Londynu, przyjaciel Cowpera, znanego ze swojego kalwinizmu, 

utrzymuje, że dzieci w Niebie przewyższają liczbę dorosłych mieszkańców Nieba w całym ich 

niezliczonym szeregu. Gill, wielki orędownik kalwinizmu, wyznawał doktrynę, że wszyscy 

umierający w w wieku niemowlęcym są zbawieni. Te same poglądy podziela inteligentny pisarz 

współczesny, dr Russell z Dundee, również kalwinista. A kiedy weźmie się pod uwagę, że prawie 

połowa ludzkości umiera we wczesnych latach dzieciństwa, to łatwo jest zrozumieć, jak ogromne 

musi być codzienne i godzinne przyjmowanie w poczet populacji Niebios tych małych ludzi.   

 Bardziej powszechny zarzut, wniesiony przez bardziej przyzwoitych ludzi, bo muszę 

powiedzieć, że ostatni zarzut nigdy nie jest wnoszony z wyjątkiem osób niegodziwych – jest taki, 

że trzymamy się wyraźnego fatalizmu. Otóż, mogą istnieć kalwiniści, którzy są fatalistami, ale 

kalwinizm i fatalizm to dwie różne rzeczy. Czy większość chrześcijan nie wyznaje doktryny 

opatrzności Bożej? Czyż wszyscy chrześcijanie, wszyscy wierzący w Boga nie wyznają nauki o 

Jego uprzedniej wiedzy? Wszystkie trudności, które stawia się doktrynie predestynacji, można z 

równą siłą stawić Boskiej uprzedniej wiedzy. My kalwiniści wierzymy, że Bóg predestynował 

wszystko od samego początku, ale istnieje różnica między predestynacjami inteligentnego, wszech-



mądrego, i wszech-hojnego Boga a ślepym fatalizmem, który po prostu mówi: „To dlatego, że tak 

musi być. ”  

 Pomiędzy predestynacją Pisma Świętego a przeznaczeniem Koranu każdy rozsądny 

człowiek musi dostrzec różnicę o najbardziej zasadniczym charakterze. Nie zaprzeczamy, że rzeczy 

są tak zarządzone, że tak musi być, ale dlaczego tak ma być, jeśli nie dlatego, że Bóg Ojciec, który 

jest miłością, tak postanowił? Nie z powodu jakiejkolwiek konieczności w okolicznościach, aby 

takie a takie rzeczy miały mieć miejsce. Chociaż koła Opatrzności obracają się z niewzruszoną 

dokładnością, to jednak nie bez celu i mądrości. Koła są pełne oczu, a wszystko, co zostało 

ustanowione, jest tak zaplanowane, że prowadzi do najwspanialszego ze wszystkich celów, a 

mianowicie do chwały Boga, a ponadto do dobra Jego stworzeń.  

 Następnie spotykają nas niektórzy ludzie, którzy mówią nam, że głosimy nikczemną i 

straszną doktrynę suwerennego i niezasłużonego potępienia. "O!" mówią: „Uczysz, że ludzie są 

potępieni, ponieważ Bóg stworzył ich na potępienie i że idą do piekła nie z powodu grzechu, nie z 

powodu niewiary, ale z powodu jakiegoś mrocznego dekretu, na mocy którego Bóg określił ich 

przeznaczenie”. Bracia, to kolejny niesprawiedliwy zarzut. Boży przedwieczny wybór nie pociąga 

za sobą potępienia. Mogą być tacy, którzy trzymają się bezwarunkowego potępienia. Nie stoję tutaj 

jako ich obrońca, niech bronią się najlepiej, jak potrafią. Ja ze swej strony trzymam się Bożego 

przedwiecznego wybrania, jednakże świadczę równie jasno, że jeśli ktoś jest zgubiony, to jest 

zgubiony z powodu grzechu, i takie jest jednolite stanowisko kaznodziei kalwińskich.  

 Mógłbym odesłać was do naszych standardów, takich jak „Katechizm Zgromadzenia 

Westminsterskiego”, i do wszystkich naszych Wyznań Wiary, ponieważ wszystkie one wyraźnie 

stwierdzają, że człowiek jest zgubiony z powodu grzechu i że na nikogo nie nakłada się żadnej kary 

poza tym, na co obficie i sprawiedliwie dany człowiek zasługuje. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek 

wypowiedział przeciwko nam to oszczerstwo, to niech nie robi tego ponownie, ponieważ jesteśmy 

tak samo niewinni w tej sprawie, jak wy sami. Mówię osobiście i myślę, że poleciłbym to w tym 

zakresie moim braciom sufrażystom, wiem, że wyznaczenie Boga rozciąga się na wszystkie rzeczy, 

ale nie stoję na tej kazalnicy, ani na żadnej innej, aby składać potępienie kogokolwiek gdziekolwiek 

indziej niż na samego człowieka. Jeśli zostanie zgubiony, to potępienie jest winą tylko i wyłącznie 

człowieka. Ale jeśli zostanie zbawiony, to zbawienie jest tylko i wyłącznie dziełem Boga  

 Aby jeszcze jaśniej i wyraźniej wyrazić tę ważną kwestię, zacytuję ogólnie zdolnego 

prezbiteriańskiego teologa: „Pobożny metodysta jest nauczany, że kalwinista reprezentuje Boga 

jako stwarzającego ludzi, aby ich zgubić. Jest nauczany, że kalwiniści utrzymują, że ludzie są 

zgubieni, nie dlatego, że grzeszą, ale dlatego, że nie są przedwiecznie wybrani przez Boga”. 

Wierząc, że jest to prawdziwe stwierdzenie, czy nie jest dziwne, że metodysta zatrzymuje się na 

drodze duchowej i ogłasza się, jeśli nie Arminianinem, to przynajmniej anty-predestynariuszem? 

Ale żadne stwierdzenie powyższego rodzaju nie może być bardziej skandalicznie nieprawdziwe. 

Gdyż jednolita doktryna kalwinizmu mówi, że Bóg stwarza wszystko dla swojej własnej chwały, że 

jest nieskończenie sprawiedliwy i łaskawy, a tam, gdzie ludzie giną, dzieje się tak tylko na skutek 

ich grzechów.  

 Mówiąc o cierpieniu, czy to w tym świecie, czy w przyszłym, bez względu na to, czy 

dotyczy ono aniołów, czy ludzi, standardy Westminsterskie (które można uznać za najbardziej 

autorytatywne współczesne ucieleśnienie systemu kalwińskiego) niezmiennie łączą karę z 

wcześniejszym grzechem i tylko grzechem „Jeśli chodzi o tych niegodziwych i bezbożnych ludzi, 

których Bóg, jako sprawiedliwy sędzia ZA WCZEŚNIEJSZE GRZECHY, zaślepia i zatwardza, nie 

tylko odmawia im swojej łaski, przez którą mogliby zostać oświeceni w swoim zrozumieniu i która 

działałaby w ich sercach, ale i czasami także odbiera dary, które posiadali, i wystawia ich na 

działanie takich rzeczy, które stanowią okazję do grzechu dla ich zepsucia; i przy tym całkowicie 

wydaje ich na łup ich własnych pożądliwości, pokus świata i mocy szatana, przez co zdarza się, że 

zatwardzają się nawet pod wpływem środków, których Bóg używa do zmiękczania innych.”  

 Większy Katechizm, mówiąc o niezbawionych wśród aniołów i ludzi, stwierdza: ,,Bóg, 

zgodnie ze Swoją suwerenną mocą, i niezgłębioną radą Swojej własnej woli (przez którą udziela 

lub odmawia udzielania łaski, jak chce), pominął i przeznaczył z góry resztę na poniesienie hańby i 



gniewu, za ich grzechy, ku chwale i sławie Jego sprawiedliwości.” I dalej czytamy: „celem 

wyznaczenia przez Boga tego dnia (sądu ostatecznego) jest objawienie chwały Jego miłosierdzia, w 

wiecznym zbawieniu przedwiecznie wybranych i Jego sprawiedliwości w potępieniu potępionych, 

którzy są niegodziwi i nieposłuszni.” 

 Nie jest to nic więcej niż to, co przyznają metodyści i wszystkie inne ciała ewangeliczne - 

że gdzie ludzie giną na wieki, jest to konsekwencją ich grzechu. Jeśli zapytamy, dlaczego 

pozwolono grzechowi, który niszczy, wejść na świat, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko 

kalwinistów, ale w równym stopniu wszystkich innych wyznań. Odnosi się to tak samo do nich i są 

zobowiązani, aby odpowiedzieć na nie tak jak i on. Ba, pytanie to nie ogranicza się tylko do 

chrześcijan. Wszyscy, którzy wierzą w istnienie Boga - w Jego prawy charakter i doskonałą 

opatrzność, są jednakowo zobowiązani odpowiedzieć na to pytanie.  

 Jakakolwiek byłaby odpowiedź innych, odpowiedź kalwinisty może być uznana za podaną 

w oświadczeniu Wyznania Wiary, które stwierdza, że Boża opatrzność rozciąga się nawet na 

pierwszy upadek w Raju i inne grzechy aniołów i ludzi, itd. Jednakże w takim stopniu, że wszelka 

grzeszność pochodzi tylko od stworzenia, a nie od Boga, który będąc najświętszym i 

sprawiedliwym, ani nie jest, ani nie może być autorem ani aprobującym grzech. Trudno jest 

zrozumieć, co więcej można powiedzieć na ten temat, a jeśli takie są niewątpliwe odczucia 

kalwinistów, to jakie przeinaczenie może być bardziej ohydne niż to, które stwierdza jakoby  

utrzymywali, że grzesznicy giną niezależnie od ich grzechu lub że Bóg jest autorem ich grzechu? 

Jaka jest deklaracja Kalwina? „Każda dusza odchodzi (po śmierci) do miejsca, które przygotowała 

sobie podczas gdy żyła na tym doczesnym świecie”.  

 Trudno jest być oskarżonym o uznawanie za świętą prawdę tego, do czego czuje się wstręt 

jako do okropnego bluźnierstwa, a jednak tak są traktowani stale kalwiniści pomimo najbardziej 

podniosłych i oburzonych zaprzeczeń z ich strony. Przeciwko niczemu nie protestowali bardziej 

stanowczo niż przeciw myśli, że nieskończenie święty, prawy i dobry JAHWE jest sprawcą 

grzechu, a jednak jak często zwolennicy rywalizujących systemów teologicznych zarzucają im, że 

jest to artykuł ich wyznania wiary?  

 Kolejnym zarzutem przeciwko nam jest to, że nie ośmielamy się głosić Ewangelii 

nieodrodzonym. Że w rzeczywistości nasza teologia jest tak wąska i ciasna, że nie możemy głosić 

jej grzesznikom. Panowie, gdybyście odważyli się to powiedzieć, zabrałbym was do dowolnej 

biblioteki na świecie, w której przechowywane są dzieła dawnych ojców purytańskich, i 

pozwoliłbym wam wybrać dowolny tom i powiedzieć mi, czy kiedykolwiek przeczytacie więcej 

wymownych napomnień i zwracania się do grzeszników w swoich własnych książkach. Czy 

Bunyan nie błagał grzeszników o nawrócenie się i czy nie był zaklasyfikowany do żadnego innego 

odłamu jak tylko do kalwinistów? Czy Charnock, Goodwin i Howe nie cierpieli mąk, aby nawrócić 

dusze grzeszników, a kim byli, jeśli nie kalwinistami? Czyż Jonathan Edwards nie głosił 

grzesznikom, a kto jaśniej i wyraźniej mówił o tych doktrynalnych sprawach? Dzieła naszych 

niezliczonych teologów roją się od namiętnych odwołań do nienawróconych.  

 O! panowie, jeśli miałbym przedłożyć całą tego listę, to nie starczyłoby mi czasu. 

Bezsporny jest fakt, że pracowaliśmy więcej niż oni wszyscy dla zdobywania dusz. Czy George 

Whitefield był mniej seraficzny? Czy jego oczy wylewały mniej łez, czy jego serce poruszało się z 

mniejszym współczuciem, ponieważ wierzył w Bożą miłość wybrania i głosił suwerenność 

Najwyższego? Przypisywane jest nam bezpodstawne oszczerstwo  w powyższej sprawie. Nasze 

dusze nie są kamienne, nasze serca nie są pozbawione współczucia, które powinniśmy okazywać 

naszym bliźnim. Możemy rozgłaszać wszystkie nasze poglądy, a mimo tego równocześnie tak 

płakać jak Chrystus nad Jerozolimą, która z pewnością miała zostać zniszczona.  

 Dalej, muszę powiedzieć, że nie bronię niektórych braci, którzy przesadzili z 

kalwinizmem. Mówię o właściwym kalwinizmie, a nie o tym, który zdegenerował się i przerósł 

swoje piękno i świeżość. Mówię o nim tak, jak znajduję to w Zasadach Chrześcijańskiej Religii 

Kalwina, a zwłaszcza w jego Komentarzach. Przeczytałem je uważnie. Swoje poglądy na 

kalwinizm nie czerpię z powszechnej opinii, ale z jego książek. Ani też, mówiąc w ten sposób, nie 

bronię nawet kalwinizmu, jakbym dbał o tę nazwę, ale mam na myśli ten wspaniały system 



teologiczny, który naucza, że zbawienie jest z łaski od początku do końca. I znowu powtarzam, że 

jest to całkowicie bezpodstawny zarzut, że nie ośmielamy się głosić Ewangelii grzesznikom.  

 Następnie, abym mógł wyjaśnić te kwestie i zostawić mniej śmieci, aby moi bracia mogli 

sami je usunąć, czasami słyszałem, że mówiono, ale ci, którzy to mówią, powinni iść do szkoły i 

przeczytać pierwszą książkę dotyczącą historii, iż my którzy wyznajemy kalwińskie poglądy, 

jesteśmy wrogami przebudzeń. Cóż, szanowni państwo, w historii kościoła, poza nielicznymi 

wyjątkami, nie można było znaleźć przebudzenia, które nie zostało wywołane przez wiarę 

ortodoksyjną. Cóż to było za wielkie dzieło, którego dokonał Augustyn, kiedy kościół nagle obudził 

się z trującego i śmiertelnego snu, w który rzuciła go doktryna pelagiańska? Czym była sama 

reformacja, jeśli nie przebudzeniem ludzkich umysłów względem tych starych prawd?  

 Jakkolwiek daleko współcześni luteranie odstąpili od swoich starych doktryn, a muszę 

przyznać, że niektórzy z nich nie zgodziliby się z tym, co teraz mówię, to jednak w każdym razie 

Luter i Kalwin nie spierali się o predestynację. Ich poglądy były identyczne, a Lutra „O niewoli 

woli” jest tak mocną książką o darmowej łasce Bożej, jaką mógł napisać sam Kalwin. Posłuchajmy 

tego wielkiego grzmotu, gdy grzmi w tej książce: „Niech więc czytelnik chrześcijański wie, że Bóg 

niczego nie przewiduje w sposób warunkowy, ale że przewiduje, proponuje i działa na podstawie 

Swojej wiecznej i niezmiennej woli.” To jest uderzenie pioruna, które łamie i przewraca wolną 

wolę.  

 Czy muszę wam wymieniać lepsze nazwiska niż Hus, Hieronim z Pragi, Fartel, John 

Knox, Wycliffe, Wishart i Bradford? Czy muszę zrobić coś więcej, niż tylko powiedzieć, że 

wyznawali oni te same poglądy i że w ich czasach coś takiego jak przebudzenie Arminiańskie było 

zupełnie niespotykane i nie do pomyślenia? A potem, aby przejść do bardziej współczesnych 

czasów, jest wielki wyjątek, to cudowne przebudzenie pod przewodnictwem Wesleya, w którym 

Wesleyańscy metodyści mieli tak duży udział. Ale pozwólcie mi powiedzieć, że siła doktryny 

metodyzmu Wesleya tkwiła w jego kalwinizmie. Wielkie grono metodystów odrzuciło pelagianizm 

w całości i częściowo. Walczyli o całe zepsucie człowieka, konieczność bezpośredniego działania 

Ducha Świętego i że pierwszy krok w tej przemianie nie pochodzi od grzesznika, ale od Boga. 

Zaprzeczali wtedy, że są pelagianami5. Czy metodyści nie utrzymują tak mocno, jak my zawsze 

utrzymywaliśmy, że człowiek jest zbawiony przez działanie Ducha Świętego i tylko Niego? 

 I czy nie istnieje wiele kazań pana Wesleya pełnych tej wielkiej prawdy, że Duch Święty 

jest niezbędny do odrodzenia człowieka? Bez względu na to, jakie błędy popełnił, Wesley 

nieustannie głosił absolutną konieczność nowego narodzenia z Ducha Świętego, a są też inne 

punkty, w których można się z nim zgodzić. Na przykład nawet ludzka niezdolność. Nie ma 

znaczenia, jak niektórzy mogą nas przekręcać, gdy mówimy, że człowiek nie może sam z siebie 

pokutować ani wierzyć, ale stare normatywy Arminiańskie mówiły to samo. Wprawdzie twierdziły, 

że Bóg dał łaskę każdemu człowiekowi, ale nie kwestionowały faktu, że poza tą łaską nie było w 

człowieku zdolności czynienia tego, co było dobre dla jego własnego zbawienia.  

 A teraz pozwólcie mi powiedzieć, jeśli zwrócicie oczy na kontynent Amerykański, jak 

wielkim kłamstwem jest to, że doktryna kalwińska jest niekorzystna dla przebudzeń. Spójrzcie na te 

cudowne przebudzenia pod przywództwem Jonathana Edwardsa i innych, które moglibyśmy 

zacytować. Albo zwróćcie uwagę na Szkocję - co powiemy o M’Cheyne? Co powiemy o tych 

słynnych kalwinistach, doktorze Chalmersie, doktorze Wardlaw, a przed nimi Livingstone, Haldane, 

Erskine i tym podobnych? Cóż powiemy o mężach z ich szkoły, jeśli nie to, że chociaż trzymali się 

i głosili niezachwianie wielkie prawdy, które my dzisiaj głosimy, to jednak Bóg przyznał się do ich 

słowa, i tłumy zostały zbawione?  

 I gdyby być może nie wyglądało to zbytnio na chwalenie się własną pracą w służbie Bogu, 

to mógłbym powiedzieć, osobiście, że nigdy nie stwierdziłem, że głoszenie tych doktryn usypia 

niniejszą kongregację, która bardzo pragnęła zachowywać te prawdy, i żeby dusze ludzkie się 

nawracały. A tysiąc sześćset lub więcej osób, które sam ochrzciłem, na podstawie wyznania ich 

wiary, jest żywym świadectwem, że te stare prawdy w dzisiejszych czasach nie straciły swojej 

mocy promowania odrodzenia religii.  

 W ten sposób od samego początku wyjaśniłem te zarzuty. Potrzebuję teraz jeszcze kilka 



minut na to, aby powiedzieć, co się tyczy systemu kalwinistycznego, że jest kilka rzeczy, które 

należy powiedzieć na jego korzyść, do których oczywiście przywiązuję niewielką relatywną wagę,  

jednakże nie powinno się ich ignorować.  

 Faktem jest, że system doktryn zwany kalwinistycznym jest tak niezwykle prosty i tak 

łatwo się go nauczyć, że jako system teologiczny jest on łatwiejszy do nauczenia i łatwiejszy do 

zrozumienia przez niewykształcone umysły niż jakikolwiek inny. Ubogim głoszona jest Ewangelia 

w stylu, który wspomaga ich pamięć i poleca się ich osądowi. Jest to system, który został 

praktycznie uznany na wysokich podstawach filozoficznych przez takich ludzi jak Bacon, Leibnitz 

czy Newton, a mimo to może oczarować duszę dziecka i poszerzyć intelekt chłopa.  

 Poza tym, ma jeszcze jedną zaletę. I uważam, że nie jest nieistotna, Oto gdy  ten system 

teologiczny jest głoszony, to jest w nim coś, co pobudza do myślenia. Człowiek może usłyszeć 

kazania na temat innej teorii, które tylko musną go, tak jak skrzydło jaskółki delikatnie omiata 

strumyk, ale te stare doktryny albo doprowadzają człowieka do takiej złości, że idzie do domu i nie 

może spać z powodu nienawiści, albo też doprowadzają go do uniżenia myśli, tak, że czuje on 

ogrom rzeczy, które usłyszał. Tak czy inaczej, pobudzają go i ekscytują, ale nie chwilowo, ale w 

najbardziej trwały sposób.  

 Te doktryny go prześladują. Wierzga przeciwko ościeniowi i często w pełni Słowo 

wdziera się do jego duszy. I myślę, że nie jest to błahostka dla jakiejkolwiek doktryny, że tak 

oddziałuje na człowieka w wieku uśpienia, i z ludzkimi sercami tak obojętnymi na prawdę Bożą. 

Wiem, że wielu ludzi uzyskało więcej dobrego, gdy rozgniewali się z powodu kazania, niż gdy byli 

zadowoleni z niego, ponieważ gdy byli rozgniewani to, nieustannie zmagali się z prawdą tak, że w 

końcu ta prawda przepaliła wszystko i wpadła prosto do ich serc. Bawili się ostrymi narzędziami, i 

w końcu się nimi skaleczyli.  

 System kalwiński ma również tę wyjątkową zaletę - otóż jest bardzo spójny we wszystkich 

swoich częściach. Nie można pokonać kalwinisty. Można myśleć, że można tak zrobić, ale jednak 

nie da rady tak uczynić. Kamienie wielkich doktryn tak pasują do siebie, że im większy nacisk jest 

wywierany w celu ich usunięcia, tym mocniej przylegają do siebie. I można zauważyć, że nie 

można przyjąć jednej z tych doktryn, nie wierząc wszystkim pozostałym.  

 Przyjmijmy na przykład, że człowiek jest całkowicie zdeprawowany a wyciągniemy stąd 

wniosek, że z pewnością jeśli Bóg ma do czynienia z takim stworzeniem, to zbawienie musi 

pochodzić wyłącznie od Boga. A jeśli od Niego, to obrażony, wobec tego, który go obraził ma 

prawo udzielić mu lub odmówić Swojego miłosierdzia, jak zechce, i w ten sposób jesteśmy 

zmuszeni uznać doktrynę przedwiecznego wyboru Bożego, a kiedy ją przyjmiemy, to będziemy 

mieć wszystko – reszta doktryn łaski będzie do nich pasowała jak ulał.  

 Niektórzy, kładąc nacisk na swoje poglądy, mogą wierzyć w dwa lub trzy punkty systemu 

kalwińskiego, a w resztę nie, ale rozsądna logika, tak jak ją rozumiem, wymaga, aby człowiek 

trzymał się całości lub odrzucał całość. Doktryny stoją jak żołnierze na placu, tworząc z każdej 

strony linię obrony, która jest niebezpieczna do atakowania, ale łatwa do utrzymania. I zauważmy, 

że w tych czasach, kiedy błąd jest tak powszechny, a neologia6 stara się szerzyć wzdłuż i w szerz,  

nie jest to łatwą sprawą, aby włożyć w ręce młodego człowieka broń, która może zabić jego 

wrogów, i którą może łatwo nauczyć się posługiwać, a którą może uchwycić mocno, łatwo władać i 

nosić bez zmęczenia. Dodam, że jest to broń, której żadna rdza nie może skorodować i żadne 

uderzenia nie mogą złamać, skuteczna i dobrze zahartowana, prawdziwe jerozolimskie ostrze o 

twardości nadającej się do dokonania sławnych czynów. Również spójność części, choć oczywiście 

jest drobiazgiem w porównaniu z innymi rzeczami, nie jest bez znaczenia.  

 Dalej, dodam, ale to jest kwestia, którą rozwiną moi bracia, że system kalwiński ma tę 

doskonałość, że jest biblijny i zgodny z doświadczeniem wierzących. Ludzie na ogół stają się 

bardziej kalwinistyczni w miarę upływu lat. Czy nie jest to znak, że ta doktryna jest słuszna? W 

miarę jak ludzie dojrzewają do nieba, gdy zbliżają się do odpoczynku, która pozostaje dla ludu 

Bożego, ich dusza pragnie żywić się najlepszą pszenicą i brzydzi się plewami i łupinami.  

 A teraz, dodam, i robiąc to, obalę oszczerstwo, które czasami się rzuca na system 

kalwiński - że ta chwalebna prawda ma tę wspaniałość, że wytwarza najświętszych z ludzi. 



Możemy spojrzeć wstecz na wszystkie nasze kroniki i powiedzieć, tym, którzy się nam 

sprzeciwiają, że nie mogą wymienić nazwisk ludzi bardziej świętych, bardziej oddanych Bogu, 

bardziej kochających, i hojniejszych niż tych, których my możemy wymienić. Święci naszego 

kalendarza, choć niekanonizowani przez Rzym, zajmują pierwsze miejsce w księdze żywota.  

Wystarczy usłyszeć nazwiska Purytan, aby wzbudzić powszechny szacunek. Świętość osiągnęła 

wśród nich apogeum, co jest doprawdy rzadkością, a osiągnęli to dlatego, że kochali prawdę i żyli 

nią.  

 A jeśli ktoś powie, że nasza doktryna szkodzi wolności człowieka, to wskażę mu Olivera 

Cromwella i jego dzielnych żelaznobokich żołnierzy, kalwinistów co do jednego. Jeśli ktoś inny 

powie, że kalwinizm prowadzi do bezczynności, to wskażę mu Ojców Pielgrzymów i pustkowie, 

które skolonizowali. Mogę wskazać palcem na każdy zakątek ziemi na całym świecie i powiedzieć: 

„Tutaj dokonał czegoś człowiek, który wierzył w Boże dekrety, a ponieważ to zrobił, jest to dowód 

na to, że wiara w nie nie uczyniła go bezczynnym, i nie uśpiła go, tak by stał się leniwy”.  

 Jednak lepszym sposobem udowodnienia tego faktu jest to, żeby każdy z nas, który 

wyznaje te kalwińskie prawdy więcej modlił się, więcej czuwał, był bardziej święty, i bardziej 

aktywny niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż tak czyniąc, uciszymy sprzeciwianie się nierozumnych 

ludzi. Żywy argument to argument, który przemawia do każdego człowieka. Nie możemy 

zaprzeczyć temu, co widzimy i czujemy. Niech to do nas należy, aby oczyszczać się, jeśli 

zostaniemy zniesławieni i oczernieni, z takich zarzutów przez nienaganne życie, a stanie się jeszcze, 

że nasz Kościół i jego reputacja również okażą się, „Piękni jak księżyc, jaśni jak słońce i straszni  

jak armia ze sztandarami.” Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

                                             Wyjaśnienia 
 

 

 

 

 

 

 
1Antynomizm- Herezja nauczająca, że Dekalog nie powinien być normą dla chrześcijan.  

2Arminianizm- Herezja zaprzeczająca predestynacji, twierdząca, że zbawienie jest darem, jaki Bóg 

proponuje każdemu, oraz że to sam człowiek przez swoją postawę może go dostąpić i określić 

swoją wieczność. Tak więc to  człowiek obdarzony wolną wolą sam decyduje jaki będzie jego los w 

wieczności. 

3Fatalłizm- Herezja nauczająca nieuchronności losu jaki ma spotkać człowieka i determinuje jego 

życie i ostateczny wynik choćby wbrew woli.  

4Heterodoksja- Nieprawowierność, uznawanie odmiennych poglądów, dogmatów, niezgodnych z 

obowiązującą w danej religii doktryną.  

5 Pelagianizm – Herezja utrzymująca, że sama natura ludzka jest zdolna przezwyciężyć grzech i 

osiągnąć świętość, że grzech pierworodny nie przeszedł na potomstwo Adama i Ewy w postaci 

zepsutej natury. Człowiek może przez naśladownictwo Pana Jezusa Chrystusa sam się wyzwolić z 

grzechu, dzięki temu, że ma wolną wolę etc. 

6Neologia - Wprowadzanie nowych szczególnie racjonalistycznych poglądów lub doktryn do 

teologii. 

 

 


