
   STACZANIE DOBREJ WALKI WIARY. 

    CHRZEŚCIJAŃSKI BÓJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      THOMAS BOSTON 

 



     SPIS TREŚCI. 

 

 

 

 

I.  Staczaj dobrą walkę wiary..................................................................................3 

II. Doktryna: Chrześcijańskie życie jest dobrą walką wiary,  która musi być staczana przez 

wszystkich, którzy chcą dostać się do Nieba.................................................….3 

1. W jakich siedmiu odniesieniach życie chrześcijańskie jest walką wiary?....................3 

2.  Jak to się dzieje, że wiara ma priorytet między wszystkimi pozostałymi łaskami w tej 

walce?................................................................................................................5 

3. W jakich odniesieniach jest to dobra walka?..................................….....................6 

4.  Dlaczego życie chrześcijańskie zostało uczynione walką?...........….........................7 

5. Dlaczego ta walka została nazwana walką wiary?...............................................….8 

6.  Jakich jest siedem poszczególnych bojów staczanych w tej walce?....................…....9 

A. Istnieje walka wiary w wezwaniu do wykonania czegoś większego niż zwyczajna praca lub 

obowiązek……..………………………………………………………………………………..9 

B. Istnieje również walka wiary, gdy chrześcijanin jest opuszczony……………………....10  

C. Bój toczy się również z pokuszeniami pochodzącymi od szatana, który jest 

zadeklarowanym przeciwnikiem Boga i ludzkości……………………………………………10 

D. Istnieje także walka wiary w utrapieniach………………………………………………...19 

E. Istnieje też walka wiary z doczesnym złym światem…………………………………..…29 

F. Tak samo toczy się walka przeciwko grzechowi……………………………………………38 

G. Istnieje również walka wierzącego ze śmiercią……………………………………………47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 I. ,,Staczaj dobrą walkę wiary,” (1 Tym 6:12 UBG). 

 

  

 Apostoł Paweł przekazawszy Tymoteuszowi napomnienie w odniesieniu do kilku 



poszczególnych obowiązków, daje mu w tym miejscu napomnienie do prowadzenia życia 

chrześcijańskiego w ogóle; które obejmuje dwie rzeczy, 

 1. Opis chrześcijańskiego życia. Nie jest to, łatwe, bezczynne i nieaktywne życie; ale: A. 

Walka, bój i zmaganie się: gdyż istnieje wielu wrogów powstrzymujących nas przed wejściem do 

ziemi obiecanej. B. Dobra walka. Na świecie istnieje wiele złych walk. Ludzie tego świata walczą i 

prowadzą utarczki o ten świat, o jego zaszczyty, korzyści i przyjemności, o które tak naprawdę nie 

warto walczyć. Natomiast walka chrześcijańska jest dobrą, szlachetną i godną staczania walką, w 

której objawia się prawdziwe męstwo i brak egoizmu. C. Walka wiary. Niektórzy rozumieją to jako 

doktrynę wiary, o którą należy walczyć. Ja rozumiem to raczej jako łaskę wiary, przez którą walka 

ma być prowadzona. To obejmuje te pierwsze rozumienie, i bardziej zgadza się z praktycznymi 

wskazówkami wersetu 11 i z zachętą: ,,...uchwyć się życia wiecznego,” co jest czynione przez łaskę 

wiary. Tak więc jest to walka, która ma byś prowadzona poprzez wierzenie. 

 2. Słowa nakazu: ,,Staczaj dobrą walkę wiary,” oznaczają cierp jak walczący, czy też 

zapaśnik dokładając wszelkich sił. Tymoteusz już był zaangażowany w walkę; był w dalszym ciągu 

na polu bitwy, z którego przeciwnik jeszcze nie zszedł; dlatego powiedziano Tymoteuszowi, aby 

walczył. Paweł natomiast schodził z pola walki, dlatego powiedział: ,,Dobrą walkę stoczyłem, bieg 

ukończyłem, wiarę zachowałem” (2 Tym 4:7 UBG). 

 Doktryna naturalnie wynikająca z powyższych słów wstępu jest następująca. 

  

 

 II. DOKTRYNA: CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE JEST DOBRĄ WALKĄ WIARY, 

KTÓRA MUSI BYĆ STACZANA PRZEZ WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ DOSTAĆ SIĘ 

DO NIEBA. 

  

 W omawianiu tej doktryny przedstawię: 

 1. W jakich siedmiu odniesieniach życie chrześcijańskie jest walką wiary? 

 2.  Jak to się dzieje, że wiara ma priorytet między wszystkimi pozostałymi łaskami w tej 

walce?  

 3. W jakich odniesieniach jest to dobra walka? 

 4.  Dlaczego życie chrześcijańskie zostało uczynione walką? 

 5. Dlaczego ta walka została nazwana walką wiary? 

 6.  Jakich jest siedem poszczególnych bojów staczanych w tej walce? 

 Przejdę teraz do pierwszego punktu: 

  

 1. W JAKICH SIEDMIU ODNIESIENIACH ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE JEST 

WALKĄ WIARY? 

  

 A. Istnieją wrogowie naszego zbawienia i dlatego musi istnieć wiara w duszy, która by ich 

zwalczała. Tam, gdzie nie ma dwóch stron, nie może być walki. W Niebie nie ma walki bo nie ma 

tam wrogów (Obj 21:25 UBG). Nie ma też takiej walki w niewierzącym świecie bo wrogowie 

posiadają tam wszystko i nie ma tam wiary, która by powstała przeciwko nim (Łk 11:21 UBG). 

Niewiara przenosi człowieka na stronę wroga; jest to zły szpieg, który powiada, że nie można nawet 

myśleć o walce. Ta walka ma miejsce tylko tam, gdzie spotykają się wiara i jej przeciwieństwa; a 

ma to miejsce w sercu i życiu chrześcijanina. ,,...Cóż widzicie w Szulamitce? Widzimy jakby 

oddziały wojenne” (Pnp 6:13 UBG). Tak więc walczącym jest tylko człowiek, który oddał się 

Chrystusowi i opowiedział się za Nim. 

 B. Wróg nie będzie siedział bezczynnie, ale przypuści atak na wierzącego, który ruszy w 

kierunku Nieba. Stąd bierze się wezwanie Piotra: ,,Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, 

diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć” (1 Piot 5:8 UBG); szatan może tulić swoje 

własne dzieci i starać się, aby wszystkie leżały cicho, gdyż im bezpieczniej będą leżeć w jego 

szponach tym mniejsze będzie niebezpieczeństwo, że od niego uciekną. Jednakże nie wolno 

dzieciom Bożym pragnąć, aby byli tak traktowanymi, gdyż ich twarze są zwrócone poza jego 



królestwo, dlatego oblicze wroga będzie zwrócone przeciwko nim jako coś co trzeba będzie 

pokonać. 

 C. Lud Boży musi sprzeciwiać się szatanowi ,,Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze,” (1 

Piot 5:9 UBG). Wierzący muszą trzymać się drogi Bożej i iść nią wbrew wszelkiej opozycji i 

zmagać się z wszelkimi trudnościami pojawiającymi się na drodze do Nieba (Łk 13:24 UBG). 

Muszą się zaprzeć swoich wygód, zadowolić się porzuceniem swoich miękkich łóżek wygody, a 

znosić trudy (2 Tym 2:3 UBG). 

 D. Muszą przeciwstawiać się wiarą (1 Piot 5:9 UBG). Wiara jest ustami duszy, które muszą 

wydać okrzyk w tej walce, rękami które mocarze muszą w niej znaleźć, bronią, którą muszą w niej 

dzierżyć zarówno w jej ofensywnej jak i defensywnej części. ,,A przede wszystkim weźcie tarczę 

wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego” (Ef 6:16 UBG). Tak więc 

należy nie tylko posiadać łaskę wiary, ale i ją praktykować. 

 E. Muszą kontynuować przeciwstawianie się i trwać w nim: ,,Dlatego weźcie pełną zbroję 

Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się” (Ef 6:13 

UBG). Życie chrześcijanina jest walką, a to oznacza trwanie. Wielu uważa, że nie będą mieli 

większego trudu, gdy wróg rzuci się na nich z zaskoczenia bo pokonają go jednym uderzeniem i 

powalą go, i w ten sposób znowu będą mieli spokój; dlatego kłopoczą się wątpliwościami i 

obawami co do miłości Bożej, ponieważ dzieje się z nimi inaczej, ponieważ wróg dalej jest mocny i 

żywy (Iz 26:18 UBG). Panowie, powinniście rozważyć sobie to, co jest uderzające, a mianowicie, 

że ta walka nie jest chwilowa. 

 F.  Muszą zaliczać wzloty i upadki, otrzymywać rany, ale i sami je zadawać w czasie walki. 

Dawid mówił: ..PANIE, w swojej łaskawości umocniłeś moją górę; ale gdy ukryłeś swoje oblicze, 

strwożyłem się” (Ps 30:7 UBG). Zwycięski Jakub utykał w biodrze, po swojej walce wiary z 

aniołem. Bycie absolutnym panem nad wrogiem nie byłoby walką wiary, lecz jej tryumfem, co jest 

zarezerwowane dla Nieba. W walce wiary chrześcijanin może zostać powalony na kolana, ale nie 

może się poddać; chociaż nieprzyjaciel może nawet powalić go na plecy, to jednak musi on 

powiedzieć: ,,Nie ciesz się z mojego powodu, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, powstanę; 

choć siedzę w ciemności, PAN, jest moją światłością” (Mich 7:8 UBG); i stanąć na nogi ponownie. 

 G. Wreszcie, wiara ma główny udział w tej walce, w której będą użyte wszystkie łaski, łaski 

czyniące i cierpiące, jednakże walka bierze swoje imię od wiary, jako tej łaski, która ma w niej 

główny udział. Gdyż, 

 a. Powołanie dotyczy tego co wiara posiada. Życie i zbawienie w Chrystusie Jezusie jest 

przedstawione, oferowane i opisane w Ewangelii grzesznikowi; a grzesznik wierząc w Chrystusa 

przywłaszcza sobie i bierze je w posiadanie przez wiarę. ,,Mój umiłowany jest mój, a ja jestem 

jego” (Pnp 2:16 UBG). ,,Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!” (Jan 20:28 UBG). 

,,A to świadectwo jest takie, że Bóg dal nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu, Kto ma 

Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia” (1 Jan 5:11-12 UBG). To jest podstawa 

sporu, którą posiada wróg. Jeśli człowiek porzuci swoje domaganie się życia i zbawienia przez 

Chrystusa, wtedy walka się kończy, wróg zrealizuje swój zamiar, ale jeżeli człowiek nie porzuci 

swego domagania się wtedy rozlega się alarm i rozpoczyna się walka, aby przepędzać wroga od 

tych rzeczy.  

 b. To wiara jest tym co trzyma mocno w posiadaniu to, co wróg chciałby zabrać 

człowiekowi. Gdyż jest to bowiem więź jedności pomiędzy Chrystusem i duszą, i jest tym co 

uchwyca się Chrystusa i życia wiecznego: ,,Nie porzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką 

zapłatę….A sprawiedliwy będzie żył z wiary,...” (Heb 10:35-38 UBG). Dlatego, jak mówi Pismo, 

wierząc lgniemy do Pana i trzymamy mocno to co posiadamy etc. Zabezpieczeniem i prawem do 

niebiańskiego dziedzictwa są Boże obietnice; wiara trzyma się ich, i w ten sposób zachowuje jego 

posiadanie.  

 c. To wiara z wszystkich łask biorących udział w walce jest głównym uczestnikiem. Ci 

bohaterowie wiary opisani w liście do Hebrajczyków okazali i potrzebowali wszystkich łask Ducha. 

W ich czynieniu i cierpieniu tak wielkich rzeczy było dużo miłości, pokory, cierpliwości etc; 

jednakże wszystko to zostało przypisane wierze. Gdyż wiara jest dowódcą wszystkich łask; 



wyprowadza je, uzbraja do walki i czyni je aktywnymi. I dlatego w tej walce następujące są słowa 

dane z Nieba: ,,Nie bój się, tylko wierz!” (Mar 5:36 UBG). ,,A przede wszystkim weźcie tarczę 

wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego” (Ef 6:16 UBG).  

  

 2.  JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE WIARA MA PRIORYTET MIĘDZY WSZYSTKIMI 

POZOSTAŁYMI ŁASKAMI W TEJ WALCE? 

  

 Odpowiedź: Dzieje się tak dlatego, że: 

 A. Jest to pierwsza łaska, która przychodzi na pole bitwy, a wszystkie inne podążają za nią. 

Jest to pierwsze ogniwo łańcucha łask Ducha, które cięgnie całą resztę za sobą (1 Tym 1:5 UBG). 

Jest to łaska nadrzędna z łona której pochodzą wszystkie inne, ponieważ jest to łaska jednocząca, 

która łączy duszę z Chrystusem, źródłem pełni. Tak więc sposobem, aby uzyskać miłość, pokutę, 

cierpliwość etc., jest wierzenie, bo w ten sposób zapełnia ono pole walki wojownikami po stronie 

Chrystusa. 

 B. Wzmacnia je wszystkie według swojej miary,  bo taka jest zasada rozdzielania łaski: 

,,Według waszej wiary niech się wam stanie” (Mat 9:29 UBG). Stosownie do tego jak jest słaba czy 

mocna takie są i one; bo jest ona nie tylko nadrzędną łaską ale i pielęgnującą je wszystkie. Wiara 

leży jakby najbliżej źródła i jest kanałem przekazywania dostaw: tak, że tak jak ona wchodzi, tak 

one otrzymują pożywienie. 

 C. Przynosi uleczenie do ran, które one otrzymują. Wiele razy miłość chrześcijańska jest 

okaleczana w tej walce i wykrwawiłaby się na śmierć z powodu strzały zazdrości Bożej 

wystrzelonej w jej pierś. Wiara daje walczącemu widok chwały Bożej na obliczu Chrystusa; i w ten 

sposób wyciąga strzałę. Gdy cierpliwość jest zraniona, tak, że nie może dłużej ustać, wtedy wiara 

przynosi obietnicę: ,,To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie 

skłamie, a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się” (Hab 2:3 

UBG); która stawia cierpliwość z powrotem na nogi. Przynosi liście drzewa życia i nakłada je na 

rany, uzdrawiając je i w ten sposób walka jest odnawiana. 

 D. Wiara prowadzi walkę i odnosi zwycięstwo: ,,Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze” 

(1 Piot 5:9 UBG). ,,A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 Jan 5:4 

UBG). To właśnie przez wiarę wróg zostaje zmuszony do ucieczki, częściowe zwycięstwa są 

uzyskiwane w tym życiu, a całkowite zwycięstwo jest uzyskiwane z chwilą śmierci (2 Tym 4:7-8 

UBG). W ten sposób męczennicy przepłynęli przez morze krwi na drugi brzeg. 

 Wielkim zamysłem wroga jest osłabienie wiary i wyrwanie jej z rąk walczących chrześcijan. 

To przez niewiarę w groźby pierwszego Przymierza, szatan zrujnował pierwszy świat; a teraz jego 

wielkim celem jest powstrzymywanie ludzi przed wierzeniem w obietnice drugiego Przymierza. 

Wie on dobrze, że w nich tkwi siła wierzących, a gdy się zabierze wiarę w nie, to wierzący staną się 

jak inni ludzie, tak, że będzie mógł z nimi zrobić to, co chce. 

 E. Wielkim zamysłem świętego Boga w tej walce jest wypróbowanie wiary. ,,Z tego się 

radujecie, chociaż teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; Aby 

doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w 

ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu się Jezusa Chrystusa „ (1 Piot 1:6-7 

UBG). Wiara działa w ufaniu niewidzialnemu Bogu, wierząc Jego Słowu i żyjąc zaufaniem 

obietnicy. W ten sposób Pan chce, aby Jego lud tak chodził przez pustynię tego świata (Przez wiarę 

bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.) (2 Kor 5:7 UBG). 

  

 3. W JAKICH ODNIESIENIACH JEST TO DOBRA WALKA? 

  

 A. Jej przyczyna jest dobra. Wielu walczy, aby przeprowadzić swoją złą sprawę siłą, a ich 

walki wynikają z gorliwego pragnienia zaspokojenia ich pożądliwości (Jak 4:1-2 UBG). Ale w tym 

wypadku wierzący staczają dobrą walkę o dobry powód, lgnąc do Pana pomimo wszelkich 

trudności, chwytając się i trzymając żywota wiecznego. Jest to sprawa Boga, Chrystusa i grzesznika 

wiecznego zbawienia, które nie mogą nie być dobrą przyczyną, aby starać się ją utrzymać 



przeciwko wszelkim przeciwnikom. 

 B. Jest to walka zaszczytna, godna męża posiadającego prawdziwe męstwo i szlachetność (1 

Kor 9:25-27; Przys 16:32 UBG). Ludzie tego świata chełpią się swoją siłą w przeciwstawianiu się 

słabym robakom podobnym do nich samych. W międzyczasie są niewolnikami diabła i swoich 

pożądliwości i nie mają serca ani ochoty, aby się im sprzeciwić, bo są więźniami z własnej woli. 

Natomiast wierzący w swojej walce napotyka groźniejszych wrogów: ,,Nie toczymy bowiem walki 

przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności 

tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich” (Ef 6:12 UBG).  

 C. Istnieje dobry wódz w tej walce, Pan Jezus Chrystus, pod którego sztandarem walczy 

wierzący, (Heb 2:10 UBG). Chrystus poszedł na czele całej walczącej kompanii i pokonał wrogów; 

teraz wzywa swój lud aby przeszedł przez armię, którą rozbił: ,,Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze 

mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie” (Obj 3:21 

UBG). Chrystus jest zawsze przy ich boku, a sprawa jest Jego; z tego względu musi to być dobra 

walka. 

 D. W odniesieniu do dobra, które osiąga się nawet z częściowych zwycięstw; pomagają one 

wierzącym przetrwać uderzenia i przezwyciężyć je, chociaż wojna nie jest jeszcze zakończona. Stąd 

apostoł Paweł powiada: ,,...chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; A 

cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję; A nadzieja nie przynosi wstydu” 

(Rzym 5:3-5 UBG). Ostre próby wiary są ciężkie, gdy się je doświadcza; jednakże przegląd 

ominiętych niebezpieczeństw, co uczynił Pan dla duszy w czasie walki, sprawia niezwykłą 

przyjemność; tak, że człowiek dochodzi do powiedzenia, że dobrze było, że został utrapiony. 

 E. Co się tyczy ostatecznego i całkowitego zwycięstwa na końcu, to jest ono pewne. Dlatego 

apostoł Paweł napisał: ,,A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami” (Rzym 16:20 

UBG). W trakcie wojny wierzący może przegrać niejedną bitwę; może zostać haniebnie pokonany; 

jednakże chociaż wróg może przeważać jak dotąd, to jednak wierzący będzie zwycięzcą na końcu. 

Ludzie z miasta Aj na początku zyskali przewagę nad ludźmi Jozuego, ale nie trwało to długo, 

Jozue ostatecznie odniósł pełne zwycięstwo nad nimi. 

  

 4.  DLACZEGO ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE ZOSTAŁO UCZYNIONE WALKĄ? 

  

 Bez wątpienia Pan mógł sprawić, aby warunki na drodze, którą idzie Jego lud były stale 

przyjemne dla nich po tej jak i po tamtej stronie śmierci, i oczyścić ją z tych uzbrojonych 

przeciwników, którzy są zawsze gotowi, aby ich zaatakować. Jednakże pozostawił tę drogę taką 

jaka jest, aby:  

 A. Członkowie ludu idącego tę drogą mogli zostać upodobnieni do ich Głowy w ich 

przechodzeniu przez ten doczesny świat. Życie, które prowadził nasz Pan Jezus Chrystus na tym 

świecie, było życiem walki przez cały czas, dopóki nie opuścił go i nie wszedł do swojej chwały. 

Jest to zgodne z tym zatem, żeby jego naśladowcy doświadczyli tego samego, aby zostali 

upodobnieni do swojej Głowy w cierpieniu jak i w królowaniu: ,,Jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy 

też z nim byli uwielbieni” (Rzym 8:17 UBG). ,,Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować” (2 

Tym 2:12 UBG).  

 B.  Aby nicość i zupełna niegodność stworzenia, które ma nosić koronę chwały na zawsze, 

mogła w  przekonywający sposób objawić się, tak aby ono samo jak i inni mogli zobaczyć, że jest 

to wyłącznie zasługa darmowej łaski, a nie ich (Pwt 8:2 UBG). Widzimy, że Pan zwykle trzymał 

bardzo nisko tych, których zamierzał wywyższyć; jak to było na przykład w przypadku Józefa, 

Mojżesza i Dawida; a było tak zrobione, aby wykluczyć pychę wszelkiej chwały; aby mogli 

zobaczyć własną niegodność; że było to wszystko z darmowej łaski, i bez ich własnej zasługi. 

Stosownie do tego Pan chcąc przyprowadzić wybraną grupę do Nieba, najpierw prowadzi ją na 

pustynię. Na której węże kąsały tych ludzi, paleni byli pragnieniem etc., przez co ujawniało się w 

nich dużo zepsucia i słabości a potem dopiero zostali przyprowadzeni do wspaniałego miejsca. 

 C. Ku większemu zmieszaniu wielkiego przeciwnika, który atakował Go osobiście na tym 

doczesnym świecie; i który staje się pokonany przez biedne słabe stworzenia, po tym jak 



kontynuowały walkę przeciwko niemu. ,,A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi 

stopami” (Rzym 16:20 UBG). Nasz Pan Jezus Chrystus pokonał i pokrzyżował pokuszenia szatana 

na pustyni. Zatryumfował nad nim na krzyżu na którym gorzał żar bitwy: ,,I rozbroiwszy 

zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi” 

(Kol 2:15 UBG). Diabeł ponawia walkę przeciwko wierzącym na ziemi, i jaki jest tego wynik? 

Słaby wierzący za pomocą kamienia i procy kładzie Goliata na ziemi. Słaby wierzący przez wiarę 

konfunduje połączone siły i rozum ludzi i demonów (Łuk 10:19 UBG); co doprowadza do 

większego pomieszania wroga. 

 D. Ku zwiększeniu chwały wodza ich zbawienia i pełniejszego ukazania wolności łaski i 

skuteczności jego krwi i Ducha. a. Każda rana, którą wierzący otrzymuje w walce, umieszcza nowy 

klejnot w koronie Chrystusa. Gdyż każda nowa rana wymaga nowego plastra od Chrystusa. Ten 

plaster jest nową pozycją w księdze długów darmowej łaski takiego wierzącego i bardziej obciąża 

go długiem darmowej łaski. b. Każda rana, którą wierzący zadaje w tej walce, biorąc pod uwagę 

jego słabość i nieudolność a także siłę i przebiegłość wroga, czyni to samo. 

 E. Aby mogli posiadać większą różnorodność doświadczeń, bo napisano, że cierpliwość 

wywołuje doświadczenie, a doświadczenie nadzieję (Rzym 5:4 UBG). Wyćwiczony chrześcijanin 

jest człowiekiem posiadającym największe doświadczenie. Istnieje duża różnorodność obietnic w 

Przymierzu, dla różnych przypadków w jakich mogą się znajdować dzieci Boże, i aby Jego lud 

mógł doświadczyć rozkoszy tych obietnic wprowadza ich w różne okoliczności, do których 

odnoszą się te obietnice. Kto znajduje pocieszenie z następującej obietnicy: ,,...będzie mu dany 

chleb i wody mu nie zabraknie” (Iz 33:16 UBG), jeśli nie ci, którzy zmuszeni są do walki o 

codzienny chleb; a kto z tej: ,,PAN bowiem będzie sądzić swój lud, zlituje się nad swymi sługami, 

gdy zobaczy, że ich siła ustała, i że nie ma ani niewolnika, ani wolnego” (Pwt 32:36 UBG), jeśli nie 

ci, których sytuacja pogorszyła się do skrajności i do punktu beznadziejności? 

 F. Wreszcie, aby Niebo było bardziej słodsze dla tych, którzy tam wejdą. To w tym 

odniesieniu Niebiosa są nazwane miejscem pocieszenia, w którym nastąpi otarcie łez i odpoczynek 

od trudów (Łk 16:25 UBG). Nikt nie znajdzie tam takiego słodkiego odpoczynku jak wymęczony 

człowiek. Dziecko Boże zbliży się do końca swojej podróży po wielu wzlotach i upadkach, 

przybędzie na brzeg po niebezpiecznej podróży i zaśpiewa pieśń Mojżesza i Baranka z większym 

natężeniem niż gdyby nie było w żadnym niebezpieczeństwie od pierwszego wyruszenia w drogę. 

  

 5. DLACZEGO TA WALKA ZOSTAŁA NAZWANA WALKĄ WIARY? 

  

 Powodem jest to, że w ten sposób wszelka chwała odniesionych zwycięstw przyczynia się 

do uwielbienia darmowej łaski a nie do samego grzesznika: ,,Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby 

było z łaski” (Rzym 4:16 UBG). Pan jest zazdrosny o swoją chwałę, a grzeszny człowiek jest 

bardzo skłonny do przypisywania sobie czegokolwiek; dlatego wszystko oparte jest na wierze; bo 

jej działanie tkwi w tych dwóch rzeczach.  

 A. W wyprowadzeniu grzesznika całkowicie poza niego samego i z własnej podstawy. Stąd 

Pismo mówi, że wierzący nie mają ufności w ciele (Filip 3:3 UBG). Wielka moc niewierzącego 

leży w zebraniu razem całej mocy jego naturalnych zdolności i w ich ufności próbowanie 

uczestniczenia w bitwie. Natomiast wiara sprawia, że odmówione jest poleganie człowiekowi na 

wszystkich własnych zdolnościach, na sobie, własnej sile, swoim własnym świetle poznania etc. I 

dla tego jak ogień płonie najbardziej na ostrym mrozie, tak i wiara działa najmocniej, gdy wyrok 

śmierci jest wydany na wszystkie możliwe środki pomocy, jak to miało w przypadku wiary 

Abrahama. 

 B. W opieraniu się na Panu w odniesieniu do wszystkiego. Stąd Pismo mówi, że wierzący 

radują się w Chrystusie Jezusie (Filip 3:3 UBG). Wiara wyrusza do bitwy w imieniu Pana, 

trzymając się Jego obietnicy, ufając, że ją spełni; tak że to usta duszy są tymi, które wysysają sok 

obietnicy przez powiernicze jej zastosowanie i ufanie jej. 

  

 6.  JAKICH JEST SIEDEM POSZCZEGÓLNYCH BOJÓW STACZANYCH W TEJ 



WALCE? 

  

 A. Wezwanie do wykonania czegoś większego niż zwyczajna praca lub obowiązek. 

 B. Będąc opuszczonym. 

 C. W pokuszeniach pochodzących od szatana. 

 D.  W utrapieniach. 

 E. Przeciwko doczesnemu złemu światu. 

 F. Przeciwko grzechowi. 

 G.  Przeciwko śmierci. 

 

 A. ISTNIEJE WALKA WIARY W WEZWANIU, ABY WYKONAĆ JAKĄŚ 

WIĘKSZĄ NIŻ ZWYCZAJNĄ PRACĘ LUB OBOWIĄZEK.  

 

 Czasami Pan wystawia na próbę swoich wierzących poprzez wezwanie ich, aby wykonali 

jakiś niezwykły obowiązek. I tak Abraham został wezwany do złożenia w ofierze Izaaka (Rdz 22:1-

2 UBG), Mojżesz, aby wyprowadzić synów Izraela z Egiptu (Wyj 3 UBG); i Jonasz, aby głosił 

pokutę Niniwijczykom (Jon 1:1-2 UBG). 

 W takim wypadku wierzący ma pełne ręce roboty, z tym, z czym jest w stanie się zmagać, 

aby iść na przód; a czasami gdy wiara go zawodzi by powrócić na prawidłową drogę. W ten sposób 

Jonasz musiał się zmagać w tej walce, gdy, aby uniknąć wypełnienia swojego obowiązku, uciekał 

do Tarszisz. 

 To co sprawia trudność tutaj to: a. Trudność samego dzieła tak jak to było w wypadku 

Abrahama. b. Głębokie poczucie naszej niezdolności do jego wykonania, jak to było w przypadku 

Mojżesza, gdy nakazano mu, aby wyprowadził synów Izraela u Egiptu (Wyj 4:10 UBG). Gdyż 

czasami jest to tym do czego chrześcijanin wydaje się być ze wszystkiego najbardziej 

nieodpowiedni. c.  Wielkie niebezpieczeństwo, które może tkwić w takim dziele, tak że 

chrześcijanin może wystawić się na ryzyko zabierając się za jego wypełnianie. Czasami musi 

zaryzykować swoją reputację, jak to było w przypadku Jonasza; a czasami musi zaryzykować swoje 

bezpieczeństwo albo życie. Tutaj istnieje szczególna walka wiary do stoczenia. I w tym też musi 

być okazywana wiara, 

 (1.) W zastosowaniu się do Bożego powołania w wierze obietnicy, co do otrzymania siły do 

jego spełnienia. Stąd apostoł Paweł powiedział: ,,Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie 

umacnia” (Filip 4:13 UBG). Bóg nigdy nie powołuje swojego ludu do żadnego obowiązku, dopóki 

nie da mu podstaw do oczekiwania wyposażenia od Siebie na drodze wierzenia: ,,Czy ktoś 

kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt?” (1 Kor 9:7 UBG). Boże powołanie sugeruje 

obietnicę wyposażenia: ,,Droga PANA jest mocą dla prawego” (Przys 10:29 UBG). Bóg 

dopasowuje plecy do ciężaru. Niezależnie od tego czy mała siła będzie miała pasować do 

niewielkiej pracy czy wielkie dzieło do wielkiej siły. 

 (2.) W wypełnianiu obowiązku, w wierze w Bożą ochronę, tak dalece jak to widzi dobrym. 

Wiara ufa Bogu w odniesieniu do swego bezpieczeństwa w wypełnianiu obowiązku, zgodnie z 

obietnicą: ,,Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich 

drogach” (Ps 91:11 UBG). Dopóki ktoś znajduje się na drodze po której Bóg każe mu iść, dopóty 

taka osoba może być pewna, że Bóg otoczy go żywopłotem i sprawi, że wszystko będzie działać dla 

jego dobra. 

  

 B. ISTNIEJE RÓWNIEŻ WALKA WIARY, GDY CHRZEŚCIJANIN JEST 

OPUSZCZONY.  

  

 W tym wypadku wierzący znajduje się w ciemnej dolinie w specjalny sposób, gdyż Pan w 

głębi swojej mądrości odstępuje od niego. I w takiej sytuacji wiele rzeczy może stać się bardzo 

trudnymi. 

 a. Ciemność ogarnia wierzącego (Iz 50:10 UBG) i chodzi on płacząc bez słońca. Jego 



dotychczasowe światło jest mu zabrane a jego miejsce zajmują chmury i mgła, tak że nie widzi 

swojej drogi. 

 b. Niedyspozycja do wykonywania obowiązku pochodząca czasami z  nietrwałej chęci do 

społeczności z Bogiem (Pnp 5:2 UBG), a czasami ze skrajnego zaniepokojenia (Ps 77:4 UBG). Tak, 

że dusza nie jest więcej nienadająca się do wykonywania obowiązku, aniżeli kiedy jest tego 

największa potrzeba. 

 c.  Atakuje ich wielka ilość wątpliwości i lęków wątpiących w ich miłość do Boga i miłość 

Boga do nich (Ps 77:7 UBG). 

 d. Strachy Boże walczą przeciwko nim (Hi 6:4 UBG). Gdy wspominają Boga są strwożeni 

(Ps 77:3 UBG). Wierzący jest prowadzony jako jeniec z Syjonu do Synaju, uwolnienie przepada, a 

prawo wytacza proces przeciwko niemu. Bóg wydaje się być wrogiem (Ps 88:15 UBG). 

 Zadaniem wiary w tej walce jest, 

 (1.) usprawiedliwienie Boga w takim działaniu (Ps 22:3 UBG) i poddanie się pod Jego 

suwerenność (Hi 2:9-10 UBG), wierząc, że On czyni wszystko dobrze. Wierzący ma do czynienia z 

Tym, którego wola jest nadrzędnym prawem, i z tej przyczyny nie wolno mu odważyć się, aby 

wzywać Go, aby zdał z tego sprawozdanie. 

 (2.) przylgnięcie do Boga w Chrystusie przez wiarę lgnącą do Niego i mówienie wraz z 

Hiobem: ,,Oto choćby mnie zabił, jeszcze będę mu ufać” (Hi 13:15 UBG). Wierzący musi 

stanowczo przylgnąć do Chrystusa pomimo wielu zniechęceń. 

 (3.) wierzenie w wyjście w stosownym czasie; wyznając wraz z Kościołem: ,,Chociaż 

upadłem, powstanę; choć siedzę w ciemności, PAN jest moją światłością” (Mich 7:8 UBG), oraz 

oparcie się na tym napomnieniu: ,,Kto wśród was boi się PANA? Kto słucha głosu jego sługi? Kto 

chodzi w ciemności i nie ma światłości? Niech zaufa imieniu PANA i polega na swoim Bogu” (Iz 

50: 10 UBG). 

 (4.) trzymanie się zakończenia naszego zainteresowania, pomimo argumentów 

wyciągniętych z Boskiego działania udowadniającego, że jesteśmy niczym. Dlatego Hiob powiadał: 

,,...do śmierci nie odstąpię od swej niewinności. Będę trzymał się swojej sprawiedliwości i nie 

puszczę  jej; moje serce nie oskarży mnie, póki żyję” (Hi 27:5-6 UBG) 

 (5.) trwanie pomimo wszystko w wypełnianiu duchowych obowiązków. Tak jak to czynił 

Hiob, który pomimo nieszczęść, które na niego spadły błogosławił Boga. 

 

 C. BÓJ TOCZY SIĘ RÓWNIEŻ Z POKUSZENIAMI POCHODZĄCYMI OD 

SZATANA, KTÓRY JEST ZADEKLAROWANYM PRZECIWNIKIEM BOGA I 

LUDZKOŚCI. 

 

 Kusi on nieodrodzonych ludzi do grzechu, aby mocniej ich trzymać w swoich szponach; a 

wierzących kusi by zerwać ich społeczność z Bogiem, ich komfort i wzrost duchowy i żeby uczynić 

ich życie gorzkim, jeśli nie może spowodować, aby całkowicie wrócili do jego służby; oba te 

rodzaje ludzi kusi aby zgrzeszyli i znieważyli przez to Boga. Pokusy szatana są zbyt liczne, by je 

wszystkie wymienić szczegółowo; dlatego przedstawię tylko tych osiem następujących rzeczy w 

których trzeba walczyć walką wiary. 

 a.  Pokusy by grzeszyć, po wydającym się lub prawdziwym radowaniu się Bogiem w 

spełnianiu Jego nakazów lub zarządzeniach opatrzności. Nic nie jest bardziej zwyczajnego aniżeli 

subtelny lub wściekły atak diabła na osobę doprowadzoną do lepszego stanu niż zwyczajowy (Pnp 

5:1-2 UBG). I tak się dzieje po spełnieniu poważnych zarządzeń Bożych. I Tak też się działo po 

chrzcie Chrystusa (Mt 4:1 UBG),  i z uczniami po pierwszej społeczności. Diabeł jest pysznym, 

zazdrosnym duchem. Im lepiej się dzieje z duszą ludzką, tym bardziej prawdopodobnie cześć Boża 

jest promowana a także zbawienie takiej duszy. A żadnej z tych rzeczy nie może znieść ten złośliwy 

duch. W takim przypadku wiara musi zarządzać walką poprzez : 

 (1.) wierzeniu ostrzeżeniom Pisma i przykładom tego: ,,I powiedział Pan: Szymonie, 

Szymonie, oto szatan wyprosił sobie żeby was przesiać jak pszenicę” (Łk 22:31 UBG). ,,A żebym 

zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby 



mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił” (2 Kor 12:7 UBG). W ten sposób dusza 

będzie przygotowana, aby się strzec zanim przyjdzie pokuszenie i będzie w lepszym stanie 

przeciwstawić się mu; a gdy ono przyjdzie zobaczy, że nie jest większe ponadto, co wierzący 

napotkali w swoim życiu . 

 (2.) przeciwstawianie się, ale nie w ufności przysięgom, postanowieniom, zamiarom, 

obecnemu stanowi serca czy łasce już otrzymanej; ale w ufności łaski, która znajduje się w 

Chrystusie i w nowych jej dostawach: ,,Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się 

w słabości” ( 2 Kor 12:9 UBG). ,,Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie 

Jezusie” (2 Tym 2:1 UBG). To ufność w to co mamy w sobie niszczy wszystko. 

 b. Pokusy do grzechu który najłatwiej się popełnia: ,,zrzućmy z siebie wszelki ciężar i 

grzech, który nas tak łatwo osacza” (Heb 12:1 UBG). Diabeł na pewno zaatakuje wierzącego z jego 

słabej strony, tam gdzie ma największe szanse na odniesienie zwycięstwa. Albowiem wie jaki jest 

odpowiedni grzech dla natury, wieku, powołania zawodowego etc. danego wierzącego i w tym 

miejscu zaatakuje, gdzie mur jest najcieńszy. Dlatego ten, kto chce dostać się do Nieba musi 

przeciwstawić się i walczyć przeciwko szatanowi przez wiarę. 

 (1.) wierząc w konieczność pokonania grzechu nawet w tym względzie: ,,Jeśli więc twoje 

prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla 

ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia 

piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. 

Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 

było wrzucone do ognia piekielnego” (Mt 5:29-30 UBG). Ludzie zrobili by dobrze, gdyby 

pamiętali, że w pewnych przypadkach może tkwić brak jednej rzeczy, który niszczy wszystko (Mar 

10:21 UBG). Jeśli diabeł może utrzymać człowieka pod panowaniem jakiejkolwiek pożądliwości to 

będzie służyło jego celowi, ku wiecznej ruinie takiego człowieka, chociaż taki człowiek poza tym 

może posiadać wiele dobrych przymiotów. 

 (2.) wierzenie, że takie pokusy mogą zostać pokonane i opanowane: ,,Gdybyście mieli wiarę 

jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy: Wyrwij się z korzeniem i przesadź 

się do morza, usłuchałoby was” (Łk 17:6 UBG). Ludzie mają naturalną skłonność do podążania za 

tymi pokusami, tak że myślą, że daremną rzeczą jest przeciwstawianie się im, gdyż to nic nie da: 

,,Lecz ty mówisz: Na próżno, nie uczynię tego, bo rozkochałam się w obcych i pójdę za nimi” (Jer 

2:25 UBG). Jednakże takie słowa są językiem niewiary, której wiara musi przeciwstawić się, jeśli 

wierzący chce się ostać. 

 (3.) wierzenie, że poprzez użycie wyznaczonych środków wierzący odniesie zwycięstwo 

dzięki łasce i sile pochodzących od Pana: ,,O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że 

otrzymacie, a stanie się wam” (Mar 11:24 UBG). Ta wiara czyni duszę w tym wypadku jakby 

olbrzymem odświeżonym winem przeciwstawiającym obiecaną siłę Chrystusa swojej własnej 

słabości i sile pokuszenia i w ten sposób odnoszącym zwycięstwo nad pokusą (Iz 40:30-31; 45:24 

UBG). 

 c. Pokusy do popełnienia najobrzydliwszych grzechów. Nikt nie jest poza 

niebezpieczeństwem ich popełnienia, podczas gdy przebywa na tym doczesnym świecie: ,,Tak więc 

kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł” (1 Kor 10:12 UBG). Diabeł przez nie uzyskuje 

wielkie piekielne zyski; niszczy i kala sumienie; przyczynia się do wielkiego pohańbienia Boga i 

powoduje, że religia jest wystawiana na pośmiewisko. Powoduje, że maski są zrywane z twarzy 

wielu obłudników przez takie grzechy; i sprawia, że czasami szczerzy chrześcijanie schodzą 

kuśtykając do grobu przez nich (Przyp 7:26 UBG).. Dlatego ci, którzy chcą ujrzeć Niebo muszą 

przeciwstawiać się w wierze takim pokusom. 

 (1.)  wierzenie, że istnieją sidła do chwytania duszy, jak to mówi Pismo: ,,Czy może ktoś 

wziąć ogień w zanadrze, a jego szaty się nie spalą? Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych 

węglach, a jego nogi się nie poparzą?” (Przys 6:27-28 UBG); oraz: ,,Na próżno zastawia się sieci na 

oczach wszelkiego ptactwa” (Przys 1:17 UBG). Zadaniem wiary jest rozpoznanie przez Słowo 

Boże zamysłów i sztuczek szatana wiodących do potępienia; aby dusza widząca je mogła pojąć ich 

grozę. Stąd apostoł Paweł powiada: ,,Brzydźcie się złem” (Rzym 12:9 UBG).    



 (2.) wierzenie, że to nie sama pokusa, ale ulegnięcie jej będzie prowokować Boga do 

wystąpienia przeciwko wierzącemu. Uważam, że takie pokuszenia są często zsyłane jako kara za 

inne grzechy jak to było w przypadku Judasza, który za chciwość został ukarany pokusą, aby 

zdradzić Chrystusa za pieniądze; przez takie środki Bóg pozbywa się często obłudników, jak to było 

z Judaszem i wypluwa ich ze swoich ust zostawiając ich, aby ulegli pokusom (Obj 3:16 UBG). 

Często myślą wiernych dusz jest to, że pokusy do popełnienia tak wielkich grzechów są znakiem 

nienawiści Boga do takich ludzi; jednakże jest to gruby błąd, bo jakie są grzechy do popełnienia 

których nie byli kuszeni prawdziwie wierzący? Asaf był kuszony,, aby zaprzeczyć opatrzności 

Bożej (Ps 73:13 UBG). Agur zobaczył siebie narażonym na niebezpieczeństwo ateistycznej pogardy 

wobec Boga (Przys 30:9 UBG). Hiob był kuszony aby bluźnić i złorzeczyć Bogu (Hi 1:11-12 UBG) 

i aby popełnić samobójstwo (Hi 7:15 UBG). Sam Chrystus był kuszony do nieufania Bogu, 

popełnienia samobójstwa i oddania czci diabłu (Mt 4 UBG). Wiara tych rzeczy będzie wzmacniała 

się wpośród takich okropnych pokuszeń. 

 (3.) wierzenie słowu potępiającemu i zakazującemu popełniania tych grzechów, które 

przeciwstawiają się Niebiańskiemu słowu nakazującemu  i ostrzegającemu przed popadnięciem w 

pokusę. Nasz Pan sprzeciwiał się wszystkim swoim pokusom w wierze (Mt 4 UBG). Jest to 

dzierżenie wiarą słowa Ducha przeciwko kusicielowi; które jest dostosowane do bania się 

autorytetu Bożego, w sercu i do wypełnienia go wstrętem względem pokuszenia. Kiedykolwiek 

przyjdzie pokusa powinno przeciwstawić jej się w wierze odpowiedni werset Pisma Świętego; i jak 

często pokusa będzie powtarzała się, tak często powinniśmy powtarzać werset Pisma w wierze, a 

wtedy szatan ucieknie. Tak więc w takich wypadkach powinniśmy mieć takie wersety jak poniższe 

pod ręką gotowe do użycia: Pwt 28:58-59; Ps 14:1; 1 Jan 3:15; Ef 5:5-6. 

 (4.) wierzenie obietnicom odpowiadającym danemu przypadkowi pokuszenia. Nie istnieje 

pokuszenie w którym znajdowałby się wierzący, któremu nie odpowiadałaby jakaś obietnica 

wyjścia z danego pokuszenia w Piśmie Świętym, a która jest zbroją, którą wiara musi nosić na 

sobie, aby zwyciężyć. Pismo powiada: ,,Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni 

ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść” (1 Kor 10:13 UBG) oraz 

,,...przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jak 4:7 UBG). Przeciwstawmy się w wierze w 

obietnice, nie wątpiąc, a stanie się nam; i stosownie do naszej wiary w obietnice rzeczy spełnią się  

nam; będzie tak jak z Piotrem, gdy szedł po wodzie i z armią Izraela walczącym przeciwko 

Amalekitom, gdy Możesz trzymał ręce wzniesione w górę.   

 d.  Pokusy przebiegle dopasowane do okoliczności w jakich znajduje się kuszona osoba. 

Diabeł posiada diaboliczną sztukę przygotowywania swoich pokus na podstawie swoich obserwacji 

okoliczności w jakich znajdują się ludzie, a w których są najbardziej podatni na nie. Dlatego, gdy 

Chrystus łaknął jedzenia diabeł kusił Go, aby nie ufał Bogu (Mt 4:3 UBG). Hiob zaś był kuszony, 

aby bluźnić Bogu i rozpaczać w czasie swoich utrapień. Achan, z kolei, był kuszony by ukraść 

rzeczy obłożone klątwą poprzez zaoferowanie mu nadarzającej się sposobności. Tak więc diabeł 

posiada pokuszenia odpowiednie do wieku, dla starych i młodych, biednych i bogatych, pełnych 

wigoru jak i tych, którzy są udręczeni w sercu. Wie, że w odpowiednich przypadkach jego pokusy 

płyną niejako z prądem okoliczności i mają największe szanse pokonania wierzącego. Z tego 

względu przeciwstawiajmy mu się w wierze. 

 (1.) wierząc, zgodnie ze Słowem Bożym, że szatan wykorzystuje wszelkie sposobności, aby 

je użyć przeciwko nam: ,,Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący 

krąży, szukając, kogo by pożreć” (1 Piot 5:8 UBG). To spowoduje, że będziemy się pilnowali przed 

nim, gdy posiada on przewagę nad nami, której nie zaniecha, aby wykorzystać. Nie mogą spać ci, 

którzy znajdują się w zasięgu strzału wroga. 

 (2.) wierzenie, że oczy Boże spoczywają na nas, i że Pan trzyma nas w i przeprowadza nas 

przez próby w tym celu, w którym jesteśmy tak kuszeni. Dlatego Józef powiedział: ,,Jak więc 

mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rdz 39:9 UBG). Ludzkie zepsute 

serca są skłonne do myślenia, gdy nadarza się im sposobna okazja do zgrzeszenia, że w takim 

wypadku jest czas do zaspokojenia swoich pożądliwości; jednakże tacy zepsuci ludzie byli by 

szczęśliwi, gdyby pomyśleli, że w takim pokuszeniu przechodzą próbę, i że Bóg patrzy na nich jak 



się zachowają. 

 (3.) wierzenie, że jak diabeł dopasowuje swoje pokuszenia, tak Chrystus dopasowuje swoją 

pomoc i asystę do okoliczności w jakich znajdują się biedni grzesznicy; tak że postanawiając 

sprzeciwić się diabłu możemy powiedzieć, że więcej jest tych, którzy są za nami niż przeciw nam 

(1 Kor 10:13 UBG). W jakimkolwiek kierunku płynie prąd okoliczności, aby nas zmusić do 

ulegnięcia pokusie, wyciągnijmy nasze omdlałe ramiona i płyńmy przeciwko niemu, w wierze 

naszej wytrwałości na podstawie Bożej wierności (Iz 40:28-30 UBG).  

 e. Pokuszenia od jednego grzechu do drugiego. Diabeł wie, że jeden grzech prowadzi do 

drugiego; i że gdy już raz uda mu się wcisnąć palec w życie  grzesznika tam zrobi się miejsce, aby 

potem wsunąć całą swoją rękę. Tak pożądliwe spojrzenie Ewy na zakazany owoc spowodowało jej 

zerwanie tego owocu, zerwanie doprowadziło do skosztowania go, a to z kolei doprowadziło do 

dania owocu jej mężowi i zjedzenia go przez niego; i w ten sposób dokonało się  

skalanie grzechem całego świata (Rdz 3:6 UBG). W ten sposób zwyczajowo diabeł pokonuje tych, 

którzy ulegają mu w jednej pokusie. Niektóre grzechy z natury prowadzą do innych; jak to 

wiadomo z dobrze znanej historii o trzech grzechach do popełnienia których jest się kuszonym. 

Pijaństwo czyni ludzi łatwym łupem dla nieczystości (Przys 23:33 UBG). Niektóre kobiety, które 

diabeł skłania do tego, aby były nierządnicami są kuszone z powodu nierządu i z powodu obawy o 

reputację, aby były mordercami, mordującymi swoje dzieci po ich narodzeniu, a niektóre przed 

narodzeniem; te pierwsze jak i te drugie są winne przelewania niewinnej krwi w stopniu większym 

od Onana (Rdz 38:9 UBG), którego sam Pan zabił jako mordercę. Dlatego musimy przeciwstawiać 

się grzechom w wierze. Szczęśliwi są ci,, którzy przeciwstawiają się  początkom grzechu, którzy 

zabijają go w zarodku; jednakże jeśli już wpadniemy w sidła grzechu, to musimy walczyć 

przeciwko pokusie dodawania grzechu do grzechu, albo zastępowania jednego grzechu drugim. 

 (1.) wierzenie, że istnieje miłosierdzie dla pokutujących, ale nie dla tych, którzy zatwardzają 

się w swojej niegodziwości: ,,Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je 

wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia (Przys 28:13 UBG). Nie ma szybszej drogi pod niebem, 

aby wystawić grzeszników na strzały Bożego gniewu aniżeli bycie zatwardziałym w niegodziwości 

(Pwt 29:19-20 UBG). 

 (2.) wierzenie, że zamiarem pokusy od jednego grzechu do drugiego jest zrujnowanie duszy, 

tak aby diabeł mógł tak głęboko zanurzyć człowieka w bagnie, aby się nie mógł więcej z niego 

wydostać. W ten sposób doprowadził Judasza od zdrady Chrystusa do odebrania sobie życia. Gdyż 

tą drogą jeden grzech staje się potrzebnym gwoździem dla drugiego, zamykającym duszę pod 

przykryciem poczucia winy, której nie można usunąć inaczej jak tylko przez cud miłosierdzia. 

 (3.) wierzenie, że cała hańba, ból i nieszczęście, które mogą następować na tym doczesnym 

świecie po popełnieniu jednego grzechu nie może równać się gniewowi Bożemu, który rozpali się 

przeciwko grzesznikowi przez popadnięcie w inny grzech, ponieważ jest już winny jednego (Mt 

16:26 UBG). Wszyscy, którzy to czynią odkryją to albo na tym doczesnym świecie, albo w piekle, 

gdy Bóg złoży ich wszystkie grzechy na ich głowy. Gdyż prędzej czy później grzech znajdzie 

winnego (Li 32:23 UBG). 

 (4.) wierzenie w obietnicę przebaczenia przez krew Odkupiciela niezależnie od tego jak 

okropny i ohydny byłby popełniony grzech (1 Jan 1:7 UBG): ,,a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, 

oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” Niektórzy ludzie są prowadzeni od jednego grzechu do 

drugiego, ponieważ nie mają poczucia choroby i niebezpieczeństwa jakie grzech stanowi dla ich 

duszy; wiara Bożego świadectwa o ich grzechu uleczyłaby to i sprawiłaby, że wołaliby, Zgubionym. 

Inni posiadają sekretną rozpacz co do otrzymania miłosierdzia i dlatego przechodzą od złego do 

gorszego; jednakże wiara w obietnicę przebaczenia uzdrowiłaby ich: ,,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). 

 (5.) wierzenie w obietnicę odnowienia siły nawet dla tych, którzy wzgardzili nią przedtem 

(Jer 3:14 UBG). Ci, którzy zostali pokonani przez jedną pokusę, mogą uzyskać zwycięstwo nad 

drugą. Mogli uczynić duży krok na terenie diabła, jednakże patrząc na Chrystusa przez wiarę mogą 

zatrzymać się i nie iść dalej (Ps 65:3 UBG). 



 f. Pokusy dane nagle i niespodziewanie, i długo trwające (2 Kor 12:8 UBG). Są one 

ognistymi strzałami złego (Ef 6:16 UBG). Jest to wściekły atak szatana, który często używa 

bluźnierczych lub innych diabolicznych podszeptów wrzucanych do umysłu biednych grzeszników; 

których dusza nie jest w lepszym przypadku niż człowiek schodzący z domu krytego strzechą po 

zgaszeniu jednej strzały ognistej, gdy natychmiast jest wystrzelana w jego kierunku następna. Jeśli 

kiedykolwiek tak będzie w twoim przypadku, szanowny czytelniku, to zabierz się do stawiania 

energicznego oporu w wierze, 

 (1.) wierząc, że to są nasze utrapienia i próba, ale nie nasz grzech jeśli nie poddajemy się lub 

nie zgadzamy się na nie. Jest to jasne z okropnych szatańskich sugestii uczynionych naszemu 

Zbawicielowi, który był bez grzechu (Mt 4 UBG). Diabeł postępuje z tymi sugestiami tak jak 

nierządnice postępują ze swoimi bękartami, kładąc je u drzwi statecznych kobiet, i w ten sposób 

wprawia w zakłopotanie, zmieszanie i pośpiech biednego kuszonego grzesznika, tak że biedny 

kuszony grzesznik jest skłonny wziąć głos szatana za swój własny. Jednakże dopóki nie poddamy 

się im i nie zaakceptujemy ich, to wtedy szatan i tylko on będzie za nie odpowiedzialny. 

 (2.) lgnąc stanowczo przez wiarę do Pana Jezusa Chrystusa w takiej godzinie mocy 

ciemności tak jak uczynił to nasz Pan i i Zbawiciel w odniesieniu do Boga. W ten sposób nasz Pan 

dał nam przykład: ,,Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej 

godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę” (Jan 12:27 UBG). Jeśli kiedykolwiek takie 

stanowcze przylgnięcie do Chrystusa jest konieczne, to nieodzownie jest konieczne w takiej 

godzinie: ,,Kto wśród was  boi się PANA? Kto słucha głosu jego sługi? Kto chodzi w ciemności i 

nie ma światłości? Niech zaufa imieniu PANA i polega na swoim Bogu” (Iz 50:10 UBG). Wielkim 

celem i zamierzeniem kusiciela jeśli chodzi o te wściekłe ataki, jest doprowadzenie biednego 

miotanego i kuszonego stworzenia do wypuszczenia z rąk trzymanego Chrystusa; dlatego 

powinniśmy postępować jak podróżny w wietrzny dzień, który tym mocniej trzyma swój płaszcz im 

mocniej wieje wiatr. 

 (3.) wierząc, że nie jest rzeczą bezpieczną pertraktowanie z kusicielem, i że zawsze i w 

każdym wypadku należy odrzucić pokusę z odrazą. To właśnie wdanie się w rozmowę przez Ewę z 

kusicielem położyło fundamenty pod zniszczenie całego świata przez pierwszy grzech (Rdz 3 

UBG). Kusząc drugiego Adama diabeł otrzymał natychmiast odmowną odpowiedź wraz ze 

wstrętem na swoje propozycje (Mt 4). Tych diabelskich sugestii nie należy słuchać ani zastanawiać 

się, czy należy się do nich zastosować czy nie. ,,Niech Pan cię zgromi,” jest krótką i bezpieczną 

odpowiedzią na nie.  

 (4.) przeciwstawiając się w wierze przez słowo Pana, które potępia i zakazuje rzeczy do 

których jest się kuszonym. W tych pokusach z którymi spotkał się nasz Zbawiciel, a które były 

szokujące nawet dla światła natury, jest niezwykłe to, że nasz Pan wciąż przeciwstawiał im Słowo 

Pisma Świętego (Mt 4:7,10 UBG). Gdyż jest to Boskie zarządzenie dotyczące odpierania pokusy, 

które należy powtarzać w wierze tak często jak szatan ponawia swoje pokusy. 

 (5.) wierząc że istnieje łaska w Chrystusie Jezusie wystarczająca do odparcia nawet 

najbardziej gwałtownych pokus, i że  jest wystarczająca dla nas szczególnie w naszym przypadku; 

dlatego nasz Pan Jezus Chrystus powiada: ,,Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali 

się w słabości” (2 Kor 12:9 UBG). Jeśli diabeł przemoże tak daleko, że spowoduje, że kuszony 

będzie myślał, że gwałtowność pokusy jest tak wielka, że nie jest możliwe, aby  się jej 

przeciwstawić to będzie to takie osłabienie wiary że będzie niemożliwym żeby nie powstał tam 

wyłom, burzący pewien odcinek wysokiego muru w jednej chwili. Diabeł nie może tego osiągnąć u 

kuszonego wierzącego inaczej jak tylko poprzez odwrócenie jego oczu od Chrystusa i skierowanie 

ich na siebie samego; dlatego w takiej godzinie ciemności, niech kuszony koncentruje swój wzrok 

na pełni siły w Chrystusie dla niego: ,,Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w 

Chrystusie Jezusie” (2 Tym 2:1 UBG) 

 (6.)  wierząc w obietnicę zwycięstwa biednego zmagającego się wierzącego nad pokusą: 

,,...przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jak 4:7 UBG). Wiara w zwycięstwo jest 

konieczna, aby ożywić kuszonego wierzącego aby trwał w zmaganiu się i uczyni go w pokuszeniu 

olbrzymem odświeżonym winem i bez wątpienia na końcu doprowadzi go do zwycięstwa. 



Ponieważ Pismo powiada: ,,Według waszej wiary niech się wam stanie” (Mt 9:29 UBG). 

 g.  Pokuszenia uderzające w podstawy wiary i religii, takie jak przeciwko istnieniu Boga i 

Boskiego autorytetu Pisma Świętego, Ps 14:1 i 73:13. Są one najbardziej niebezpieczne, jednakże 

są one takie, że sam diabeł nie może zmusić się do wierzenia w nie; choćby chciał to jednak nie 

może być ateistą ani nie wierzącym w Pismo Święte (Jak 2:19 UBG). Czasami chciałby wcisnąć te 

plugawe ateistyczne zasady biednym grzesznikom, a nawet wierzącym, którzy nie chcą, aby w nich 

działała ateistyczna zasada. Jeśli kiedykolwiek diabeł zaatakuje nas takimi pokuszeniami, to 

musimy przeciwstawić się im. 

 (1.) wierząc, że są one pomiotem  i syczeniem oszukańczego starodawnego węża w 

zepsutym sercu: ,,Głupi powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga” (Ps 14:1 UBG). Podobnie Pismo 

mówi o bestii, że: ,,...otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego 

imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie” (Obj 13:6 UBG). Taką odprawę 

powinny dostać natychmiast; wiara  musi rozpoznać rozszczepione kopyto diabła w nich przy ich 

pierwszym pojawieniu się. Niezależnie od tego czy pochodzą one od  samego diabła, czy też ze 

skalanego serca poruszanego przez szatana, tak w tym przypadku należy postępować; wierząc, że są 

z piekła rodem, diabelskie, najbardziej odrażające, które należy traktować z najwyższą odrazą. Im 

szybciej im się tak przeciwstawimy, tym  łatwiej i szybciej odniesiemy zwycięstwo. 

 (2.) mocno wierząc w fundamentalne zasady przeciw którym uderzają pokusy, wbrew sednu 

szatańskich obiekcji skierowanych przeciwko nim przed nami, chociaż nie bylibyśmy w stanie 

odpowiedzieć na takie obiekcje czy też rozwiązać trudności: ,,...ten, kto przychodzi do Boga, musi 

wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają” (Heb 11:6 UBG), ,,Całe Pismo jest 

natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania 

w sprawiedliwości;” (2 Tym 3:16 UBG). Apostoł Paweł wzywa nas w liście do Efezjan: ,,A przede 

wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego” (Ef 

6:16 UBG). 

 Nie brakuje racji wspierających wielkie fundamentalne zasady religii, i nic z wyjątkiem 

pokrzywionej logiki nie może być użyte przeciwko nim, co może odkryć dostatecznie oświecony 

rozum. Istnieją przekonujące argumenty przemawiające za istnieniem Boga i autorytetem Pisma 

Świętego, które można zastosować przeciwko ateistom. Jednakże, gdy ktoś jest atakowany takimi 

pokusami, to nie ośmielam się doradzać takiemu wierzącemu, aby dyskutował z kusicielem, ale 

żeby wierzył; nie żeby podawał argumenty przemawiające za tymi zasadami przeciwko diabłu, i 

odpowiadał na jego obiekcje z piekła rodem, ale żeby stanowczo trzymał się wniosku 

wypływającego z tych zasad na przekór wszystkich obiekcji kusiciela; ponieważ, 

 (a.) Są one podstawowymi, pierwszymi zasadami i nie jesteśmy zobowiązani, aby spierać 

się o nie z kimkolwiek, chyba że miałoby to uchronić osobę sprzeciwiającą się im od potępienia, jak 

to jest w przypadku ateistów. Jednakże nie ma to miejsca w walce przeciwko diabłu dla którego nie 

ma nadziei na zbawienie. 

 (b.) Ponieważ diabeł jest duchem posiadającym zdolność do posiadania społeczności, z 

którym jednakże nie wolno nam zadawać się i rozmawiać bez specjalnego wezwania Bożego. Sam 

nasz Pan chociaż mógł pokonać diabła argumentami, to jednak nie zastosował tej metody a tylko 

przeciwstawił się pokusom diabła za pomocą wersetów z Pisma Świętego. I z pewnością jest to dla 

nas najbezpieczniejszy sposób, cokolwiek mielibyśmy powiedzieć w pokuszeniu, aby mówić raczej 

na chwałę Bożą, aniżeli rozmawiać z diabłem. 

 (c.) Ponieważ diabeł jest zbyt subtelnym dyskutantem dla nas i w mądrości i rozumowaniu 

może szybko nas pokonać. Nie wątpię, że diabeł jest filozofem i teologiem posiadającym większą 

wiedzę daleko wykraczającą poza wiedzę naszych największych uczonych; i ludzie mogą 

spodziewać się, że on będzie stosował subtelne przekręcanie logiki, aby obalić ich argumenty i 

wzbudzić zastrzeżenia, na które nie będzie łatwo odpowiedzieć. Dlatego nie jest bezpiecznym 

angażowanie się w dyskusje z diabłem. 

  Ale czy stanowczo wierzymy zasadom, które otrzymaliśmy na mocy boskiego autorytetu, z 

których nie mamy powodu rezygnować pomimo przeciwnego świadectwa diabła, chociaż udaje on, 

że ma w tym rację, ponieważ jest znany jako kłamca i morderca. Takie postępowanie zaleca apostoł 



Paweł (Ef 6:16 UBG). I ten sposób trzymania się stanowczo konkluzji zasad podczas gdy nie 

jesteśmy w stanie odpowiedzieć na obiekcje jest rekomendowany nam przez praktykę świętych (Jer 

12:1; Mt 15:25 UBG). Dlatego, podczas gdy szatan wrzuca te pokusy lub wzbudza je w naszych 

sercach zaprotestujmy przeciwko nim (wołając z powodu przemocy i zła), że nie zgadzamy się na 

nie, i że wierzymy i będziemy przez Bożą łaskę nadal wierzyć w te fundamentalne zasady i nie 

porzucimy ich. 

 (3.) wierząc i stosując obietnicę zbawczego oświecenia i nauczania przez Ducha Świętego. 

To światło pochodzi od samego Pana i rozprasza mgłę, którą szatan wzbudza w zepsutym sercu, w 

którym te okropne pokuszenia mają miejsce. Z takiego względu nasz Pan powiedział do Piotra: 

,,Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój 

Ojciec, który jest w niebie” (Mt 16:17 UBG). Ponadto apostoł Paweł w 1 liście do   Koryntian 

stwierdza: ,,My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, 

które rzeczy są nam od Boga darowane” (1 Kor 2:12 UBG). Te światło jest sprowadzane przez 

wiarę stosującą obietnice Boże odpowiednio do poszczególnych przypadków pokuszenia. Tych 

obietnic jest wiele; jak na przykład Heb 8:11; Jan 14:21; Jan 17. Kuszony wierzący powinien 

wznieść swoje oczy ku Panu, aby Pan mógł tak świecić w  swoim słowie w duszy wierzącego, aby 

te światło mogło rozproszyć ciemność zgodnie z Jego obietnicą. 

 (4.) wierząc relacji Pisma o tych rzeczach i o tych tajemnicach opatrzności wobec których 

szatan wzbudza dane pokuszenia. Diabeł czasami obserwuje duchy wierzących, którzy są 

zaniepokojeni i uciskani długimi i bolesnymi utrapieniami, których modlitwy nie są wysłuchiwane i 

nie ma na nie odpowiedzi, podczas gdy niegodziwi prosperują, a wierzący znajdują się w wielkim 

ucisku; i w takiej sytuacji diabeł umieszcza swoje działo, aby za jego pomocą zniszczyć w 

wierzących nawet same fundamenty wszelkiej religii. W ten sposób postąpił z Asafem (Ps 73:12-14 

UBG), który przeciwstawił się mu przez wierzenie relacji Pisma o tych tajemnicach opatrzności (Ps 

73:16-18 UBG). To jest sposób na podważenie baterii diabła i zniszczenie fundamentów na których 

on buduje swoje pokusy. 

 Jaką ten złośliwy duch wymyśli pokusę z długich i bolesnych udręk ludu Bożego oraz z 

pomyślności niegodziwców w odniesieniu do istoty i natury Boga oraz pewności Jego Słowa? 

Słońce może schować się za chmurami w śnieżną zimę; ale czy z tego powodu ktokolwiek mówił, 

że słońce nie istnieje, albo że porządek nieba zawodzi lub zanika? Czyż jeden dzień u Pana nie jest 

jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień? Czy Pismo nie mówi, że niegodziwi są wynoszeni 

wysoko, aby bardziej dotkliwie upaść? Czyż nie istnieje nadchodzący sąd i długa wieczność 

okazujące upodobanie Boże nad naczyniami Jego zmiłowania,  a Jego gniew nad naczyniami 

gniewu; chociaż ani pobożni nie posiadają dwóch okresów lata, ani niegodziwi dwóch zim w ciągu 

jednego roku? Czyż modlitwy trwające długo nie doczekały się łaskawej odpowiedzi na końcu? 

(Zach 7:3 Jak 5:11 UBG). 

 Tak więc wierzenie jest sposobem na przeciwstawienie się tym pokusom. Jednakże, kiedy 

będziemy już nie zaszokowani pokusami w tych sprawach, dobrze będzie wzmocnić i utwierdzić 

naszą wiarę w podstawowe zasady religii za pomocą wszystkich powodów i argumentów jakie 

możemy dla nich zebrać. 

 h. Ostatnie pokusy zwiedzenia. Jest to rodzaj  pokusy najtrudniejszy do odparcia, ponieważ 

szatan w takich przypadkach przybiera postać anioła światłości i przynagla wierzącego do grzechu 

pod przykrywką spełniania  obowiązków (2 Kor 11:14 UBG). Jest to wielką próbą wiary (Mt 

24:24); straszną i wielką plagą tam, gdzie się znajduje (Iz 66:4;  2 Tes 2:11-12 UBG) i posiada 

zawsze żałosny skutek, zgodnie z jego naturą (Iz 1:28-31 UBG). Jednakże musimy przeciwstawiać 

się tej pokusie w wierze. 

  (1.) wierząc, że istnieje w nas samych słabość i ciemność, które wykorzystuje pilnie szatan, 

wielki zwodziciel, zgodnie z tym co mówi Pismo: ,,Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie 

pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga” (2 Kor 3:5 UBG) oraz 

,,Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by 

pożreć” (1 Piot 5:8 UBG). To własna zarozumiałość, wysokie mniemanie o własnych osiągnięciach, 

jest tym co najszybciej wpędza ludzi w sidła zwiedzenia; gdyż tacy ludzie mało zważają na 



podstępy szatana, i dlatego są o wiele łatwiej łapani w jego sidła. 

 (2.) wierząc, że Pismo Święte jest jedyną zasadą wiary i postępowania, pełną i doskonałą i 

polegając na nim: ,,Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim 

nie ma żadnej światłości” (Iz 8:20 UBG). W naturze człowieka istnieje ciągotka, aby być 

mądrzejszym ponadto co napisano w Słowie Bożym, dlatego diabeł czasami pokonywał ludzi 

poprzez wykorzystanie wizji, głosów, snów, wrażeń i impulsów. We wszystkich takich wypadkach 

uważajmy na siebie, aby szatan nas nie zwiódł; i porównujmy wszystkie takie rzeczy ze spisanym 

Słowem Bożym, i przez jego pryzmat badajmy je. To co jest z Boga przetrwa próbę takiego 

porównania z kamieniem probierczym jakim jest Słowo Boże; a im bliżej niego będzie wszystko 

zestawiane, tym bardziej wszystko stanie się jasne; to co nie jest prawdą utraci swój blask, tak jak 

złe towary wyciągnięte na światło dnia. Ci, którzy są zwiedzeni bardzo nie chcą badać swego 

zwiedzenia poprzez pryzmat Słowa Bożego; a przecież Pismo powiada: ,,Umiłowani, nie wierzcie 

każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na 

świat” (1 Jan 4:1 UBG) oraz ,,I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na 

świętej górze. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak 

lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w 

waszych sercach” (2 Piot 1:18-19 UBG); Słowo Boże jest ustalonym sposobem komunikowania się 

pomiędzy Niebem a nami: pochodzi od Ducha Świętego i nie jest możliwe, aby zaprzeczało sobie 

samemu (Iz 59:21 UBG). Dlatego: ,,Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam 

ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy niech będzie przeklęty” (Gal 1:8 UBG). 

 (3.) wierząc w obietnicę wprowadzenia we wszelką prawdę: ,,Lecz gdy przyjdzie on, Duch 

prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie 

mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (Jan 16:13 UBG); oraz w to, że Bóg: 

,,Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swej drogi” (Ps 25:9 UBG). Duszy 

tak opróżnionej ze swego ja i skłaniającej się ku Panu Jezusowi i jego nauce nie będzie brakować 

nauczania w używaniu środków. Dlatego psalmista powiada: ,,PAN jest moją siłą i tarczą, moje 

serce jemu zaufało i doznałem pomocy” (Ps 28:7 UBG). Nasz Pan Jezus Chrystus jest 

wyznaczonym Przywódcą i Przewodnikiem swego ludu (Iz 55:4 UBG). Jest danym przez Boga 

światłem ludzi. Ustanowił dla nas drogowskazy w tym jak i we wszelkich innych przypadkach. 

Boskie objawienia są zawsze uświęcające i czynią ludzi pokornymi, złudzenia natomiast wzbijają w 

pychę i pozostawiają duszę ludzką tak nieczystą jak ją zastały. Poza tym Boskie objawienia mają 

zawsze bezpośrednią tendencję do czynienia ludzi świętymi; zwiedzenia natomiast do czynienia ich 

nieświętymi. A nawet gdy złudzenie przynagla do spełnienia jakiegoś obowiązku duchowego to z 

łatwością okaże się to być nie w porę, albo nie być obowiązkiem należącym do stanowiska takiego 

zwiedzionego człowieka; albo posiadającym podobną wadę lub jakąś inną. 

 

 D. ISTNIEJE TAKŻE WALKA WIARY W UTRAPIENIACH. 

 

 ,,Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z 

cierpieniem” (Heb 10:32 UBG). Niektórzy myślą, że można podróżować bez much 

naprzykrzających się wędrowcowi w gorący letni dzień to znaczy przejść przez ten doczesny świat 

bez utrapień. Przytrafiają się one dobrym i złym. Na drodze Bożej nie można ich uniknąć: ,,...przez 

wiele utrapień musimy wejść do królestwa Bożego” (Dz 14:22 UBG). Również na drodze grzechu 

napotyka się utrapienia: ,,Kto kopie dół sam w niego wpadnie, kto rozwala płot, tego ukąsi wąż” 

(Kaz 10:8 UBG). Suwerenność Boża rozdziela je jednym więcej innym mniej, ale wszyscy ludzie 

są nimi dotykani. Naturalny skutek utrapień dotykających stworzenia pełnego poczucia winy 

sprawia że stworzenie ucieka od Boga (chociaż służą one ku dobremu); tak jak uderzenie bata 

naturalnie odpędza tego, który jest chłostany od tego, który chłoszcze. Tak, że to dzięki czemuś 

innemu utrapienia czynią dobro grzesznikom. 

 a. Dzięki słowu Boskiego ustanowienia. Utrapienia są zrządzeniem Bożym zesłanym dla 

dobra biednych grzeszników: ,,Dlatego w ten sposób będzie oczyszczona nieprawość Jakuba; a taki 

będzie wszelki owoc usunięcia jego grzechu” (Iz 27:9 UBG). A Boskie ustanowienie zmieni naturę 



i działanie rzeczy. Zapach palonego mięsa jest bardzo nieprzyjemny,  jednakże Boskie zrządzenie 

składania ofiar uczyniło je miłą wonią (Rdz 8:21 UBG). Błoto nałożone na oczy ludzkie jest 

środkiem naturalnie czyniącym go ślepym; jednakże na mocy Boskiego nakazu uleczyło ślepotę 

(Jan 9:6-7 UBG. Tak więc utrapienia naturalnie same z siebie odciągają duszę od Boga, jednakże z 

powodu Boskiego zrządzenia prowadzą duszę ludzką do Niego. 

 b. Dzięki przyjęciu ich w wierze: ,,Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam 

przeogromną i wieczną wagę chwały; Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co 

niewidzialne. To bowiem,  co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 

4:17-18 UBG). Proszę zobaczyć również Heb 11:35-39 UBG. Ktokolwiek chce skorzystać z 

boskiego rozporządzenia musi przyjąć je wiarą (Heb 4:2 UBG). Gdyż do każdego boskiego 

zarządzenia istnieje załączona obietnica, w którą należy wierzyć, a wierzenie w obietnicę 

powoduje, że zarządzenie Boże zostaje spełnione. Tak więc widzimy, że utrapienia czynią dobro 

jednym a wychodzą na złe innym ludziom. Dlaczego? Dlatego, że to posiadanie wiary lub jej brak 

czynią różnicę. 

 Dlaczego musimy walczyć w wierze przeciwko naturalnej tendencji utrapień 

wynikających z nich samych? A jeśli ktoś zapyta czym jest ta tendencja w utrapieniach 

dotykających winnego stworzenia, przeciwko której musi ono walczyć? I, jak należy walczyć 

w wierze przeciwko temu? Odpowiem na to w sześciu następujących punktach. 

 a.  Napawa wierzącego obawą, że Bóg jest jego wrogiem i dąży do jego zguby (2 Król 6:33 

UBG). Nawet Hiob został porwany przez tę wrogą myśl o Bogu: ,,Oto on znajduje zarzuty 

przeciwko mnie i uważa mnie za swego wroga. Zakuł moje nogi w dyby, a zważa na wszystkie 

moje ścieżki” (Hi 33:10-11 UBG), Poczucie winy znajdujące się w sumieniu człowieka napełnia je 

wrogimi myślami o Bogu i strasznymi przeczuciami. Kiedykolwiek dusza pełna poczucia winy 

słyszy wieści z Nieba poprzez utrapienie jest gotowa myśleć, że utrapienie jest karą za jej grzechy, i 

że Bóg ogłasza wojnę przeciwko niej, aby ją zgubić. Stąd utrapienie jest kilkukrotnie środkiem 

przebudzenia bezpiecznego w ciele grzesznika, chociaż nie może on przyjść nigdy do Boga, dopóki 

nie uwierzy. 

 Musimy walczyć przeciw temu w wierze. 

 (1.)  Wierząc, że chociaż wszystkie nasze utrapienia są nieomylnymi znakami Bożej 

nienawiści do naszych grzechów i Jego dążenia do ich zniszczenia; to jednak żadne takie utrapienie 

dotykające nas na tym doczesnym świecie nie jest znakiem Bożej nienawiści do nas samych, ani nie 

jest dążeniem Bożym do naszego zatracenia (Kaz 9:1-2 UBG). Nie, dotkliwe utrapienia mogą 

dotykać najdroższych dzieci Bożych tak jak każdą inną osobę na tym świecie (Ps 73:12,14 UBG). I 

nie jest w tym nic dziwnego, ponieważ sam Boży jednorodzony Syn został dotknięty największym 

ciężarem utrapień jakie kiedykolwiek spadły na barki człowieka. 

 (2.) Wierząc, że utrapienia są Bożym zrządzeniem dla dobra trapionych, tak rzeczywiście 

jak jest im głoszone Słowo Boże: ,,Rózga i upomnienia dają mądrość” (Przys 29:15 UBG). Są one 

dyscypliną Bożego domu, tak jak Słowo Boże jest jego doktryną: ,,Kogo bowiem Pan miłuje, tego 

karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje” (Heb 12:6 UBG). Tak więc zamierzeniem 

rózgi jest nasze dobro, tak jak zamierzeniem lekarstwa jest zdrowie pacjenta, chociaż w 

międzyczasie człowiek może poprzez bycie wprowadzonym w błąd co do zażycia wielkości dawki 

lekarstwa rzeczywiście doprowadzić do swojej śmierci; tak jak człowiek, który przez nie 

zastosowanie się odpowiednio do zamiaru danego utrapienia może zranić swoją własną duszę. Jest 

rzeczą pewną, że utrapienia posiadają słowo Boskiego powołania ku dobremu; istnieje 

błogosławieństwo dołączone do nich przez obietnicę; ale jak możemy mieć w niej udział, jeśli nie 

wierzymy że utrapienia są zrządzeniem Bożym służącym ku naszemu dobru? 

 (3.) Wierząc, że Bóg za pomocą tych środków szuka naszego dobra, używając wobec nas 

tych samych środków, których używa wobec najdroższych ze swoich dzieci: ,,Nie zwleka Pan ze 

spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość nie 

chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty” (2 Piot 3:9 UBG). ,,Ja 

wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj” (Obj 3:19 UBG). Gdyby 

lekarz dał nam te same lekarstwo, które daje swojemu własnemu dziecku, choremu na naszą 



chorobę, cóż za wyjątkiem nierozsądnej zazdrości mogło by sprawić, że pomyślelibyśmy, że taki 

lekarz zamierza uczynić nam coś złego? Tak samo cóż z wyjątkiem niewiary może spowodować, że 

będziemy myśleć, że Bóg dąży do naszej zguby poprzez zsyłanie utrapień, za pomocą których 

uzdrawia swoje własne dzieci? 

 (4.) Wierząc obietnicy dołączonej do tego zrządzenia Bożego z zastosowaniem jej do nas, że 

nasze utrapienie dzięki łasce Bożej, obróci się ku naszemu dobru: ,,Dlatego w ten sposób będzie 

oczyszczona nieprawość Jakuba; a taki będzie wszelki owoc usunięcia jego grzechu” (Iz 27:9 

UBG). ,,I pozostawię pośród ciebie lud ubogi i nędzny, i będzie ufać imieniu Pana. Resztka Izraela 

nie będzie czynić nieprawości ani nie będzie mówić kłamstwa; nie znajdzie się w jej ustach język 

zdradliwy. Ale będzie się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie jej straszyć” (Sof 3:12-13 UBG). To 

jest droga do uczestniczenia w skuteczności zarządzenia utrapienia; a wiara w nie powoduje, że 

wierzący przyjmują rózgę, są cierpliwi, gdy ona uderza i stosują się do jej celu (Mich 7:8-9 UBG); 

podczas gdy ci, którzy nie oczekują niczego dobrego od utrapień mało zyskują z nich. 

 b. Osłabia serce i ręce grzesznika, gdy ten przychodzi do Boga. Z tego względu psalmista 

powiada: ,,Gdy wspominałem Boga, byłem strwożony; rozmyślałem, a mój duch był ogarnięty 

utrapieniem” (Ps 77:3 UBG). Sumienie wierzącego pełne winy przyjmuje utrapienie, smaga nim 

jego i powala przed Panem. Taki wierzący jest pełen konsternacji przed rozgniewanym Bogiem; 

zawodzi go serce i nie może oczekiwać niczego dobrego z ręki Pana (1 Jan 3:20-21 UBG). 

Utrapienie spoczywa tak mocno na biednym grzeszniku, że nie potrafi on myśleć, że istnieje 

jakakolwiek nadzieja na to, że Bóg wysłucha jego modlitw, lub że sprawi, że zostanie on przyjęty 

przed tron łaski. Dlatego Hiob powiadał: ,,Choćbym go wzywał, a on by się odezwał, jeszcze nie 

uwierzyłbym, że mnie wysłuchał;  Kruszy mnie bowiem burzą i pomnaża moje rany bez powodu” 

(Hi 9:16-17 UBG). Jednakże musimy przeciwstawić się temu wiarą. 

 (1.) Wierząc, że Bóg we wnętrzu posiada litość podczas gdy nic z wyjątkiem gniewu nie 

pojawia się na Jego obliczu (Ps 130:1,7 UBG). Zadaniem wiary jest odszukanie tego miłosierdzia w 

Bogu, podczas gdy Bóg zsyła utrapienie. PYTANIE. W jaki sposób można je dostrzec? 

ODPOWIEDŹ. Podczas gdy spostrzegamy Jego gniew w jego zrządzeniach opatrzności, musimy 

patrzeć na Jego Słowo wiarą i tam ujrzymy Jego miłosierdzie: ,,Ale Syjon powiedział: PAN mnie 

opuścił, PAN o mnie zapomniał. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować 

się nad płodem swego łona? A choćby też i one zapomniały, ja jednak o tobie nie zapomnę. Oto na 

swoich dłoniach wyryłem cię; twoje mury są zawsze przede mną. Pośpieszą się twoi synowie, a ci, 

którzy cię burzyli i pustoszyli, odejdą od ciebie” (Iz 49: 14-17 UBG). ,,We wszelkim ich ucisku i on 

był uciśniony, a Anioł jego oblicza zbawił ich. W swojej miłości i litości on ich odkupił. Troszczył 

się o nich i nosił ich przez wszystkie dni wieków” (Iz 63:9 UBG). I to może nam pomóc, gdy 

rozważymy sobie serce Ojca sprawiające lanie swojemu dziecku, podczas którego w pewnym 

sensie Jego serce nie jest w zgodzie z jego ręką. Dlatego Kościół modlił się w wierze: ,,Spójrz z 

nieba i popatrz z przybytku swojej świętości i chwały. Gdzie twoja gorliwość i twoja wielka siła? 

Gdzie poruszenie twoich uczuć i litości przede mną? Czy powstrzymałeś je? Przecież ty jesteś 

naszym ojcem, bo Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty PANIE, jesteś naszym ojcem, 

naszym Odkupicielem; twoje imię jest od wieków” (Iz 63: 15-16 UBG). ,,Gdyż nie trapi chętnie ani 

nie zasmuca synów ludzkich” (Lam 3:33 UBG).   

 (2.) Wierząc świadectwu Słowa Bożego, w odniesieniu do przykładów osób, które były 

umiłowane przez Boga sercem, podczas gdy jego dłoń ciężko ich doświadczała. I tak było z 

Gedeonem (Sędz 6:12-13 UBG), podobnie było z Hiobem, który był bardzo bliski Bożemu sercu, a 

jednak został wydany w moc szatana, aby go dręczył. I tak się działo z wieloma świadkami; a te 

rzeczy zostały spisane dla naszego pouczenia, abyśmy przez cierpliwość i pociechę Pisma mogli 

mieć nadzieję. 

 (3.) Wierząc obietnicy wysłuchania modlitw utrapionych w odniesieniu do nas: ,,I wzywaj 

mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz” (Ps 50:15 UBG). 

Przeciwstawianie się tej obietnicy powoduje zniechęcające działanie utrapienia w nas przed Panem; 

dlatego zażyjmy ten lek ustami wiary, gdy zaczniemy słabnąć w naszym przychodzeniu do Boga i 

w ten sposób podniesiemy w górę nasze opadające ręce i wyprostujemy nasze omdlałe kolana (Heb 



12:12 UBG). Czy pojawiły się sekretne podszepty, że jesteśmy tak utrapieni, że nie możemy się 

modlić? Jest to podszept niewiary. Powiedzmy sobie w takim wypadku: ,,Ponieważ jesteśmy tak 

utrapieni, to jest to wezwaniem, aby się modlić”: ,,Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli” (Jak 

5:13 UBG). Modlenie się posiada szczególną zachętę: ,,Przychyli się do modlitwy opuszczonych i 

nie pogardzi ich modlitwą” (Ps 102:17 UBG). 

 c. Aby odstraszyć grzesznika od Boga. Tak było z naszymi pierwszymi rodzicami, gdy 

spostrzegli, że są nadzy to uciekli, aby ukryć się przed Panem. Gdy w czasie doświadczania 

utrapienia sumienie jest rozpalane poczuciem winy, to jego naturalnym odruchem jest ucieczka 

sprzed oblicza Bożego: ,,Ludzie z Bet-Szemesz mówili: Któż zdoła ostać się przed tym świętym 

PANEM Bogiem? I do kogo on pójdzie od nas? Wyprawili więc posłańców do mieszkańców Kiriat-

Jearim z wiadomością: Filistyni zwrócili arkę PANA. Przyjdźcie i zabierzcie ją do siebie” (1 Sam 

6:20-21 UBG). Dlatego Pismo powiada, że smutek według świata powoduje śmierć, ponieważ im 

głębiej człowiek się w nim zanurzy, tym dalej oddali się od Boga. Diabeł wie to bardzo dobrze, i 

dlatego tak bardzo pragnie utrapić grzeszników i uczynić gorzkim przez nie ich życie, chociaż jest 

czasami pokonywany swoją własną bronią jak to było w przypadku Hioba. Jednakże musimy 

walczyć przeciwko tej pokusie bycia odstraszonym od Boga w wierze. 

 (1.) Wierząc, że Bóg zsyła utrapienia, nie aby odstraszyć grzesznika od siebie, ale aby 

przyprowadzić go do siebie: ,,Pochwyci ich wiatr swoimi skrzydłami i będą zawstydzeni z powodu 

swoich ofiar” (Oz 4:19 UBG). ,,Słuchajcie tego kapłani, zważ na to, domu Izraela, i nakłoń ucha, 

domu króla. Przeciwko wam bowiem jest sąd, ponieważ byliście sidłem dla Mispy i siecią 

rozciągniętą na Taborze.” (Oz 5:1 UBG). Bożą zwyczajową metodą jest sprowadzanie z powrotem 

do siebie uciekinierów i odstępców: ,,Dlatego oto zagrodzę jej drogę cierniami i otoczę murem, aby 

nie mogła znaleźć swoich ścieżek. Wtedy będzie biegać za swymi kochankami, lecz ich nie dogoni; 

będzie ich szukać, ale nie znajdzie. Potem powie: Pójdę i wrócę do swego pierwszego męża, bo 

lepiej mi było wtedy niż teraz” (Oz 2:6-7 UBG). Zamysł szatana w nich to jedno, a Boży zamysł 

względem nich to drugie; i chociaż szatan płynie z prądem, to jednak dotknięcie ręką serca 

grzesznika przez Boga spowoduje spełnienie Jego zamiaru. 

 (2.) Wierząc, że nikt nie może poprawić swojego położenia przez uciekanie od Pana; 

niezależnie od tego jak ciężko może się wydawać, że jest z nim, taki człowiek nigdy nie poprawi 

swojej sytuacji chcąc uzyskać pomoc z innej ręki. Dlatego Samuel mówił do ludu Izraela: ,,A nie 

zbaczajcie z tej drogi, by iść za marnościami, które w niczym wam nie pomogą ani was nie 

wybawią, gdyż są marnością” (1 Sam 12:21 UBG). Podobnie mówił apostoł Piotr: ,,Panie, do kogo 

pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (Jan 6:68 UBG). Grzesznik, którego dotknęło 

utrapienie często jak Hagar ucieka sprzed oblicza swojej pani Saraj (Rdz 16:8 UBG); a najlepszym 

wyjściem z takiej sytuacji, jest droga, którą anioł Pański wskazał Hagar, a mianowicie, powrócenie 

do swojej pani ii poddanie się pod jej władzę. Jonasz uciekł sprzed oblicza Pana i unikając pójścia 

do Niniwy  wylądował w brzuchu wielkiej ryby. Tym, którzy uciekają w czasie swego utrapienia 

nie powiedzie się lepiej. 

 (3.)  Wierząc, że będziemy mile widziani i pewni otrzymania pojednania z obrażonym 

Bogiem przez Chrystusa: ,,Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie 

poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce 

Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa 

prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5:19-20 UBG). Bóg nigdy nie był tak rozgniewany na 

potomków Adama, żeby nie był gotów zaniechać swego gniewu ze względu na Chrystusa, którego 

grzesznik chwytał się wiarą. Cała treść Ewangelii przedstawia tę prawdę, Prawo ma zezwolenie, 

aby chłostać grzesznika, a utrapienia są zsyłane na niego w celu, aby doprowadziły go do 

pojednania z Bogiem. 

 d. Aby skłonić grzesznika do odrzucenia religii i odłożenia na bok obowiązków z niej 

wynikających. Stąd Chrystus powiedział o słuchających Słowa Bożego, którzy są przyrównani do 

kamienistej gleby, że gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu Słowa Bożego zaraz się 

gorszą (Mt 13:21 UBG). Z tego względu pojawia się bluźniercze pokolenie argumentujące, że 

religia i obowiązki z niej wynikające są próżnością, jak to pokolenie sądzi na podstawie utrapień i 



trudnej sytuacji wierzących: ,,Mówiliście: Na próżno służyć Bogu. Co za pożytek z tego, że 

przestrzegaliśmy jego przykazań i chodziliśmy smutni przed PANEM zastępów? A teraz pysznych 

mamy za błogosławionych, ponieważ ci się budują, którzy czynią niegodziwość, a ci, którzy kuszą 

Boga, są wybawieni” (Mal 3:14-15 UBG). Nawet sam psalmista Asaf był bliski by stać się ateistą z 

tej przyczyny będąc pod silnym pokuszeniem: ,,Oto ci są niegodziwi, a powodzi im się na świecie i 

pomnażają bogactwa. A więc na próżno oczyściłem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce. 

Cały dzień bowiem znoszę cierpienia i co rano jestem chłostany” (Ps 73:12-14 UBG). I tak się 

działo z wieloma, którzy w czasie swojej pomyślności zachowywali formę religijności, a których 

duch stał się zgorzkniały w odniesieniu do religii w czasie niepomyślności losu; i którzy widzialnie 

porzucili religię, tak jak mieszany lud na pustyni. 

 W takim przypadku istnieje wielka potrzeba, aby staczać bój wiary. 

 (1.) Wierząc, że powodzenie nie jest powiązane z religią ani z bezbożnością; i którąkolwiek 

z tych dróg się wybierze, to napotka się na tym doczesnym świecie utrapienie: ,,Wszystkich spotyka 

to samo: ten sam los spotyka sprawiedliwego i niegodziwego” (Kaz 9:2 UBG). Jeśli ludzie 

przyjmują religię dla osiągnięcia powodzenia na tym doczesnym świecie, to nic dziwnego, że 

pozbawiani są swoich oczekiwań, gdy się do niej rozczarują i porzucają ją. Jednakże porzucenie 

przez nich religii nie uchroni ich przed doświadczania utrapień. Dlatego ludzie powinni patrzeć na 

samą religię, tak, aby być z nią związanymi dla jej wewnętrznej wartości. Gdyż na drodze 

wyznawania religii ludzie mogą mieć czyste sumienie w czasie doświadczania utrapienia, podczas 

gdy odkrywają, że ich sumienie staje się nieczyste, gdy ją odrzucają. 

 (2.)  Wierząc, że wielka korzyść z religii zostanie zebrana po tym jak czas próby na tym 

doczesnym świecie dobiegnie końca: ,,Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia” (Obj 2:10 

UBG). ,,Temu kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem 

z moim Ojcem na jego tronie” (Obj 3:21 UBG). Teraz jest czas siania, który musi mieć miejsce we 

łzach, po którym nastanie czas żniw z radością. Żniwo chwały w Niebie przyjdzie najpełniej po 

czasie mokrego siania ziarna. 

 (3.) Wierząc że istnieje znacząca korzyść w religii za znoszenie utrapień: ,,To bowiem jest 

naszą chlubą: świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i szczerości Bożej, nie w cielesnej 

mądrości, ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie, a szczególnie względem was” (2 Kor 1:12 

UBG). Istnieją obietnice w Przymierzu, które stosowane przez wiarę są pełne pociechy dla 

utrapionych. Słowo Boże jest pełne światła w odniesieniu do natury, użycia i celów utrapień; tak że 

Biblia jest najlepszym towarzyszem dla tych, którzy są dotknięci utrapieniami. Ta studnia jest 

głęboka i wiara musi z niej czerpać pociechę. 

 (4.) Wierząc, że obietnice w odniesieniu do utrapień jeśli chodzi o błogosławiony ich skutek 

w przyszłym świecie, jak i ich wsparcie nas na tym doczesnym świecie zostaną nam wyjaśnione. W 

ten sposób Asaf w swoim utrapieniu utwierdził swoje kroki: ,,Poprowadzisz mnie według swej rady, 

a potem przyjmiesz mnie do chwały” (Ps 73:24 UBG). To wiara Niebiańskiego Kanaanu i 

zaopatrzenia na pustyni tego świata odpowiada życiu na pustyni. 

 e. Aby sprowokować grzesznika do wystąpienia przeciwko Bogu; aby szemrał przeciwko 

Niemu, kłócił się z Nim, oskarżał i potępiał Go w swoim sercu, a przynajmniej postępowanie 

świętej opatrzności w zrządzeniu, co do jego losu: ,,Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich 

szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela” (1 Kor 10:10 UBG). ,,Głupota człowieka wypacza 

jego drogę, a jego serce zapala się gniewem przeciwko PANU” (Przys 19:3 UBG) Ciężkie 

utrapienie nałożone na człowieka w którym znajduje się zepsute serce może wzbudzić czarne 

pasmo zniecierpliwienia, narzekania, niepokoju, szemrania i praktycznie bluźnierstwa przeciwko 

Bogu; jak patyk mieszający błotnistą sadzawkę lub mrowisko. Utrapienie spowodowało nawet to że 

Hiob i Jeremiasz przeklęli dzień swoich urodzin. Hiob był bardzo przygnębiony swoim 

utrapieniem, tak że wyrażał się nieprzyzwoicie: ,,Stałeś się dla mnie okrutny, sprzeciwiasz mi się 

swoją mocną ręką” (Hiob 30:21 UBG). Walczmy przeciwko tej tendencji utrapienia wiarą. 

 (1.) Wierząc, że Bóg jest sprawiedliwym i suwerennym Panem, posiadającym wszelką moc 

nad nami. W Jego postępowaniu z nami mogą przejawiać się tajemnice opatrzności, których nie 

możemy zrozumieć; jednakże nie przejawia się w tym ani jeden niesprawiedliwy krok w Jego 



postępowaniu wobec nas: ,,On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są 

sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym” (Pwt 32:4 

UBG). Z tego względu należy trzymać się tego powyższego wniosku wiarą. ,,Sprawiedliwy jesteś, 

PANIE, choćbym się z tobą spierał” (Jer 12:1 UBG). Jesteśmy jego własnością przez stworzenie i 

utraciliśmy nasze miłosierdzie przez grzech: dlatego niech wiara widzi Go na tronie suwerenności i 

uciszy nas: ,,Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę?” (Mt 20:15 UBG). 

 (2.) Wierząc, że jesteśmy dłużnikami miłosierdzia Bożego za to, że nie jest z nami gorzej 

aniżeli jest i mówiąc wraz z pierwowzorem Kościoła: ,,To wielkie miłosierdzie PANA, że nie 

zginęliśmy, gdyż nie ustaje jego litość” (Lam 3:22 UBG). Jakkolwiek ciężkie jest czyjeś utrapienie 

na tym świecie, jest rzeczą pewną, że taka osoba zasługuje na cięższe, i Bóg mógł dotknąć ją 

większym utrapieniem. Z tego względu Ezdrasz przyznaje: ,,...chociaż ty, nasz Boże, wymierzyłeś 

nam karę mniejszą niż nasze nieprawości” (Ezd 9:13 UBG), a Mojżesz stwierdza:: ,,Któż zna 

srogość twego gniewu? Albo, kto bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość?” (Ps 90:11 UBG). To 

sprawia, że człowiek będzie dziękował za to, co zostało powstrzymane zamiast szemrać za to, co 

zostało na niego nałożone.  

 (3.) Wierząc, że istnieje nieodzowna potrzeba wszystkiego co napotykamy: ,,Z tego się 

radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób” (1 Piot 

1:6 UBG). Święty mądry Bóg nie nakłada niepotrzebnych utrapień na nikogo: ,,Gdyż nie trapi 

chętnie ani nie zasmuca synów ludzkich (Lam 3:33 UBG). Ba, daje wszystkim stosownie do wagi i 

miary i nie ześle nawet grama więcej utrapienia, aniżeli dany przypadek wymaga. A co jeśli tego nie 

widzimy? Cóż, mamy wtedy podstawę, do wierzenia temu ze Słowa Bożego, i możemy zobaczyć to 

w zwierciadle Bożej nieskończonej mądrości, której dziełem jesteśmy my (Pwt 32:4 UBG). Tak, że 

cokolwiek On czyni nam jest nie tylko dobrze zrobione, ale i najlepiej jak można w naszych 

okolicznościach (Kaz 3:14 UBG). 

 (4.) Wierząc, że dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, wszystko z czym się spotkamy, 

obróci się ku naszemu dobru: ,,A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują 

Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga” (Rzym 8:28 UBG). Bóg może 

wywieść dobro dla człowieka, z tego, co jest on skłonny myśleć, że zmierza ku jego zgubie, jak to 

było w przypadku Jakuba, gdy mówił do swoich synów: ,,Osierociliście mnie. Nie ma Józefa i 

Symeona, a weźmiecie Beniamina; całe zło się na mnie zwaliło” (Rdz 42:36 UBG). I choć dobro 

może wydawać się być daleko od tego; to jednak tam gdzie się w nie wierzy i ma nadzieję na nie w 

końcu nadejdzie (Jak 5:7 UBG). Te i wszystkie inne obietnice są nam dane w Chrystusie, abyśmy w 

nie wierzyli i odnosili do siebie. 

 f. Aby spowodować, żeby grzesznik zatwardził się w smutku. Tak tłumaczy się wyrażenie 

Hioba: ,,...zatwardziłbym się w smutku” (Hiob 6:10 KJV). Jednakże nie taki jest sens tego miejsca. 

Utrapienie miało ten zły efekt na dobrego Jakuba, który, gdy wszyscy jego synowie i córki powstali, 

aby go pocieszyć w związku ze stratą jego syna Józefa: ,,...nie dał się pocieszyć, ale mówił: 

Naprawdę zstąpię za moim synem do grobu” (Rdz 37:35 UBG). Również smutek miał zły wpływ 

na Asafa, który powiedział: ,,W dniu mego utrapienia szukałem Pana, moje ręce wyciągałem w 

nocy nieustannie, moja dusza nie dała się pocieszyć” (Ps 77:2 UBG). Będąc w stanie utrapienia 

serce ludzkie jest skłonne do pogrążania się w rozpaczy, a sprawy wydają się czasami tak 

beznadziejne, że utrapiony nie szuka pocieszenia, ale odrzuca je, gdy jest mu oferowane. Poważnie 

żegna się, jeśli można tak powiedzieć, z radością i pociechą i zaciąga na siebie czarne zasłony 

smutku; nie ma żadnych dobrych widoków na przyszłość; nie szuka ich i postanawia trwać w takim 

stanie. Jest to niebezpieczne. Dlatego musimy walczyć przeciwko temu w wierze. 

 (1.) Wierząc obietnicy wygodnego wyjścia w końcu, w odniesieniu do naszego własnego 

przypadku. Te zatwardzanie siebie w smutku niezależnie od prawdopodobieństwa na jakim jest ono 

oparte, jest właściwym owocem niewiary i próbuje przynieść ujmę Bożym obietnicom: ,,Nie będzie 

się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował”” (Ps 103:9 UBG); ,,A jeśli zasmuca, znów się 

lituje według obfitości swego miłosierdzia” (Lam 3:32 UBG). Zadaniem wiary jest wierzenie w ich 

spełnienie, chociaż nie można zobaczyć jak to będzie mieć miejsce. 

 (2.) Wierząc w obietnicę posiadania wygodnej mieszanki utrapienia z pomocą Bożą podczas 



trwania utrapienia. Bóg złożył obietnicę złagodzenia prób wierzących: ,,Choćby upadł, nie zostanie 

całkowicie powalony, bo PAN podtrzymuje go swą ręką” (Ps 37:24 UBG). ,,Z umiarem go ukarze, 

bo gdy ten wypuści gałązki, zabierze go swoim gwałtownym wiatrem w dniu wschodniego wichru” 

(Iz 27:8 UBG). Apostoł Paweł i ci, którzy pomagali mu w głoszeniu Ewangelii posiadali 

doświadczenie w tym względzie: ,,Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz 

nie zrozpaczeni; Prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni” (2 Kor 4:8-9 

UBG). Bóg dał obietnicę wzmocnienia wierzących, aby znieśli swoje próby: ,,Twoim schronieniem 

jest wieczny Bóg, a pod tobą są wieczne ramiona” (Pwt 33:27 UBG). ,,Czy nie wiesz? Czy nie 

słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy, i że jego 

mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma 

żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają; Ale ci, którzy oczekują 

PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą 

chodzić, a nie ustaną” (Iz 40:28-31 UBG). Psalmista doświadczył spełnienia tej obietnicy: ,,W dniu, 

gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie i mocą posiliłeś moją duszę” (Ps 138:3 UBG). Bóg dał 

obietnicę udzielania od czasu do czasu leków, aby wesprzeć wierzących i odświeżyć ich: ,,Dlatego 

oto zwabię ją, zaprowadzę na pustynię i będę mówić do niej łaskawie” (Oz 2:14 UBG). ,,Nie ciesz 

się z mojego powodu, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, powstanę; choć siedzę w ciemności, 

PAN jest moją światłością” (Mich 7:8 UBG). 

 (3.) Wierząc, że nasze cierpliwe znoszenie utrapienia jest tak samo przyjmowane przez Boga 

poprzez Chrystusa, jak to co robimy dla Boga: ,,Wiarygodne to słowa...Jeśli cierpimy, z nim też 

będziemy królować” (2 Tym 2:11-12 UBG). Bóg posiada różne dzieła do wykonania, które 

przekazuje w ręce swego ludu; niektórych ludzi powołuje do wykonania wielkich rzeczy, a innych 

do wielkiego cierpienia (Heb 11). Cokolwiek to jest, co  Pan przeznaczył dla nas, wykonujmy to 

pilnie, bo jest to tym, co Bóg przyjmie z naszych rąk poprzez Pośrednika. Cierpienie jest taką samą 

służbą dla Boga jak służenie Mu. 

 W ten sposób przedstawiłem złą tendencję utrapień, którą posiadają same w sobie, i jak 

mamy walczyć przeciw niej przez wiarę. Jednakże istnieją trzy szczególne przypadki, w których 

siła utrapienia jest większa niż zazwyczaj, i wymaga silnej wiary, aby wytrzymać jej moc. 

 (a.) Gdy uderzenie ręki Pańskiej dosięga człowieka wierzącego w czasie spełniania przez 

niego obowiązku wykonywanego w posłuszeństwie do powołania i nakazu Bożego. Może to 

spowodować zachwianie się, szczególnie wtedy, gdy jest to obowiązek na który inni ludzie patrzą 

złym okiem; gdyż przez to Bóg wydaje się wydawać wyrok przeciwko takiemu człowiekowi i jego 

pracy. Gdy ludzie kontynuują swoje działanie na złej drodze, to nic dziwnego, że Niebo występuje 

przeciwko nim; toteż gdy Pan występuje jako przeciwnik w czasie gdy jakiś wierzący wykonuje 

swoje obowiązki, jest to ciężką próbą (Ps 71:11 UBG). Może to doprowadzić do zaniechania 

czynienia obowiązków przez takiego człowieka. 

 W takim przypadku istnieje wielka potrzeba walczenia w wierze. 

 (i) Wierząc, że nie jest to znak, że droga na której się znajdujemy, pod warunkiem, że jest to 

uzasadnione Słowem Bożym, nie podoba się Bogu. Było to próbą dla ludu Bożego, gdy zostali 

powołani do spełnienia najprostszego obowiązku i zajmowali się wyraźnymi zadaniami służenia 

Bogu. Mamy obserwować opatrzność Bożą, ale nie robić z niej Biblii; lecz zestawiać ją ze Słowem 

Bożym, a to wyjaśni tajemnice opatrzności. Jonasz wydawał się być obdarzony łaską opatrzności, 

gdy postanowił wyruszyć do Tarszisz (Jon 1;3 UBG); jednakże mylił się. Jakub, z kolei, posiadał 

Boże wezwanie, aby powrócić do swojego kraju i obietnicę, że Pan będzie z nim (Rdz 31:3 UBG). 

Laban patrzył na to złym okiem. Jakie kłopoty spotkał na swojej drodze do swojej ziemi Jakub? Oto 

musiał spotkać się z Ezawem, ponadto jego staw biodrowy został zwichnięty w walce z aniołem; a 

do tego wszystkiego miał kłopoty w swoim domu. Próbę Mojżesza, z kolei, jaką napotkał na swej 

drodze do Egiptu na Boży rozkaz, aby uwolnić Izraelitów, możemy prześledzić w księdze Wyjścia 

4:24. 

 (ii) Wierząc, że Bóg posiada w tej sprawie święte zamiary, odpowiadające Jego własnej 

nieskończonej mądrości, które później możemy poznać, jeśli nie zobaczymy ich o czasie, gdy mają 

miejsce; chociaż w międzyczasie Jest On zadowolony z naszej drogi. Z tego względu nasz Pan 



Jezus Chrystus powiedział Piotrowi: ,,Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem 

zrozumiesz”(Jan 13:7 UBG). Czasami zamierza skorygować jakieś złe postępowanie w 

wykonywaniu obowiązku, jak to było w przypadku Mojżesza za nie obrzezanie swego syna (Wyj 

4:24-25 UBG); czasami, aby zapobiec wzbijaniu się w pychę, jak to było w przypadku apostoła 

Pawła (2 Kor 12:7 UBG), i jak to było w przypadku synów Izraelskich, którzy zostali pobici 

dwukrotnie przez Beniaminitów (Sędz 20:18-26 UBG). A czyni to zawsze, aby wypróbować swój 

lud, jego wiarę, jego odniesienie do obowiązków etc. Z tego względu szatan może otrzymać 

pozwolenie, aby działać przeciwko nim, aby poddać ich próbie; i na pewno będzie tym chętniejszy, 

aby to zrobić, im ważniejszy będzie obowiązek do wykonania (1 Kor 16:9; 1 Tes 2:18 UBG).  

 (iii) Wierząc, że nie ma bezpieczeństwa w zejściu z drogi wykonywania obowiązków 

niezależnie od tego, co się chce napotkać przez to. Stąd Salomon powiada: ,,Kto postępuje 

uczciwie, postępuje bezpiecznie, a kto jest przewrotny w swoich drogach, zostanie ujawniony” 

(Przys 10:9 UBG). Otrzymanie napomnienia, gdy się spełnia obowiązki jest słodsze niż wspaniała 

słoneczna pogoda na drodze grzechu. Mojżesz uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe 

bogactwo niż skarby Egiptu (Heb 11:26 UBG). W takich opatrznościowych sytuacjach istnieje 

społeczność z Bogiem, i dostarczają one wierzącym użytecznych doświadczeń dla ich życia po 

śmierci. 

 (b.) Gdy utrapienie jest niezwykłe i niepospolite, tak, że przyciąga oczy gapiów, aby 

przypatrywali się temu z uwagą. Gdy utrapienia ludzi są zwyczajowe i powszechne to łatwo je 

znieść; jednakże gdy Bóg wydaje się zwracać uwagę innym ludziom na nasze utrapienie, przez 

jakiś niezwykły dopust Boży jest to ciężkie do zniesienia i powstrzymania się od wnioskowania, że 

Bóg posiada szczególną nienawiść względem nas. Dlatego w takim wypadku istnieje potrzeba 

walki wiarą przeciwko temu. 

 (i) Wierząc, że udziałem Bożych dzieci, często było, szczególnie tych najbardziej 

umiłowanych, których Bóg kochał najbardziej, doświadczanie tego rodzaju prób, które wydawały 

się być przejawem szczególnej nienawiści do takich synów Bożych. Stąd apostoł powiada: 

,,...byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania” (Heb 10:33 UBG), a w 1 Kor 

4:9 stwierdza: ,,Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć 

skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.” To było udziałem 

samego Chrystusa: ,,Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą 

ludu” (Ps 22:6 UBG). Z kolei serce Hioba było przeszyte pytaniem: ,,Wołaj więc, jeśli jest ktoś, kto 

by ci odpowiedział; i do którego ze świętych się zwrócisz?” (Hiob 5:1 UBG). Przypuszczam, że jest 

rzeczą bardzo rzadką, żeby którekolwiek z dzieci Bożych posiadało coś nadzwyczajnego w sobie, 

ku swojej korzyści, natomiast często otrzymują coś bardziej niż zwyczajowego, ażeby ich 

doświadczyć. Ze wszystkich patriarchów nie było ani jednego, który miałby więcej boskich 

manifestacji lub tak wiele jak Jakub, ani też tak wielkich i licznych utrapień. Ze wszystkich synów 

Jakuba nikt nie był tak wysoce wyniesiony i użyteczny jak Józef; ani też nie był utrapiony jak on. 

Heman był człowiekiem o ponadprzeciętnej mądrości (1 Król 4:31 UBG), ale i doświadczył 

cięższych niż zwyczajowe utrapienia: ,,Jestem strapiony i od młodości bliski śmierci; znoszę twoją 

grozę i trwożę się” (Ps 88:15 UBG). Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, a jednak 

nigdy zwykły człowiek nie miał z tym więcej kłopotów niż on; Hiob, z kolei, był zwierciadłem 

cierpliwości i nikt z ludzi nie cierpiał więcej od niego. 

 (ii.) Wierząc w nieograniczoną moc suwerenności Bożej, która wymaga całkowitego 

poddania się: ,,Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę?” (Mt 20:15 UBG). Jest to 

zamykające usta pytanie: ,,Człowieku! Kimże ty jesteś że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie 

gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?” (Rzym 9:20 

UBG). Suwerenność Boża bierze kawałek gliny i usadawia go na tronie, drugi, z kolei, usadawia na 

gnojowisku i odziewa w łachmany a ciało pokrywa wrzodami; jednemu przydaje zwyczajowych 

utrapień a drugiemu pięć razy większych. A któż będzie wyznaczał granice rozporządzeniom 

suwerenności Bożej? 

 (iii) Wierząc, że te różne aspekty opatrzności wobec ludzi, trwają tylko przez jakiś czas; a 

ściślej mówiąc przez czas próby i szybko się zakończą: ,,Jeden umiera w pełni swoich sił, 



bezpieczny ze wszystkich stron i spokojny; Jego piersi są pełne mleka, a jego kości zwilża szpik. 

Drugi zaś umiera w goryczy ducha i nigdy nie jadał z uciechą. Razem będą leżeć w prochu i okryją 

ich robaki” (Hiob 21:23-26 UBG). Nie ma znaczenia, czy ktoś jest królem, czy głupcem na scenie 

świata; gdyż w krótkim czasie schodzą ze sceny obaj i każdy z nich okazuje się takim jakim jest 

naprawdę. Zwykłe i niezwykłe utrapienia wkrótce się skończą; a ci, którzy znoszą swoją rolę 

prawidłowo, będą szczęśliwi. 

 (c.) Gdy utrapienie trwa długi czas. Niektóre utrapienia są jak letnia ulewa wielkie w swoim 

czasie, ale szybko kończą się i wszystko wraca do normy; jednakże najbardziej wypróbowujące są 

długo trwające utrapienia, które są jak śnieżna zima, gdy pada śnieg dzień po dniu. W takim 

przypadku oczekiwane jest wybawienie, jednakże nie nadchodzi. Wszelkie obiecujące oznaki, które 

pojawiają się w dowolnym momencie wywołują zwątpienie; bo śnieżyca się ponawia, i rośnie im 

dłużej w czasie tym staje się bardziej beznadziejna. Jest to bolesny szok do zniesienia, który 

wymaga walki w wierze. 

 (i) Wierząc, że jest to część dyscypliny Bożego domu za pomocą której Bóg ćwiczy tych, 

którzy należą do Niego. Stąd prorok Jeremiasz powiada: ,,Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a 

my nie jesteśmy wybawieni” (Jer 8:20 UBG). Również Dawid narzeka, że jest zmęczony płaczem, 

że jego gardło wyschło, a jego oczy osłabły od czekania na Boga (Ps 69:3 UBG). Podobnie 

pierwowzór Kościoła był tak długo w utrapieniu, że zapomniał co to pomyślność (Lam 3:17 UBG). 

Wielu z ludu Bożego było tak długo trzymanych w utrapieniu, że zawiesili swoje harfy na 

wierzbach, tak aby ich nie używać więcej, a jednak zostali wybawieni. 

 (ii) Wierząc, że po najdłuższej i najczarniejszej nocy nastanie poranek, i że choć utrapienie 

będzie trwało długo, to jednak nie na zawsze. Stąd psalmista powiada o Bogu: ,,Nie będzie się 

spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował” (Ps 103:9 UBG). Jeśli ktoś będzie pytał: ,,Strażniku, 

co się stało w nocy? Strażniku co się stało w nocy?” (Iz 21:11 UBG); to odpowiedź jest w 

następnym wersecie: ,,Nadchodzi poranek, a także noc. Jeśli chcecie dopytywać, dopytujcie, 

nawróćcie się, przyjdźcie” (Iz 21:12 UBG). Niebo, które długo było zachmurzone może przejaśnić 

się przed nocą; rana może być uważana za nieuleczalną, która jednakże może się pięknie zagoić (Jer 

15:18,20 UBG). A jeśli nie zostanie zagojona na czas; to jednak wiara błogosławionej wieczności 

może podtrzymać serce: ,,I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, 

ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj 21:4 UBG). 

 (iii) Wierząc, że Bóg wie lepiej niż my, jaka jest najlepsza pora na usunięcie utrapienia. Stąd 

nasz Pan powiedział do swoich braci: ,,Mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas zawsze jest w 

pogotowiu” (Rzym 7:6 UBG). Bóg zachowuje czasy i pory w swojej ręce i w odpowiednim czasie 

usuwa utrapienia (Hab 2:3 UBG), ale nie wcześniej, jeśli ma być ono zabrane według Jego 

miłosierdzia. Ludzkie serca muszą znieść dużo ciosania i Bóg może mieć wiele trudności z 

utrapieniem, które nie nastąpi szybko. Jednakże utrapienie może zakończyć się zbyt szybko jeśli 

zostanie usunięte zanim jego cel nie zostanie spełniony (Ps 10:17 UBG). Nikt nie wini rolnika, że 

nie sieje swojego ziarna zanim gleba nie będzie odpowiednio przygotowana, aby je przyjąć. 

 (iv) Wierząc, że im bardziej jesteśmy poddani Panu w odniesieniu do czasu i metody 

wybawienia, tym bliżej Niego jesteśmy i tym pomyślniej Jego oczekujemy. Z tego względu 

psalmista powiada: ,,Usłyszałeś pragnienia pokornych, PANIE, utwierdzisz ich serca, nakłonisz 

swego ucha” (Ps 10:17 UBG). Krytyczna sytuacja człowieka jest sposobnością dla Boga (Pwt 32:36 

UBG). Świadczy o tym sytuacja Abrahama na górze Moria; lud Izraela przy morzu Czerwonym i 

uczniowie Chrystusa na jeziorze Galilejskim. Szczęśliwi będą ci, którzy zostawiając wybawienie w 

ręce Pana troszczą się przede wszystkim o to, by odpowiedzieć na wezwania opatrzności przez 

cierpliwe wytrwanie w utrapieniu podczas jego długiego trwania. 

  

 E. ISTNIEJE TEŻ WALKA WIARY Z DOCZESNYM ZŁYM ŚWIATEM. 

 Dlatego apostoł Jan powiada: ,,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?” (1 Jan 5:4-5 UBG). Ten doczesny zły świat jest stroną 

przeciwną wobec Boga i Chrystusa i znajduje się po stronie diabła; o tyle, że ten, kto żyje w 



przyjaźni z nim, to żyje w nieprzyjaźni wobec Boga (Jak 4:4 UBG). I dlatego musimy albo walczyć 

przeciwko światu, albo zostać przez niego zniszczeni. Istnieją dwa rodzaje wrogów na tym 

doczesnym świecie, z którymi musimy staczać bój wiary: a. Rzeczy tego świata. b. Ludzie tego 

świata. 

 a. Rzeczy tego doczesnego świata są niebezpiecznymi wrogami naszych dusz, z powodu 

zepsucia naszego serca. Dlatego apostoł Jan powiada: ,,Nie miłujcie świata ani tego, co jest na 

świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca” (1 Jan 2:15 UBG). O jakie straszliwe 

spustoszenie dusz jest czynione przez to. Wielu świętych zostało strąconych i zranionych przez 

ciernie tego świata, a wielu grzeszników zostało przez nie zabitych. Rzeczy tego świata skierowały 

przeciwko nam trzy rodzaje przeciwników, przeciw którym musimy walczyć i pokonać ich wiarą 

lub zostać przez nich pokonanymi i zniszczonymi. 

  

 (1.) Biała grupa wabiących uśmiechów doczesnego świata. 

 (2.) Czarna grupa groźnych spojrzeń tego świata. 

 (3.) Mieszana grupa trosk tego świata. 

  

 (1.) Rzeczy tego doczesnego świata wystawiły przeciwko nam białą grupę wabiących 

uśmiechów, które są splamione krwią wielu dusz: ,,Bo odstępstwo prostych zabije ich i szczęście 

głupich zgubi ich” (Przys 1:32 UBG). Wabiący uśmiechem świat czyni z ludźmi to co pantera czyni 

ze zwierzętami na które poluje, a mianowicie wabi je za sobą słodkim zapachem swego oddechu, 

chowając  swoją głowę, a następnie rzuca się na nie i pożera je. W ten sposób Demas został 

doprowadzony do zguby. Biała grupa wabiących uśmiechów walczy przeciwko duszy za pomocą 

dwóch rodzajów broni. 

 (a.) Zysków tego świata. W ten sposób zwabiła Judasza za pomocą 30 srebrników, a 

następnie powaliła go i zabiła. Mojżesz, z kolei, był wabiony skarbami Egiptu i skończył by 

podobnie, gdyby nie miał wiary, aby przeciwstawić się temu wabieniu (Heb 11:26 UBG). Jeden z 

psalmistów zauważa sidła w takich rzeczach i dlatego daje słowo ostrzeżenia:: ,,Nie pokładajcie 

ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą; jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do 

nich serca: (Ps 62:10 UBG). Niejeden człowiek który wytrwał przeciwko czarnej grupie groźnych 

spojrzeń tego świata, został pokonany przez białą grupę wabiących uśmiechów, podobnie jak 

człowiek w bajce o słońcu i o wietrze. 

 (b.) Przyjemności świata. Są ich trzy rodzaje: ,,pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha 

życia” (1 Jan 2:16 UBG). Są one jak jedwabne tasiemki za pomocą których dusze są pociągane ku 

zgubie, które gdy już raz zwiążą człowieka, stają się jak żelazne okowy, zerwanie których, jeśli w 

ogóle zostaną zerwane, będzie kosztować potoki łez. Stąd pokutujący Dawid modlił się: ,,Daj mi 

usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś” (Ps 51:8 UBG). W przypadku 

wielu ludzi te przyjemności doprowadzają do wydania ich, jako sąd Boży, w moc haniebnych 

namiętności (Rzym 1:26 UBG). 

 Powyższe rodzaje broni działają na dwa sposoby. 

 (i) Przez oczekiwanie. Jest ono naturalnym pragnieniem wszystkich ludzi: ,,Któż pokaże 

nam dobro?” (Ps 4:6 UBG). W takim wypadku, doczesny świat wkracza i składa taką ofertę, jaką 

szatan złożył Chrystusowi, gdy wziął Go: ,,na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie 

królestwa świata oraz ich wspaniałość. I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i 

oddasz mi pokłon” (Mt 4:8-9 UBG). Gdy już raz nadzieja i oczekiwanie na zyski i przyjemności 

zostaną chciwie pochwycone przez nieumiarkowane uczucia, to dusza zostaje nimi zapalona, i 

biedne stworzenie biegnie ku własnej zgubie na swych własnych nogach (Przys 7:22-23 UBG). I 

tak dzieje się z wieloma ludźmi w takim przypadku; zachowują się podobnie jak mysz, która 

wpatrując się w otworzoną ostrygę, pcha swą głowę naprzód gdy muszla się otwiera, nie wiedząc, 

że muszla natychmiast zamknie się miażdżąc jej głowę. Dlatego apostoł Paweł powiada: ,,A ci, 

którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych 

pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu” (1 Tym 6:9 UBG). 

 (ii) Przez zadowolenie z korzystania albo posiadanie: ,,Kiedy Jezus zobaczył go bardzo 



zasmuconego, powiedział: Jakże trudno tym, którzy mają pieniądze, wejść do królestwa Bożego!” 

(Łk 18:24 UBG). Takie jest zepsucie serca człowieka, że stawiam dziesięć do jednego, iż wabiące 

uśmiechy doczesnego świata odciągną ogłupiałe serce człowieka od Boga. Człowiek ma skłonność 

do miłowania tego doczesnego świata w sposób nieumiarkowany, nawet wtedy, gdy ten daje mu 

żółć do picia; jakże trudnym musi być nie pozwolenie na bycie pokonanym przezeń, gdy ten świat 

zaleca się do człowieka i przytula się do jego piersi. Pismo powiada o ludzie Izraelskim: ,,Lecz 

Jeszurun utył i wierzgał – otyłeś, obrosłeś w tłuszcz, zgrubiałeś; opuściłeś Boga, który cię uczynił, i 

lekceważyłeś Skałę swego zbawienia” (Pwt 32:15 UBG). 

 Musimy walczyć przeciwko wabiącemu uśmiechem doczesnemu światu, jeśli chcemy 

kiedykolwiek ujrzeć uśmiech na obliczu Pana.  

 Po pierwsze, wierząc, że w wabiącym uśmiechu tego doczesnego świata czai się 

niebezpieczeństwo dla naszych nieśmiertelnych dusz. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że dusze 

ludzkie są pociągane do grzeszenia przeciwko Bogu, a w rezultacie tego, na końcu, przeszyje je 

smutek. Agur widział to, wierzył temu i dlatego tak się modlił: ,,...nie dawaj mi ani ubóstwa, ani 

bogactwa; żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem; Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie 

mówił: Kim jest PAN?” (Przys 30:8-9 UBG). Wabiący uśmiechem świat ma tendencję do wbijania 

ludzi w pychę i wysokiego mniemania o sobie, do zapominania o Bogu, do gardzenia Bożymi 

prawami, do oddawania się skłonnościom swoich zepsutych pożądliwości i uczuć etc., i w ten 

sposób wiedzie duszę na zatracenie (Kaz 5:13 UBG). Wierzmy temu na podstawie świadectwa 

Bożego, a wtedy będziemy strzec się tego. 

 Po drugie, wierząc że ten doczesny świat i jego wabiące uśmiechy są próżne, puste i 

niewystarczające do wiecznego szczęścia człowieka. Psalmista powiada w Piśmie: ,,Widziałem 

koniec wszelkiej doskonałości, ale twoje przykazanie jest bezkresne” (Ps 119:96 UBG)., a 

kaznodzieja stwierdza: ,,Marność nad marnościami – mówi Kaznodzieja – marność nad 

marnościami. Wszystko jest marnością” (Kaz 1:2 UBG). Cóż wabiące uśmiechy tego świata 

wnoszą do prawdziwej wartości człowieka? Co mogą wnieść do wiecznego szczęścia ludzi? Są one 

niepewne i szybko nas opuszczają i na pewno tak się w końcu stanie; bo musimy odejść z tego 

świata, tak jak żeśmy na niego przyszli, to znaczy nadzy. Są one niewystarczające, nie mogą 

przynieść pokoju do serca człowieka; jedna martwa mucha może popsuć cały garniec maści jak to 

było w przypadku Hamana i Achaba. Nie mogą także zaspokoić duszy; świadczy o tym 

rozczarowanie z jakim spotkał się pewien bogacz o którym mowa w Ewangelii Łukasza 12:16. 

 Po trzecie, wierząc, w wieczny zysk i przyjemność, które będzie się posiadać jeśli będzie 

się mieć łaskę Bożą, uśmiech Jego oblicza oraz społeczność i wspólnotę z Nim poprzez Pana Jezusa 

Chrystusa. W to wierzmy; i wierzmy, że możemy to posiąść i na pewno to otrzymamy, jeśli 

będziemy szukać tego przez Chrystusa, a wtedy pokonamy wabiące uśmiechy świata. Z tej 

przyczyny powiada psalmista: ,,PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza. Wlałeś w moje 

serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino” (Ps 4:6-7 UBG). Będąc w ten 

sposób przez wiarę wzniesionymi w naszych uczuciach do Nieba, ziemia ze wszystkim co jest na 

niej będą wydawać się nam bardzo małe w naszych oczach (Mt 13:45-46; Filip 3:8 UBG). To 

niewiara w i zaślepienie na rzeczy przyszłego lepszego świata czynią ten doczesny zły świat tak 

znaczącym dla niewierzących. 

 Po czwarte, wierząc w wystarczalność łaski Chrystusa do przeprowadzenia nas poprzez 

wabiące pokusy tego świata: ,,Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem 

doskonali się w słabości” (2 Kor 12:9 UBG). W Pośredniku istnieje siła do zwycięstwa ludzi nad 

tym światem; wierzmy w obietnicę Pośrednika i zastosujmy ją do nas samych, a staniemy się więcej 

niż zwycięzcami. Obietnica niesie wraz ze sobą zbawienie, a wiara w nią uwolniła serce Zacheusza 

od tego doczesnego świata (Łk 19:8 UBG).  

 (2.) Rzeczy tego doczesnego świata wystawiły także przeciwko nam czarną grupę groźnych 

spojrzeń. Świat często sprowadza na ludzi przeciwności, aby odwieźć ich od Boga. Dlatego 

czytamy w Piśmie, że Paweł i Barnaba umacniali dusze uczniów: ,,i zachęcając do trwania w 

wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do królestwa Bożego” (Dz 14:22 UBG). 

Ludzie muszą zdać sprawozdanie z dźwigania krzyża każdego dnia; a czasami wszystko idzie źle z 



nimi; ich słońce zachodzi w południe, jak to było w przypadku Hioba. Przeciwności w rzeczach 

tego świata często wyrządzają wiele szkody ludzkiej duszy, pobudzają do działania jej zepsucie, 

zniechęcają do wykonywania obowiązków względem Boga, oraz wprowadzają ją w różnorakie 

pokusy (Przys 30:9 UBG). 

 Niektórzy ludzie przez wszystkie dni swego życia prowadzą walkę z tym doczesnym 

światem, jednakże niestety nie jest to walka wiary przeciwko niemu ale grzeszna walka bez wiary, 

która prowadzi do zguby ich dusze. Tę walkę bez wiary ze światem można poznać po 

następujących dwóch rzeczach. 

 (a.) Cała ich walka polega na tym, by zdobyć coś ze świata a nie żeby być zachowanym od 

jego duchowego zła. Świat nie odnosi sukcesu w odniesieniu do postępowania z nimi, jak to ma 

miejsce w postępowaniu świata z innymi ludźmi; a całą ich troską jest zrobienie miejsca dla 

wytrwałości, co pochłania ich wszystkie inne troski. Tak, że są takimi synami tego świata, jak ci, 

którzy żyją tak, jak gdyby przekleństwo węża znajdowało się na nich, tak że przez wszystkie swoje 

dni pełzają brzuchem po ziemi i liżą proch. Świat  doczesny ucieka od nich, a jednak zabiegają o 

niego ponad wszystko. Bóg zsyła na nich utrapienia, aby oderwać ich serca od tego świata; 

jednakże pomimo wszystkich napomnień opatrzności nadal podążają za tym światem (Jer 5:3-4 

UBG). 

 (b.) Ich walka, którą toczą ze światem zabiera im cały pożytek ze Słowa Bożego i religii. 

Smutny  tego przykład mamy zapisany w księdze Wyjścia, gdzie Mojżesz przedstawił Synom 

Izraelskim wszystkie obietnice nakazane mu przez Boga, aby powiedział ludowi: ,,I Mojżesz mówił 

tak do synów Izraela, ale nie usłuchali go z powodu udręki ducha i ciężkiej niewoli (Wyj 6:9 UBG). 

Walka wiary z doczesnym światem czyni Ewangelię przyjemną dla ludzi; jednakże ta cielesna 

walka z nim czyni ją bezduszną i nieprzyjemną; jątrzy ich ducha w odniesieniu do religii, tak że 

wielu takich ludzi nie jest daleko od myślenia, że religia jest; dla zamożnych; jednakże jeśli o nich 

chodzi to mają trudności z czymś innym. I w ten sposób rzucający groźne spojrzenia świat 

doprowadza do upadku ich dusze i ciała i to od razu docześnie i na wieczność.   

 Z tego względu doradzam, abyśmy walczyli innym rodzajem walki z rzucającym 

groźne spojrzenie światem, a mianowicie walczenie z nim wiarą. 

 (a.) Wierząc, że kierowanie naszym losem znajduje się w ręce świętego i mądrego Boga; 

który wie najlepiej jaki los jest dla nas najlepszy, czy to w postaci dostatku, czy też przeciwności 

(Hi 1:21 UBG). Wiara w to sprawi, że przyjmiemy groźne spojrzenia świata i przywitamy jego 

przeciwności, jak i powodzenie jako coś, co Bóg uważa za odpowiednie dla nas tak, jak to zrobił 

Hiob, który powiedział: ,,Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN 

też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione” (Hi 1:21 UBG). 

 (b.) Wierząc, że zarówno groźne spojrzenia tego doczesnego świata jak i jego wabiące 

uśmiechy, są tylko pustymi i przemijającymi przedstawieniami, które szybko zostaną pogrzebane w 

wiecznym zapomnieniu. Jak wabiące uśmiechy świata wydają się być bardziej przyjemnymi, 

aniżeli są w rzeczywistości, tak i jego groźne spojrzenia wydają się być dla cielesnego serca 

bardziej okropne niż są naprawdę: ,,Marność nad marnościami – mówi Kaznodzieja – marność nad 

marnościami. Wszystko jest marnością” (Kaz 1:2 UBG). I jedne i drugie są jak piana na  wodzie, 

wydające się wielkimi, ale szybko przemijają. Widziane naturalnymi oczami wydają się być bardzo 

wielkie; jednakże widziane oczami wiary, są tylko pustym hałasem, który szybko przemija (2 Kor 

4:17 UBG). Najdłuższy okres ich trwania wynosi tylko najwyżej niewiele lat. Gdy schodzi się do 

grobu to i bogaci i biedni są wtedy tacy sami. Biała i czarna grupa przeciwników z tego doczesnego 

świata również zaprzestaje tam walki. 

 (c.) Wierząc, że posiadamy ważniejsze rzeczy, koło których mamy się zakrzątać, aniżeli 

wabiące uśmiechy czy też groźne spojrzenia tego doczesnego świata. Z tej przyczyny psalmista 

powiada: ,,Panie wznieś nad nami światło twego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w 

czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino” (Ps 4:6-7 UBG). Wabiące uśmiechy tego świata nie mogą 

nas tak naprawdę uszczęśliwić, a groźne jego spojrzenia unieszczęśliwić. To tylko łaska Boga i Jego 

gniew są rzeczami, które się liczą; dlatego niech to będzie naszą troską, aby uzyskać pierwszą, a 

uniknąć drugiej. Te Boże rzeczy są rzeczami wiecznymi podczas, gdy rzeczy tego świata 



doczesnymi. Nie gardźmy zatem istotnymi rzeczami poprzez troszczenie się o cień: ,,Cóż pomoże 

człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek 

w zamian za swoją duszę?” (Mt 16:26 UBG). 

 (d.) Wierząc, że sami w sobie nie jesteśmy godni najmniejszego uśmiechu powszechnej 

opatrzności Bożej. Z tej przyczyny patriarcha Jakub powiada: ,,Nie jestem godzien wszelkiego 

miłosierdzia i całej wierności, które okazałeś swemu słudze. Bo tylko o lasce przeszedłem ten 

Jordan, a teraz mam dwa obozy” (Rdz 32:10 UBG). A pierwowzór Kościoła powiada: ,,To wielkie 

miłosierdzie PANA, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje jego litość” (Lam 3:22 UBG). Dlaczego 

przeciwności tego doczesnego świata tak głęboko ranią ludzi, jeśli nie z powodu braku należnego 

ukorzenia się? A skąd bierze się ten brak, jeśli nie z niewiary? Pokorna dusza walcząca ze światem 

na pewno zwycięży, ponieważ choć świat rzuca groźne spojrzenie na wierzącego, to ten przyjmuje 

to życzliwie z ręki Pańskiej, jako niegodny, aby otrzymać coś lepszego. 

 (e.) Wierząc, że nasze dusze znajdują się w niebezpieczeństwie pochodzące od rzucającego 

groźne spojrzenia świata, tak samo jak innych którym świat się przypochlebia. Dlatego Agur modlił 

się: ,,...nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem; 

Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie 

brał imienia mego Boga nadaremnie” (Przys 30:8-9 UBG). Diabeł trzyma niektórych ludzi mocno 

w żelaznych pętach światowych przeciwności a innych w złotych okowach dobrobytu. Niektórzy 

ludzie myślą ignorancko, że ponieważ są biedni na tym świecie a ich dola jest bardzo ciężka, to na 

pewno będzie z nimi dobrze na drugim świecie. Nie łudźmy się myśląc w ten sposób, ponieważ jak 

Bóg nie ma względu na bogactwa ludzi w zbawianiu ich tak i nie ma też względu na ich ubóstwo; 

niezależnie od tego czy ludzie są biedni, czy bogaci, jeśli nie będą znalezieni w Chrystusie, nowymi 

stworzeniami, prawdziwie pobożnymi to poginą na zawsze (Jan 3:3; Wyj 23:3 UBG). 

 (f.) Wierząc wielkiej obietnicy Ewangelii z odniesieniem jej do nas samych: ,,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 8:10 UBG). ,,I  

poślubię cię sobie na wieki; poślubię cię sobie w sprawiedliwości, w sądzie, w miłosierdziu i w 

litości” (Oz 2:19 UBG). Nasze przeciwności na tym doczesnym świecie mogą być wzięte za alarm, 

mówiący, aby odejść od niego, bo nie ma w nim naszego odpoczynku. Bóg podpala gniazda, które 

budujemy pośród rzeczy tego świata, a przy tym wyciąga ku nam wielką obietnicę Ewangelii. 

Przyjmijmy ją, i ufajmy Jemu przez nią (Sof 3:12 UBG). I w ten sposób skutecznie pokonamy 

rzucający groźne spojrzenia świat. Wierząc, że Bóg jest naszym Bogiem w Chrystusie będziemy 

bardzo spokojni niezależnie od tego czy świat będzie wabił nas uśmiechem czy groził groźnym 

obliczem (Hab 3:17 UBG). 

 (g.) Wierząc, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa, nawet groźne spojrzenia tego świata 

obrócą się ku naszemu dobru. Stąd apostoł Paweł pisze: ,,A wiemy, że wszystko współdziała dla 

dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga” 

(Rzym 8:28 UBG). Jak często miód był wybierany z padliny lwa, a wiele dobrego rosło wewnątrz 

żywopłotu utrapień? Krzyż przyniósł wiele dobrego owocu w tych, którzy zostali wyćwiczeni w 

jego niesieniu; i Bóg jest naprawdę łaskawy dla nas, jeśli tak przyjmiemy, w tym, że czyni ten świat 

tak obcy nam, abyśmy mogli jeszcze bardziej szukać społeczności z Bogiem. 

 (3.) Rzeczy doczesnego świata wystawiły również przeciwko nam mieszaną grupę trosk 

tego świata. Nikt nie jest wolny od ataków pochodzących z tych rzeczy; nawet noszenie korony jest 

pełne trosk. Zaiste musimy troszczyć się o wiele spraw; nasz codzienny chleb nie spadnie nam z 

Nieba do naszych ust, ani też nasze niezbędne zajęcia nie będą wykonywane bez uprzedniego 

przemyślenia. Wierzący znajdują się w niebezpieczeństwie nie tylko pochodzącym od spraw 

niezgodnych z Biblią, ale i tych dozwolonych przez nią. Troski tego świata często wychodzą duszy 

na szkodę. Mają skłonność do umieszczania umysłu człowieka jakby na kole tortur, aby naciągać 

jego myśli jakby na haczykach rozciągarki powodując degenerację pracy umysłu w zwykłe 

zatroskanie pozbawione wiary o rzeczy doczesne (Mt 6:25 UBG). W oryginale greckim pisze nie 

bądźcie dręczeni na duszy; nie bądźcie kłopotani tak, aby uczynić się niezdolnymi do wypełniania 

obowiązków dla Boga (Łk 10:41 UBG). Nie pozwólmy troskom tego świata pochłonąć wszystkie 



inne troski i uczynić Słowo Boże, pokarm duszy, całkiem bezużytecznym, (Mt 13:22 UBG). 

Dlatego walczmy wiarą przeciwko tym troskom tego doczesnego świata. 

 (a.) Wierząc, że powodzenie naszych spraw zależy wyłącznie od błogosławieństwa Bożego 

spływającego na nie, a nie od naszego pilnego troszczenia się o nie: ,,Jeśli PAN nie zbuduje domu, 

na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą; jeśli PAN nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa 

strażnik” (Ps 127:1 UBG). Próżność i bezużyteczność naszego martwienia się o rzeczy doczesne 

można wyraźnie przeczytać w wielu miejscach Biblii: ,,I któż z was, martwiąc się, może dodać do 

swego wzrostu jeden łokieć?” (Mt 6:27 UBG). W zarządzaniu światem przez Opatrzność Bożą 

często widać, że to nie najszybszy wygrywa wyścig, ani dzielni nie wygrywają wojny, ani mądrzy 

nie zdobywają żywności, ani roztropni bogactwo, ani zdolni łaskę lecz czas i przypadek decyduje o 

tym (Kaz 9:11 UBG); i że nikt z ludzi siłą nie zwycięży. Jak często jakieś nieprzewidziane 

wydarzenie sprawia, że pełne nadziei i obiecujące przedsięwzięcie zostaje udaremnione? A z 

drugiej strony wiele razy to co wydawało się być całkiem do niczego udaje się ponownie pomyślnie 

wcielić w życie. 

 (b.) Wierząc, że najlepszym sposobem na zapewnienie sobie tego co jest naprawdę 

konieczne i odpowiednie dla nas na tym doczesnym świecie jest  przede wszystkim zajęcie się 

rzeczami przyszłego świata. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus mówi: ,,Ale szukajcie najpierw 

królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6:33 UBG). Ci, 

którzy troszczą się o to, jak podobać się Bogu powodują, że Bóg dopilnowuje żeby zostali 

zaopatrzeni we wszystko (Ps 34:10 UBG). Ci, których główną troską jest wieczne dobro ich dusz, 

mogą oczekiwać, że, w używaniu środków, doczesne dobro ich ciał będzie dopilnowywane przez 

Niebo. Jest to najkrótsza i najpewniejsza droga do odniesienia powodzenia (Ps 1:3 UBG). 

 (c.) Wierząc Panu w sprawie wszystkich naszych trosk, które wymagają naszego zajęcia się 

nimi, polegając na Panu jako na suwerennym Zarządcy, a w szczególności jako na pewnym i 

bezpiecznym Zarządcy dla nas. Stąd Pismo napomina nas: ,,Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz 

mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony” (Ps 37:3 UBG). Powinniśmy ufać Mu, co do 

własnego postępowania jak i powodzenia, w odniesieniu do kierownictwa jak i prosperowania: 

,,Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich 

swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki” (Przys 3:5-6 UBG). To implikuje robienie 

trzech rzeczy. 

 (i) Zrzucanie naszego ciężaru trosk na samego Pana, wierząc, że On zatroszczy się o nas (1 

Piot 1:7 UBG). Wiele razy podnosimy w niewierze nasz własny ciężar, a potem, narzekamy, że nie 

możemy go udźwignąć; na szczęście Pan Jezus Chrystus został wyznaczony na wielkiego nosiciela 

ciężarów dla biednych grzeszników, którzy są wzywani do zrzucenia swoich ciężarów na Niego (Ps 

55:22; 37:5 UBG). Jeżeli będziemy chcieli wziąć nasze ciężary i nieść je na naszych własnych 

barkach, to któż z nas się ostoi? Jednakże dziełem wiary jest ufanie Bogu we wszystkim. 

 (ii) Wierzenie że Pan uczyni wszystko najlepiej, gdyż: ,,PAN, też obdarzy tym, co dobre” 

(Ps 85:12 UBG), oraz: ,,...szukającym PANA nie zabraknie żadnego dobra” (Ps 34:10 UBG). Pan 

sam wie, co jest dla nas najlepsze; my tego nie wiemy, dlatego jesteśmy mu winni wiarę tak daleko 

idącą, że obejmuje ona wierzenie, że cokolwiek czyni Bóg jest uczynione najlepiej; i że 

jakąkolwiek drogą On nas poprowadzi będzie najlepszą jaką mamy podążać, jak to uczynił 

Abraham (Heb 11:8 UBG). Właściwością wiary jest takie poddanie wszystkiego Panu i ufanie Mu, 

że cokolwiek jest prawdziwie najlepsze dla nas On spowoduje zaistnienie tego. 

 (iii) Oparcie się na słowie obietnicy: ,,...Na pewno będę ci wyświadczał dobro” (Rdz 32:12 

UBG). W ten sposób wiara ma być kotwicą duszy w wątpliwych wydarzeniach. Podczas gdy 

niespokojna krzątanina wokół trosk nie pozostawia człowiekowi nic na czym mógłby się oprzeć, ale 

powoduje, że człowiek pędzi od jednej troski do drugiej jak meteor w powietrzu; wiara opiera się 

na obietnicy Bożej i powoduje powstanie spokoju w duszy człowieka, niezależnie od tego co się 

wydarzy (Łk 12:29; 1 Sam 1:18 UBG).   

 b. Również ludzie tego świata są niebezpiecznymi wrogami wierzących. Istnieje w nich 

stara wrogość, która nigdy nie zaprzestanie działania (Rdz 3:15 UBG). Są oni wysłannikami diabła, 

agentami piekła, najemnymi żołnierzami staczającymi bitwy dla szatana. Żaden człowiek nie 



dostanie się do Nieba bez walki przeciwko nim; gdyż są oni przeciwnikami wszystkich, którzy 

naprawdę chcą się tam dostać. Dawid bardzo chciał być uwolniony od nich dlatego modlił się: 

,,...ocal moją duszę od niegodziwego; A swoją ręką, PANIE, od ludzi, od ludzi tego świata, których 

udziałem jest to życie, a których brzuchy napełniasz swoimi skarbami” (Ps 17:13-14 UBG). 

Podobnie apostoł Paweł był zaniepokojony takimi ludźmi, dlatego pisał: ,,Na koniec, bracia, 

módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was; I abyśmy byli wybawieni 

od przewrotnych i złych ludzi” (2 Tes 3:1-2 UBG). Również sam nasz Pan Jezus Chrystus ostrzegał 

zawczasu swoich uczniów przed nienawiścią tego świata mówiąc: ,,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” (Jan15:19 UBG). Ludzie tego świata prowadzą swoją walkę na trzy 

sposoby, a mianowicie: (1.) swoimi językami. (2.)  swoimi nogami. (3.) swoimi rękami. Musimy 

przeciwstawiać się wszystkim ich sposobom walki tylko w jeden sposób, a mianowicie przez wiarę. 

 (1.) Ludzie tego doczesnego świata walczą przeciwko synom Bożym za pomocą języka. Są 

oni nasieniem węża, dlatego nic dziwnego, że opluwają swoim jadem tych, którzy nie podążają ich 

drogą. Stąd czytamy w Piśmie, że knują w sercu złe rzeczy, każdego dnia zbierają się na wojnę, 

wyostrzają swoje języki jak węże, i mają jad żmij pod swymi wargami (Ps 140:2-3 UBG). 

Wyszydzanie Izaaka przez Ismaela (Rdz 21:9 UBG) jest nazywane prześladowaniem (Gal 4:29 

UBG). A próbą wierzących Hebrajczyków było publiczne naśmiewanie się z nich przez bezbożnych 

ludzi (Heb 10:32-33 UBG). Z kolei spisek zawiązano przeciw Jeremiaszowi: ,,I powiedzieli: 

Chodźcie, obmyślmy zamysły przeciwko Jeremiaszowi, bo nie zaginie prawo od kapłana, ani rada 

od mądrego, ani słowo od proroka. Chodźcie, uderzmy go językiem i nie zważajmy na żadne jego 

słowa” (Jer 18:18 UBG). Podobnie sekretne narady miały miejsce przeciwko Dawidowi co 

sugerowane jest w jego modlitwie: ,,Ukryj mnie przed tajemną radą złoczyńców, przed zgrają 

czyniących nieprawość; Którzy naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli swoje strzały, słowa 

jadowite” (Ps 64:2-3 UBG). W takim przypadku lud Boży musi walczyć wiarą. 

 (a.) Wierząc, że nasz Bóg jest w stanie stępić ostrze ich mieczów i groty ich strzał i uczyni 

tak do takiego stopnia do jakiego będzie uważał to za stosowne. Stąd w Piśmie jest dana taka 

obietnica: ,,Przed biczem języka będzie zasłonięty” (Hi 5:21 UBG). W mocy ręki niegodziwych jest 

obrzucanie błotem twarzy dzieci Bożych; jednakże nie jest w ich mocy to, aby błoto przywarło do 

twarzy, dopóki Pan nie nakaże, aby tak się stało ku większemu wypróbowaniu swego ludu. Bóg 

posiada w swojej ręce serca wszystkich ludzi, dlatego jego lud może z ufnością ufać Mu, że On 

zachowa ich reputację, podczas gdy oni będą trzymać się Jego drogi. 

 (b.)  Wierząc, że nadejdzie dzień, w którym całe błoto, którym niegodziwy świat obrzuca 

twarze ludu Bożego, zostanie starannie wytarte z nich przez Boga i rzucone z powrotem na twarze 

tych, którzy je rzucali: ,,Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ludu, w którego sercu 

jest moje prawo! Nie bójcie się urągania ludzi i nie lękajcie się ich lżenia. Mól bowiem pożre ich 

jak szatę. Ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie – z pokolenie na 

pokolenie” (Iz 51:7-8 UBG). Kłamliwy język trwa tylko przez chwilę i odbije się rykoszetem na 

tych, którzy używają takiej broni z piekła rodem. Bóg zagwarantował przez swoją obietnicę 

usunięcie zniewag ze swego ludu: ,,I wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoją prawość 

jak południe” (Ps 37:6 UBG); ,,Chociaż musieliście leżeć wśród kotłów, będziecie jak skrzydła 

gołębicy pokryte srebrem, a jej pióra żółtym złotem” (Ps 68:13 UBG). I tak w wierze obietnicy 

wierzący mogą być bardzo spokojni, a biorąc pod uwagę użytek, jaki Bóg może zrobić z niej dla 

nich, dla ich dobra, mogą znaleźć w niej pokrzepienie swych dusz. Stąd nasz Pan powiada: 

,,Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić 

kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza 

nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5:11-12 

UBG). A apostoł Paweł, z kolei stwierdza: ,,Dlatego mam upodobanie w słabościach, w 

zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa” (2 Kor 

12:10 UBG). 

 (2.) Ludzie tego doczesnego świata walczą przeciwko synom Bożym również za pomocą 

swoich nóg; to znaczy przez dawanie złego przykładu swoim bezbożnym życiem. Za pomocą tego 



czynią wiele zła powodują, że wielu ludzi upada. Z tego względu Pan Jezus Chrystus powiada: 

,,Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, 

przez którego przychodzi zgorszenie!” (Mt 18:7 UBG). Jest rzeczą trudną, aby iść przeciwnie do 

biegu świata tkwiącego w niesprawiedliwości, aby płynąć pod prąd, biorąc pod uwagę zepsucie 

natury, które istnieje w najlepszym z wierzących. Za pomocą siły złych przykładów wielu dobrych 

ludzi zostało pokonanych, a wielu, którzy nie mieli w sobie tego korzenia zła zostało 

doprowadzonych do zguby:; ,,A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie” (Mt 

24:12 UBG). Walczmy przeciwko temu wiarą. 

 (a.) Wierząc, że droga tego doczesnego świata jest drogą wiodącą do wiecznej zguby: ,,W 

których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w 

powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa” (Ef 2:2 UBG); ,,...towarzysz 

głupców będzie zniszczony” (Przys 13:20 UBG). Czy nie zostało nam wyraźnie powiedziane w 

Piśmie Świętym, że olbrzymia większość ludzi idzie drogą zatracenia, i że tylko bardzo niewielu 

ludzi idzie drogą wiodącą do Nieba (Mt 7). Tak więc ktokolwiek chce dostać się do Nieba, musi być 

nonkonformistą dla tego doczesnego świata, chociaż przez to staje się dziwowiskiem dla niego jak 

to było w przypadku Jozuego i jego towarzyszy. Zobaczmy również na 1 Piot 4:4 UBG. 

 (b.) Wierząc, że dzięki łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa będziemy w stanie wytrzymać 

szok jaki powoduje zły przykład życia ludzi tego świata. Oczy wiary dostrzegą, że większa siła 

znajduje się po stronie walczących przeciwko złemu przykładowi postępowania. Dlatego Elizeusz 

powiedział do swojego sługi: ,,Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są 

z nimi” (2 Król 6:16 UBG). Apostoł Jan, z kolei, powiada: ,,Dzieci, wy jesteście z Boga i 

zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie” (1 

Jan 4:4 UBG). Jeśli Bóg jest za nami, to któż będzie przeciwko nam? I będzie On za nami, jeśli 

będziemy ufali Mu, że wesprze nas  w walce przeciwko złemu przykładowi. Bóg umacnia słabych 

przeciwko silnym i nawet jeśli siła prądu tego świata będzie nie wiadomo jak wielka wierzący 

wszystko mogą zrobić w Chrystusie, który ich wzmacnia (Filip 4:13 UBG). 

 (3.)  Ludzie tego doczesnego świata walczą przeciwko synom Bożym także za pomocą 

swoich rąk. Na tym doczesnym świecie nie istnieje niegodziwy człowiek, który by nie był przez 

swoje naturalne usposobienie i charakter prześladowcą (Rdz 3:15 UBG). I nikt nie jest zdolny do 

podążania drogą prowadzącą do Nieba, z wyjątkiem tych, którzy są zdecydowani trzymać się jej 

pomimo wszystkiego zła jakie może im wyrządzić ten niegodziwy doczesny świat. Dlatego nasz 

Pan Jezus Chrystus powiedział: ,,Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 

matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem” (Łk 14:26 

UBG). Czasami rzeczywiście Bóg związuje ręce niegodziwych, tak, że nic nie mogą uczynić nimi 

przeciwko ludowi Bożemu; jednakże złośliwa, prześladująca natura nigdy nie opuszcza potomstwa 

węża, i stosownie do tego jak Boża opatrzność poluzuje ich pęta tak oni dają jej upust. Musimy 

przeciwstawiać się temu w wierze. 

 (a.) Wierząc, że ten doczesny świat niewiele może nam zrobić nawet jeśli uczyni nam to co 

najgorsze. Stąd nasz Pan Jezus Chrystus powiada: ,,...Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a 

potem już nic więcej nie mogą zrobić. Ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, 

gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy, mówię wam, tego się bójcie” (Łk 

12:4-5 UBG). Najdalszy zasięg najbardziej niegodziwych i potężnych prześladowców obejmuje 

tylko ciało i rzeczy, które dotyczą czasu. A czymże jest ciało w porównaniu do duszy? I rzeczy 

doczesne w porównaniu do wiecznych? Wiara w to przeprowadzała męczenników przez i uzbrajała 

ich w świętą pogardę dla bezsilnej wściekłości ich prześladowców. 

 (b.) Wierząc, że przeciwnicy zawsze znajdują się pod kontrolą łaskawego Boga, 

zaangażowanego po stronie tych, którzy trzymają się Jego dróg: ,,Doprawdy nawet gniew 

człowieka będzie cię chwalić, a ty resztkę tego gniewu powstrzymasz” (Ps 76:10 UBG). Tak, że: 

,,Kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie” (Przys 10:9 UBG). Z jaką złością Laban ścigał 

Jakuba, a Saul Dawida? A mimo tego Bóg ich powstrzymał. Wiara odkryje w takim wypadku 

wszechmocną ochraniającą moc; i że człowiek jest tylko robakiem i szybko przemijającą rośliną 

podobną do trawy (Iz 51:12 UBG). 



 (c.)  Wierząc, że pozostaje dla ludu Bożego wieczny odpoczynek, pokój i bezpieczeństwo: 

,,Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały; Gdy 

nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest 

doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 4:17-18 UBG). Pozostajemy tylko przez 

krótki czas wśród mieszkańców tego doczesnego świata; mocna wiara w to, połączona z wiarą w 

lepsze życie po śmierci powoduje, że jesteśmy bardzo spokojni niezależnie od tego czy świat nas 

wabi uśmiechem czy grozi srogim spojrzeniem. Naszą wielką troską jest wywalczanie sobie drogi 

do lepszego świata i rezolutne przylgnięcie do Pana i drogi naszych obowiązków wobec Niego 

pomimo sprzeciwu rzeczy i ludzi tego świata. 

  

 F. TAK SAMO TOCZY SIĘ WALKA PRZECIWKO GRZECHOWI. 

  

 ,,Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi” (Heb 12:4 UBG). 

Ze wszystkich rzeczy nie ma nic tak przeciwnego Bogu jak grzech. Diabeł jako pierwszy 

sprowadził grzech na świat i dokonał w nim przez to straszliwego spustoszenia doprowadzając do 

zatracenia większą część potomstwa Adama, raniąc wielu i wyrządzając zło wszystkim ludziom. Od 

czasu wejścia grzechu na ten doczesny świat nikt nie może dostać się do Nieba, jak tylko ci, którzy 

zarówno walczyli przeciw, jak i pokonali grzech; a walka którą pokonuje się grzech jest toczona 

wiarą. Abyśmy mogli skutecznie walczyć wiarą musimy wiedzieć przeciwko czemu walczymy. 

  

 a. Istnieje Wódz tej zgrai z piekła rodem; a jest nim grzech naszej natury. 

 b. Istnieje mnóstwo piekielnych pożądliwości służących jako żołnierze pod dowództwem 

grzechu naszej natury. 

  

 a. Wodzem tej zgrai z piekła rodem jest grzech naszej natury, zwany starym człowiekiem, 

cielesną naturą i grzechem (Rzym 6:12 UBG). Grzech jest wpleciony w naszą naturę; która posiada 

wrodzone zło na skutek upadku Adama. Jest przeciwna dobru, a skłonna do zła; jej stronniczość 

tkwi po niewłaściwej stronie. Te zepsute usposobienie jest bardzo aktywne i przez swoje 

zamieszkiwanie i działanie walczy przeciwko duszy. Zmaga się z duszą szczególnie na trzy 

następujące sposoby. 

 (1.) Za pomocą poczucia winy, przez które przywiązuje duszę do gniewu Bożego; duszę bez 

Chrystusa do wywierającego pomstę gniewu Bożego, a duszę wierzącego do Ojcowskiego gniewu i 

niezadowolenia (Gal 3:10; Ps 89:30 UBG). Sumienie odczuwające na sobie pasmo grzechów staje 

się przestraszone  i przypalone. Człowiek postrzega siebie, z powodu zepsucia i skalania swojej 

natury, jako obiekt Bożego oburzenia, podległy straszliwym uderzeniom Bożej ręki; tak jak wąż lub 

jak jakiekolwiek inne jadowite stworzenie podlega ciosom ludzkiej ręki, gdziekolwiek człowiek je 

napotka. Zatem, jeśli chcemy kiedykolwiek zerwać te pęta poczucia winy musimy walczyć przeciw 

nim przez wiarę. 

 (a.) Wierząc, że Pan Jezus Chrystus złożył całkowite zadośćuczynienie sprawiedliwości 

Bożej nie tylko za nasze rzeczywiste grzechy, ale i za grzech naszej natury: ,,Wiedząc o tym, że 

nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone” (Rzym 

6:6 UBG). W odniesieniu do grzechu naszej natury potrzebowaliśmy Zbawiciela; i jej grzeszność 

została Mu przypisana, tak aby była przez niego oczyszczona, tak samo jak nasze rzeczywiste 

występki. Tak, że istnieje wystarczające lekarstwo zapewnione przeciwko poczuciu winy za grzech 

naszej natury, w Panu Jezusie Chrystusie; tak aby żaden człowiek nie musiał rozpaczać w takim 

wypadku, że jest beznadziejny. 

 (b.) Wierząc, przyjmując i ufając obietnicy odpuszczenia grzechów przez krew Chrystusa: 

,,W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego 

łaski” (Ef 1:7 UBG). Podczas gdy sumienie jest przypalane poczuciem winy, wiara musi dostrzec 

obietnicę przebaczenia przez Chrystusa przedstawioną w Ewangelii jako linę rzuconą tonącemu 

człowiekowi (Łk 24:47 UBG). Wiara musi uchwycić się tej obietnicy, polegając na niej jako na 

własnej obietnicy Pana; tak jak tonący zawierza swoje życie linie ratunkowej rzuconej do niego; w 



ten sposób poczucie winy zostanie usunięte, a sumienie oczyszczone (Dz 13:38-39; Rzym 3:24-25 

UBG).Naszą gwarancją jest: ,,Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego 

zwiastuje się wam przebaczenie grzechów” (Dz 13:38 UBG). 

 (c.) Wierząc, stosując do siebie i powołując się na doskonałą świętość narodzin i natury 

Chrystusa jako reprezentanta ludzkości (Kol 2:10-11 UBG). W ten sposób wiara może 

zatryumfować nad grzechem naszej natury w odniesieniu do jego poczucia winy. Podczas gdy 

prawo powiada, że posiadamy grzeszną naturę i dlatego musimy umrzeć śmiercią; dusza ludzka 

może odpowiedzieć, że to prawda, że jej natura jest grzeszna w niej, ale Chrystus zadośćuczynił za 

te poczucie winy i teraz dusza taka posiada świętą naturę w Chrystusie, w którym jako w 

reprezentancie ludzkości taka dusza urodziła się świętą i zachowała świętość natury, dlatego nie 

musi umierać, ale żyć. 

 OBIEKCJA. Ale ktoś może powiedzieć, że nie ośmiela się zastosować doskonałej świętości 

Chrystusa do siebie, bo boi się, że nie ma do tego prawa. 

 ODPOWIEDŹ.  Istnieje dwojakie prawo. (i) Do rzeczy. (ii) W niej. Jakie prawo ma żebrak 

do pensa, który jakiś człowiek poważnie wyciąga do niego, mówiąc, ,,Trzymaj, oto jeden pens.” W 

takim wypadku, taki żebrak ma z pewnością prawo do tego pensa; może zgodnie z prawem wzięć 

go z ręki takiego człowieka i włożyć do swojej kieszeni. Takie prawo posiada każdy z nas do 

sprawiedliwości Chrystusa, której jeden pens symbolizuje jej część. Jest ona Bożym darem dla nas 

(Rzym 5:17; Jan 6:32 UBG), wyciągniętym w naszą stronę, aby został przyjęty i zastosowany przez 

wiarę (Rzym 1:17 UBG). Teraz, jeśli żebrak zaniedba lub odmówi przyjęcia go, to chociaż miał do 

niego wcześniej prawo, zostanie słusznie pozbawiony tego pensa, i człowiek oferujący go 

żebrakowi może z powrotem włożyć swego pensa do swojej kieszeni; jednakże jeśli żebrak weźmie 

oferowanego mu pensa, to nabywa do niego prawo, staje się jego własnością, którą posiada i nie 

może być mu już prawnie zabrany. Dla tej przyczyny idźmy do Chrystusa i weźmy z Jego ręki dar 

sprawiedliwości, prawdziwie wierząc, że mamy prawo do niego. 

 (2.) Za pomocą jego poruszeń i działania (Rzym 7:5 UBG). Grzech jest aktywną zasadą 

mającą tendencję, aby stale na nowo deprawować duszę coraz bardziej i bardziej, walcząc o tron 

serca, i aby spowodować, żeby dusza była mu posłuszna w spełnianiu jego pożądliwości. Dlatego 

trzeba mu się przeciwstawiać, aż do unicestwienia jego zamierzeń (Rzym 6:12 UBG). Nasza 

grzeszna natura jest nie udającym się nigdy na spoczynek wrogiem, obecnym w każdym czasie w 

człowieku, aktywnym w pewnych okresach czasu, a szczególnie, gdy człowiek chce czynić dobro, 

tak jak to było w przypadku apostoła Pawła (Rzym 7:21 UBG). Jest ona jak gnojowisko, z którego 

wciąż wypływają śmierdzące strumienie. Ponieważ stara natura stara się wzmocnić i zająć tron 

naszego serca, my Chrześcijanie musimy walczyć przeciwko niej, aby ją powalić, osłabić i 

uśmiercać (Gal 5:17 UBG). Aby to osiągnąć musimy walczyć przeciwko niej wiarą. 

 (a.) Wierząc, że nasza grzeszna natura jest naszym najniebezpieczniejszym wrogiem; bo 

taka jest w rzeczywistości. Apostoł Paweł nigdy nie wołał tak mocno, aby być uwolnionym od 

najkrwawszych ludzi, którzy występowali przeciw niemu jak wołał, aby być uwolnionym od 

zamieszkującego w nim grzechu: ,,Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” 

(Rzym 7:24 UBG). Jest ono domowym wrogiem, wewnętrznym przeciwnikiem 

niebezpieczniejszym niż wszyscy wrogowie jakich mamy na zewnątrz, czy to będą demony, czy też 

ten doczesny zły świat. Gdyby nie to, to nie mogli by atakować wierzących od wewnątrz. Ale tak 

jak jest, daje im to znaczną przewagę nad nami. 

 (b.) Wierząc, że Chrystus jest wielkim zrządzeniem Bożym ku uświęceniu, i szukając 

naszego uświęcenia od Niego na podstawie obietnic oferowanych nam w Piśmie Świętym:  

,,Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma 

żadnego innego” (Iz 45:22 UBG). Ludzie z natury są przekonani o konieczności bycia 

uświęconymi; i niektórzy uważali, że jedne środki są właściwe do jego uzyskania, a inni inne. 

Poganie uważali obmywanie się wodą, składanie ofiar i rozmyślanie nad cnotami moralnymi za 

odpowiednie środki wiodące do tego celu. Żydzi dodali do tego przestrzeganie Prawa 

Mojżeszowego, moralnego, ceremonialnego i sądowego. Papiści, z kolei, wymyślili pozbawione 

oparcia w Biblii ceremonie, biczowanie się, posty, etc., połączone z samą pracą w sakramentach, 



jako właściwe środki prowadzące do uświęcenia grzeszników. Legaliści, natomiast, zwracają uwagę 

na swoje własne pozbawione oparcia w wierze dążenia do świętości, swoje czuwania, etc. jako 

właściwe środki, aby ją osiągnąć. Jednakże wszystko to jest daremne. 

 Bowiem Bóg wyznaczył swego własnego Syna, aby był wielkim zrządzeniem ku uświęceniu 

grzeszników, tak żeby chwała naszego uświęcenia jak również usprawiedliwienia mogła należeć 

tylko do Niego (1 Kor 1:30-31 UBG). Bóg złożył w Chrystusie pełnię Ducha świętości w którym 

grzesznicy mają udział poprzez wiarę (Dz 26:18 UBG). Ukąszeni przez węże Izraelici byli 

uzdrawiani na pustyni poprzez spojrzenie na miedzianego węża, wierząc że przez to zostaną 

uleczeni; w podobny sposób grzesznik jest czyniony świętym, a mianowicie poprzez patrzenie na 

Pana Jezusa Chrystusa i ufanie Mu w sprawie swego uświęcenia (Jan 3:14-15 UBG), albo przez 

dotykanie się Chrystusa wiarą, jak to uczyniła kobieta posiadająca upływ krwi (Łk 8:43-48 UBG). 

Wierząc w obietnicę uświęcenia pierwowzór Kościoła, zbór Izraelski, powiada: ,,Odwróci się i 

zlituje nad nami; pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy” 

(Mich 7:19 UBG). 

 (c.) Zmagając się ze starą naturą w wierze, że otrzymała ona śmiertelne rany w śmierci oraz 

przez zmartwychwstanie Chrystusa jako reprezentanta ludzkości (Rzym 6:6-9 UBG). Z tej 

przyczyny, nic więc dziwnego, że niektórzy nadal znajdują się pod mocą zamieszkującego w ich 

ciele grzechu, to jest ci, którzy walczą przeciwko niemu bez patrzenia oczyma wiary na śmierć 

Chrystusa. Natomiast dusza, która patrzy oczyma wiary na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, 

jako na równoczesną śmierć także grzechu, zostaje przez to ożywiona, aby działać przeciwko 

niemu, jak olbrzym odświeżony winem. Grzechy wszystkich, którzy należą do Chrystusa zostały 

przypisane Jemu, a On przez swoje cierpienia odpokutował ich winę; a następnie zmartwychwstał 

uwolniony od przypisanej Mu winy; tak że na mocy swojej śmierci i zmartwychwstania wina traci 

swoją moc nad tymi którzy należą do Niego. I przez wiarę w to stajemy się tego uczestnikami. 

 (d.) Wierząc, że odniesiemy zwycięstwo nad naturą grzechu przez Pana naszego Jezusa 

Chrystusa: ,,Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez 

Jezusa Chrystusa, naszego Pana”(Rzym 7:24-25 UBG). Tak więc ci, którzy są pewni zwycięstwa 

będą walczyć skutecznie; a dziełem wiary jest wierzenie w zwycięstwo nad grzechem, zgodnie z 

obietnicą: ,,A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami” (Rzym 16:20 UBG). 

Prawda ta była zawarta już w pierwszej obietnicy Bożej danej ludziom, aby w nią wierzyli, a 

mianowicie, że potomstwo kobiety zmiażdży głowę węża (Rdz 3:15 UBG). 

 Żądło grzechu stale przylega blisko do duszy (Rzym 7:17 UBG). Przywiera do nas jak 

plama, której nie można w pełni zmyć, dopóki żyjemy na tym doczesnym świecie. Jest jak 

wgryzający się trąd w ściany domu, którego nie można całkowicie usunąć bez zburzenia domu. 

Pomimo całej zażartej walki przeciw starej naturze nie można jej całkowicie unicestwić, aż do dnia, 

gdy wierzący umrze. Dlatego walczmy w wierze do końca przeciwko niej. 

 (i) Nie zawierając ze starą naturą żadnego rozejmu, ale zawsze szukając jej zniszczenia w 

wierze we wspaniałość Chrystusa i w nienawiści do grzechu. Oczy wiary skoncentrowane na 

chwale Chrystusa przedstawionego w Ewangelii posiadają przekształcającą zaletę. Dlatego apostoł 

Paweł powiada: ,,Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w 

zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana” 

(2 Kor 3:18 UBG). W ten sposób serce jest oddzielone od grzechu i skierowane przeciw niemu, 

podczas gdy grzech lgnie do duszy.  Dzieje się tak, jak się działo z domem Dawida i domem Saula; 

nie było między nimi żadnej zgody, lecz wojna dopóki dom Saula nie upadł. 

 (ii) Wierząc, że na końcu będzie miało miejsce pełne i całkowite zwycięstwo nad naturą 

grzechu. Dlatego musimy przeciwstawiać się jej w wierze w tę prawdę. Chociaż wydaje się, że 

grzech jest przymocowany do nas pętami z żelaza i mosiądzu, to jednak zerwanie ich nastąpi nagle i 

w jednej chwili. Jak runęły mury Jerycha siódmego dnia, które stały nieporuszone podczas gdy 

Izraelici obchodzili je wokoło przez sześć dni tak i w czasie śmierci wierzącego te mury grzesznej 

natury zostaną zburzone razem z fundamentami. 

 b. Istnieje mnóstwo piekielnych pożądliwości służących jako żołnierze pod dowództwem 

grzechu naszej natury (Rzym 6:12 UBG). Są one członkami starego człowieka, i strumieniami 



wypływającymi z gorzkiego źródła zepsucia ludzkiej natury. One to: ,,...walczą przeciwko duszy” 

(1 Piot 2:11 UBG). Starają się przepędzić duszę sprzed oblicza Bożego, napierają na ludzi, aby 

nakarmiły ich zakazanymi owocami, a w końcu, aby pogrążyły duszę w zgubie i zatraceniu, przez 

co odniosłyby ostateczne zwycięstwo (1 Tym 6:9 UBG). Przeciwko nim również musimy walczyć 

w wierze, przeciwstawiać się im, zapierać się ich, osłabiać je, krzyżować je i uśmiercać.  

 Jest to trudna walka; jednakże wiara pomoże nam wytrwać w niej, pomimo wszelkich 

przeciwności.  

 (1.) Wróg może mieć na imię legion, ponieważ może obejmować wielu przeciwników (Tyt 

3:3 UBG). Wszystkie grzechy zawarte są całkowicie w zepsutej naturze człowieka i nie ma żadnej 

pokusy na świecie, której nie odpowiadałaby istniejąca w naszej naturze jakaś pożądliwość. 

Spójrzmy na świat i przyjrzyjmy się wszystkim obrzydliwościom popełnianym na nim; oto 

niektórzy ludzie są ateistami, cudzołożnikami etc. Jednakże skalane grzechem uczucia znajdują się 

naturalnie w sercu każdego człowieka: ,,Jak w wodzie odbija się twarz, tak w sercu człowieka – 

człowiek” (Przys 27:19 UBG). Jednakże przeciwstawmy się grzechom, wierząc, że dzięki łasce 

Pana Jezusa Chrystusa można odnieść zwycięstwo nad nimi wszystkimi (Ps 118:12 UBG). Nie 

należy się bać ani siły, ani ilości przeciwników w przypadku, gdy przeciwstawiamy im się wiarą, 

gdyż wtedy zaangażowana jest wszechmocna moc po stronie wierzącego walczącego przeciwko 

grzechowi. Z tego względu apostoł Paweł powiada do Tymoteusza: ,,Ty więc, mój synu, wzmacniaj 

się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie” (2 Tym 2:1 UBG). Krew Chrystusa ma nieskończoną 

wartość, a Jego Duch nieskończoną skuteczność, z tego względu wiara musi polegać na nich. 

 (2.) Sojusznikami naszych pożądliwości są wszystkie moce Piekła, szatan (Jan 8:44 UBG) i 

ten zły doczesny świat (Tyt 2:12 UBG). Wszystkie pokusy i sidła, które istnieją na świecie są 

sprzymierzone z pożądliwościami serca człowieka i odpowiadają im tak jak podpałka pasuje do 

zapalenia ognia. Dlatego musimy przeciwstawiać się tym wrogom wierząc, że większy jest Ten, 

który jest w nas, aniżeli ci, którzy walczą przeciw nam w tej walce (1 Jan 4:4 UBG). 

Przeciwstawmy im wiarą Boskie atrybuty Chrystusa, Jego moc, mądrość; imię Pana, które jest 

mocną twierdzą, etc. 

 (3.)  Ich siedziba jest blisko nas, a jest nim nasze własne zepsute serce i z niego występują 

przeciwko nam wrogowie (Mar 7:21 UBG). Serce człowieka jest podobne do zwykłej gospody, 

która często jest tak zatłoczona nieznajomymi, że nie ma miejsca w niej na przyjęcie Pana. 

Jednakże pomimo tego musimy przeciwstawić się im wierząc, że nasz Pomocnik jest tak samo 

blisko nas jak nasi liczni wrogowie (1 Jan 4:4 UBG). Myśl, że grzech jest wpleciony w samą naturę 

człowieka, wymieszany z samym jego jestestwem, jest wywołującą cierpienie prawdę dla duszy 

obdarzonej łaską Bożą. Ale niech wiara dostrzeże związek pomiędzy Chrystusem a duszą ludzką; 

niech chrześcijanin uwierzy, że Chrystus mieszka w nim przez swego Ducha w nierozerwalnym 

związku, a zobaczy jak skutecznie uwolnić się od grzechu. 

 (4.) Ich cechy są bardzo złe, są one bękartami z Babel i potomstwem z piekła. 

 (a.) Są chciwymi i nienasyconymi pożądliwościami (Gal 5:17 UBG). Są one jak grób i 

bezpłodne łono, które nigdy nie mówią: dosyć. Tam, gdzie się im pobłaża i poddaje pod ich 

działanie, wypełniają stale ręce takiego człowieka szukając zaspokojenia, ku prowokowaniu Boga 

(Ps 78:18; Jak 4:3 UBG). A im bardziej są zaspokajane i karmione, tym bardziej pożądają, tak że są: 

,,jak wzburzone morze niemogące się uspokoić, którego wody wyrzucają muł i błoto”(Iz 57:20 

UBG). 

 Jednakże jeśli chcemy dostać się do Nieba, to musimy się im przeciwstawiać w wierze. 

Musimy odmówić ich zachciankom (Tyt 2:12 UBG). Nie dawajmy im zaspokojenia w niczym, ale 

wyniszczajmy je głodem, bez względu na to jak bolesne mogą się okazać: ,,Ale obleczcie się w 

Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (Rzym 13:14 

UBG). To jest sposób na uwolnienie się od ich kłopotów; gdyż pożądliwości ludzkie są jak ogień, 

który zgaśnie jeśli nie zostanie wrzucone do niego paliwo. 

 (i) Wierząc, że w Chrystusie istnieje pełnia, wystarczająca do zaspokojenia duszy i do dania 

sercu całkowitego odpocznienia, tak że nie będą potrzebować żadnej z tych rzeczy, które karmią 

pożądliwości (Mt 13:45-46 UBG). Jedna odkryta drogocenna perła, powstrzymuje pogoń za 



wieloma rzeczami. Stąd wiara sprowadza pragnienia duszy do jednej rzeczy (Ps 27:4 UBG), która 

stanowi lepszą część pragnień. Jaka jest przyczyna, że ludzie są tak pochłonięci zaspokajaniem 

swoich pożądliwości za pomocą odpowiadającego im pokarmu, a nie wierzą w pełnię zaspokojenia 

w Chrystusie (Ps 4:6-7 UBG)? 

 (ii) Chwytając się pełni Chrystusowej zamiast tych rzeczy, których pożąda nasze serce. 

Takie jest znaczenie sprzedania wszystkiego i kupienia pola, które zawiera ukryty skarb (Mt 13:44 

UBG) lub kupienia drogocennej perły (Mt 13:45-46 UBG); dusza uważa Chrystusa za ten skarb czy 

też za tą drogocenną perłę. Najpewniejszą i najkrótszą drogą do umartwienia pożądliwości jest ta 

droga wierzenia, poprzez którą dusza ludzka dokonuje szczęśliwej wymiany; w zamian za 

pożądliwości, które lgną do niej chwyta się Chrystusa, aby z Niego czerpać tę pełnię i zaspokojenie, 

których szukała w pożądliwościach. W ten sposób wierzący postępują ze swoimi sercami, jak ludzie 

postępują z dziećmi, dając im jedną rzecz, aby w zamian uzyskać od nich inną (Rzym 13:14 UBG). 

 (iii.) Wierząc, że znajdziemy w Chrystusie ten odpoczynek i zaspokojenie serca, których 

szukaliśmy w naszych pożądliwościach. Takie jest znaczenie oferty Ewangelii dla wszystkich: 

,,Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek” 

(Mt 11:28 UBG). ,,O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, i wy, którzy nie macie pieniędzy, 

przyjdźcie, kupujcie i jedzcie; tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko” 

(Iz 55:1 UBG). Jeśli nie będziemy temu wierzyć, to nie będziemy prawidłowo wierzyli Ewangelii; a 

zawsze im mniej jej wierzymy, tym pewniejszy będzie uchwyt naszego serca na jego 

pożądliwościach. Dlatego wierzmy mocno Ewangelii, bo im mocniej będziemy jej wierzyli, tym 

bardziej rozluźnimy nasze trzymanie się naszych pożądliwości. 

 (b.) Są raniącymi pożądliwościami (1 Tym 6:9 UBG). I rozciągają swoje działanie na 

najdelikatniejszą część człowieka, i nie tylko, aby zadawać rany ale i zatracać ją, jeśli ich skutki nie 

zostaną powstrzymane to doprowadzą duszę do zguby. Pożądliwości topią, tak jak woda pochłania 

topielca, pogrążając duszę w zatraceniu (1 Tym 6:9 UBG); ranią jak ogień, paląc duszę (Rzym 1:27 

KJV), ranią jak rak lub gangrena (2 Tym 2:17 UBG), ranią jak trucizna (Ps 140:3; Iz 59:5 UBG). 

Pożądliwości ranią nie tylko tych w których sercach się znajdują, ale  i rozprzestrzeniają się na 

innych: ,,...jeden grzesznik niszczy wiele dobrego” (Kaz 9:18 UBG). Czasami czyjaś pożądliwość 

pogrąża wielu ludzi w winie, albo w kłopoty; jest jak ogień powstający w jednym domu 

przenoszący się na sąsiednie i sprawiający kłopoty i udrękę najbliższym. W ten sposób grzech 

Achana pogrążył całą jego rodzinę w winie i stał się kłopotem dla całego Izraela. A upadek Adama, 

z kolei, doprowadził do zguby cały świat. 

 Dlatego musimy wystrzegać się pożądliwości i ran, które one zadają. Nie zwódźmy się, 

myśląc że możemy im folgować i nie zostać przez nie poranieni; że możemy przytulić jadowitego 

węża do swej piersi i nie zostać ukąszonym przez niego (Przys 6:27-28; Kaz 10:8 UBG). Z tej 

przyczyny przeciwstawiajmy się nawet początkom naszych pożądliwości, duśmy je w zarodku. 

Gdyż im dłużej trwają, tym trudniej będzie nad nimi zapanować, jak to jest w przypadku pożaru lub 

powodzi. Jeśli nas pochwycą w swoje szpony, to za wszelką cenę starajmy się przeszkodzić ich 

rozprzestrzenianiu się, a jeśli już rozprzestrzeniły się, to gaśmy je szybko. Aby osiągnąć ten cel 

należy czynić to w wierze. 

 (i) Oddając się pod Boską ochronę, poprzez ufanie ochronie cienia skrzydeł Bożych w 

Chrystusie. Jest to zadanie wiary. Boaz powiedział do Rut: ,,Niech PAN wynagrodzi twój uczynek i 

niech będzie pełna twoja zapłata od PANA, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się 

schronić” (Rut 2:12 UBG). Bóg obiecuje ochronę wierzącym (Ps 91:1 UBG). Wiara widzi 

niebezpieczeństwo w którym znajduje się dusza ludzka z powodu raniących pożądliwości i dlatego 

prowadzi duszę do podjęcia wszelkich należytych środków ostrożności i umieszcza ją w orszaku 

Pańskim, aby była w nim strzeżona, tak jak kurczęta chronią się pod skrzydłami kwoki (Ps 31:5; Mt 

23:37 UBG). 

 (ii) Stosując krew Odkupiciela w celu oczyszczenia duszy z winy sprowadzonej na duszę 

przez te pożądliwości (Rzym 3:25; Heb 9:14 UBG). Jest to jedyna droga do usunięcia ich ran w 

takim przypadku. W ten sposób rana zadana przez poczucie winy wywołane przez ulegnięcie 

pożądliwości zostanie uleczona (Mar 16:17-18 UBG). Poczucie winy wywołane przez pożądliwości 



sprowadza gorączkę na sumienie, jednakże wiara stosując krew Chrystusa oferowaną w obietnicy 

Ewangelii uzyskuje przebaczenie winy i chłodzi chore sumienie (Iz 33:24 UBG). Dostęp do tej krwi 

jest darmowy dla wszystkich: ,,W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i 

mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości” (Zach 13:1 UBG). ,,A takimi 

niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście 

usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga” (1 Kor 6:11 UBG). 

 (iii) Ufając pełni Ducha uświęcenia w Chrystusie, że przełamie moc tych pożądliwości (1 

Kor 1:30 UBG). Nie jesteśmy sami w sobie wystarczająco mocni, aby pokonać nawet najmniejsze  

z tych mocy piekielnych; dlatego musimy ufać pożyczonej sile: ,,Ty więc, mój synu, wzmacniaj się 

w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie” (2 Tym 2:1 UBG). A wychodząc przeciwko nim w imieniu 

Pana, jak Dawid ze swoją procą, będziemy sobie mężnie poczynać, gdyż Pan: ,,...wzmacnia słabego 

przeciwko mocnemu, tak że ten osłabiony naciera na twierdzę” (Am 5:9 UBG). Dlatego wielu, 

którzy przez długi czas byli łupem swoich pożądliwości, jak martwi leżący w grobie dla robactwa, 

otrzymawszy Ducha życia od Pana Jezusa Chrystusa otrząsnęli je z siebie. Gdyż, jak mówi apostoł 

Paweł: ,,...prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i 

śmierci” (Rzym 8:2 UBG). W wierzących spełniło się w sensie duchowym następujące Słowo: 

,,Wezmą ich narody i przyprowadzą do ich miejsca. A dom Izraela weźmie ich w posiadanie w 

ziemi PANA jako sługi i służące. I będą trzymać w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą 

panować nad swoimi ciemięzcami” (Iz 14:2 UBG). A wszystko to na mocy tego, że jest napisane o 

Chrystusie: ,,Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców” (Ps 68:18 UBG). 

 (c.) Te pożądliwości są zawsze burzliwe: ,,jak wzburzone morze nie mogące się uspokoić” 

(Iz 57:20 UBG). Są podobne do komarów latających tu i tam w letni dzień, zawsze w ruchu, stale 

wyrządzające duszy jakąś przykrość. Gdyż pokusy na świecie są bardzo liczne, i nigdy nie brakuje 

pożądliwości, które by je nie pobudzały, są stale walczącymi żądzami, które nigdy nie zaznają 

pokoju, zawsze znajdującymi się na polu bitwy. 

 (i)  Walczą między sobą, jedna przeciwko drugiej (Jak 4:1 UBG). A dusza ludzka jest tym, o 

co walczą, co chcą posiadać i czym chcą rządzić. Pod tym względem serce biednego grzesznika 

podobne jest do miasta położonego na granicy terytoriów kilku ambitnych książąt, które jest 

atakowane i przechodzi z rąk do rąk; jeden chce je zdobyć i drugi, i trzeci dla siebie, i jeden 

wypędza drugiego. I tak pycha i ambicja ciągną umysł ludzki w jedną stronę, a pożądliwość w 

drugą: przeciwne sobie pożądliwości walczą jednocześnie w duszy człowieka, który nie może mieć 

pokoju inaczej, jak tylko przez umartwienie wszystkich walczących stron. 

 (ii)  Pożądliwości walczą przeciwko duszy (1 Piot 2:11 UBG). Wszystkie są jej wrogami i 

dążą do jej zatracenia. I chociaż są sobie wzajemnie przeciwne, to jednak wspólnie spiskują, aby 

doprowadzić ją do ruiny; tak jak Herod i Poncjusz Piłat spiskowali przeciwko Chrystusowi. Dusza 

ludzka, że względu na swoją naturę i charakter jest sprzymierzona z Niebem, dlatego też jest 

szczególnym obiektem wściekłości pożądliwości. 

 Z tego względu my wierzący, jeśli pragniemy dostać się do Nieba musimy toczyć stałą 

wojnę. Nie wolno nam nigdy zaniechać czujności, ani zdejmować naszej zbroi, ale zawsze stać w 

gotowości bojowej: ,,Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą” etc., (Ef 6:14 UBG). Jak 

nie można zawrzeć pokoju pomiędzy przeciwnymi pożądliwościami, tak i nie wolno nam stawać po 

stronie żadnej z nich przeciw drugiej, ani zawierać pokoju z nimi, ale stale kontynuować walkę 

przeciwko nim wszystkim i staczać bój w wierze. 

 Po pierwsze, wierząc, że ta wojna, na końcu, będzie miała spokojny koniec, i że będziemy 

mieli głęboki, doskonały i trwały pokój (2 Tym 4:7-8 UBG). I chociaż wojna z naszymi 

pożądliwościami musi być toczona stale; to jednak dobrą wieścią jest to, że nie będzie trwała 

wiecznie; natomiast pokój uzyskany z całkowitego zwycięstwa będzie miał taki charakter. Dlatego, 

bądźmy odważni, my wszyscy chrześcijanie, ponieważ ostatni decydujący cios w tej wojnie 

zostanie zadany w niezadługim czasie. Nadchodzi dzień w którym wrogów, których teraz widzimy 

nie zobaczymy już nigdy więcej (Wyj 14:13 UBG). W Niebie będziemy mieli wieczny pokój i 

odpoczynek (Obj 21:5 UBG). Tam, strażnicy są odwoływani ze swoich stanowisk, a żołnierze 

odkładają swoje miecze na bok i zakładają swoje korony. 



 Po drugie, wierząc, że nasz Pomocnik jest zawsze, tak samo gotowy do walki jak nasi 

wrogowie (Ps 16:8 UBG). Chociaż należy uważać, bo szatan jak lew ryczący krąży wokoło 

szukając kogo by pochłonąć, a nasi wrogowie znajdujący się wewnątrz nas atakują nas w dzień i 

noc, to jednak naszej wierze nie brakuje solidnego wsparcia, aby się przeciwstawić wszystkim 

naszym wrogom, zgodnie z obietnicami: ,,Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie 

zaśnie” (Ps 121:4 UBG); ,,Ja, PAN, który jej strzeże, co chwila będę ją podlewać i żeby nikt jej nie 

zniszczył, będę ją strzegł nocą i dniem” (Iz 27:3 UBG). A o jakimkolwiek czasie wrogowie 

zaatakują nas, mamy dostęp do pomocy Bożej; a wiara w obietnice Boże ściągnie ją do nas bardzo 

szybko bo wystarczy tylko spojrzeć na nie: ,,Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie 

krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego” (Iz 45:22 UBG). 

 Po trzecie, wierząc, że Boża łaska zawsze nam wystarczy (2 Kor 12:9 UBG). Chociaż 

walka trwa długo, to jednak zapasy siły potrzebne nam do prowadzenia wojny nie mogą zostać 

wszystkie zużyte; ponieważ stanowią niewyczerpany skarb w Chrystusie Jezusie, do którego nigdy 

nie możemy przyjść nadaremnie (Jan 1:16 UBG). Gdybyśmy walczyli w naszej własnej sile to 

szybko by się ona wyczerpała; dlatego działaniem wiary jest czerpanie siły od Chrystusa, która 

zawsze wystarczy do prowadzenia nawet najdłuższej wojny (Iz 40:31 UBG). 

 (d.) Te pożądliwości są zwodnicze (Ef 4:22 UBG). Możemy przez nie zostać łatwo 

zwiedzeni, jeżeli nie będziemy dobrze uważać. Zwodzą grzeszników, a następnie biorą ich w 

niewolę (Tyt 3:3 UBG), a potem zabijają (Rzym 7:11 UBG). Są jak złoty kielich pełen trucizny w 

ręce szatana za pomocą którego poi dusze ludzkie. Pożądliwości są zwodnicze, ponieważ, 

 (i.) Zawsze obiecują to, czego nigdy nie spełniają (2 Piot 2:19 UBG). Gdzież jest taki 

człowiek, który nie byłby rozczarowany przez nie, szukając w nich zadowolenia i spełnienia, 

których nigdy w nich nie znajduje? Jak Judasz został zwiedziony w ten sposób? 

 (ii) Często polecają się ludziom pod przykrywką jakiejś nieszkodliwej rzeczy czy 

rzeczywistej cnoty (Kol 2:18 UBG). W ten sposób podobnie jak szatan przybierają postać anioła 

światłości. Dlatego tak wielu zwiedzionych nazywa zło dobrem, a dobro złem, etc. 

 (iii)  Kiedy najbardziej wabią uśmiechając się, znajduje się w nich ukryte zło. Posiadają 

zawsze haczyk, który jest zakryty przez przynętę ,,Lecz każdy jest kuszony przez własną 

pożądliwość, która go pociąga i nęci” (Jak 1:14 UBG). Powyższy werset jest metaforą zaczerpniętą 

z łowienia ryb, gdy ryby są łapane przez przynętę i wyciągane z wody. 

 Dlatego musimy rozumieć te sprawy i nie być nieświadomymi pułapek, sideł i sztuczek 

szatana (Przys 22:3 UBG). Nie bądźmy pochopni, ale sprawdzajmy zanim komuś, czy czemuś 

zaufamy. Zakazany owoc może być piękny z wyglądu, a ścieżka diabła może byś bardzo gładka; 

tak że grzesznik nie widzi niebezpieczeństwa tam, gdzie czai się śmierć na wyciągnięcie ręki (Przys 

14:12 UBG). Dlatego też walczmy z pożądliwościami, jak z podstępnym wrogiem (Ef 6:11 UBG); 

staczając bój wiary. 

 Po pierwsze, wierząc świadectwu Boga odnośnie serca ludzkiego: ,,Najzdradliwsze ponad 

wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? (Jer 17:9 UBG). Dlatego 

musimy pilnować je czujnym okiem pełni świętej zazdrości. ,,Błogosławiony człowiek, który się 

zawsze boi, ale kto zatwardza swoje serce, wpada w nieszczęście” (Przys 28:14 UBG). Wiara jest 

udaniem się duszy samej z siebie do Pana i odciągnięciem człowieka od polegania na swoim 

własnym rozumie (Przys 3:5), i ufania własnemu sercu (Przys 28:26 UBG), gdyż to są rzeczy, które 

wydają człowieka w ręce zwodniczych pożądliwości. 

 Po drugie, ufanie kierownictwu Pana Jezusa Chrystusa (Przys 3:6 UBG). Jest On Wodzem 

naszego zbawienia, wyznaczonym Przywódcą swego ludu oraz ich oczami na pustyni. I będzie 

uczyć tych, którzy chcą być nauczani (Ps 25:9 UBG). Nie ma żadnego innego sposobu, aby ominąć 

zwodnicze pożądliwości, jak tylko przez zamknięcie oczu na nie, i patrzenie oczami wiary na Pana, 

aby zesłał swoje światło, abyśmy mogli rozpoznać właściwą drogę. Gdyż jest On uczyniony dla nas 

mądrością (1 Kor 1:30 UBG), a przez wiarę w Niego wierzący idący drogą świętą, nawet głupcy, 

nie zbłądzą (Iz 35:8 UBG). 

  

 G. ISTNIEJE RÓWNIEŻ WALKA WIERZĄCEGO ZE ŚMIERCIĄ.  



 

 Jest to ostatni wróg z którym musimy się zmagać jak napisano: ,,A ostatni wróg, który 

zostanie zniszczony, to śmierć (1 Kor 15:26 UBG). Nikt nie uniknął tej walki z wyjątkiem Henocha 

i Eliasza. Jeśli chodzi natomiast o wszystkich innych ludzi starcie z nią jest wyznaczone przez 

Niebo (Heb 9:27 UBG). Nie ma uwolnienia od tej walki (Kaz 8:8 UBG). Wielu nie kłopocze się, 

aby walczyć z pokuszeniami, czy też z grzechem, ale żyje w pokoju z tymi swoimi wrogami; 

jednakże czy tego chcą, czy też nie muszą zakosztować goryczy śmierci. Jeśli kiedykolwiek 

chcemy tak walczyć, aby ją pokonać, to musimy walczyć w wierze. W tym miejscu musimy 

rozważyć: 

  

 a. Jak śmierć może nas zaatakować? 

 b. Jaką postać może przybrać? 

  

 a. Jak śmierć może nas zaatakować?  

 (1.) Smutkiem i depresją (Ps 116:3 UBG). Śmierć może zalać biednych grzeszników 

potopem smutków; tak że ci, którzy spędzili swoje dni w radości odkryją wtedy, że cała ich radość 

zostanie pochłonięta przez ten potop; natomiast ci, którzy mieli życie wypełnione smutkami 

odczują wtedy że potop smutków wypełni po brzegi puchar smutków, który będą musieli wypić w 

czasie śmierci. Istnieją dwie śluzy, które otwiera śmierć, aby wpuścić wody tego potopu. 

 (a.) Oddzielając człowieka od tego doczesnego świata i wszystkich jego rzeczy (Iz 38:11 

UBG). Śmierć przychodzi, aby zabrać człowieka z tego świata; aby odseparować go od jego 

najbliższych; aby położyć kres jego udziałowi pod słońcem, tak żeby nie widział już więcej 

wschodów i zachodów słońca, i żeby nie miał już więcej dostępu do swego domu, łóżka czy 

wyżywienia. To wszystko powoduje wylanie potopu smutku na człowieka. Nie ma sposobu, aby się 

temu przeciwstawić z wyjątkiem dwóch poniższych. 

 (i) Przez zamienienie smutku w radość, jak ci, o których wspomniał Hiob: ,,Którzy wielce 

się radują i cieszą, kiedy grób znajdują?” (Hi 3:22 UBG); z powodu tego, że są tak znużeni tym 

światem, że ich serce skacze z radości, gdy Boży posłaniec, śmierć, zapuka do ich drzwi. 

 (ii) Przez chrześcijańskie poddanie się woli Pana (Łk 2:29 UBG); gdy człowiek jest gotowy 

spokojnie oddać w ręce Boże wszystko co posiada tu na ziemi.  

 Jeśli chcemy toczyć wojnę przeciwko smutkom śmierci spowodowanym oddzieleniem od 

doczesnego świata musimy walczyć w wierze. 

 Po pierwsze, wierząc, że tylko i wyłącznie dzięki zasługom Chrystusa zostaniemy przyjęci 

do lepszego świata, zamieszkamy w lepszym domu, zasiądziemy przy lepszym stole i położymy się 

w lepszym miejscu, a mianowicie na łonie Abrahama (2 Tym 4:7-8 UBG). Nic innego nie wprawi 

duszy w stan Chrześcijańskiego poddania się Bogu. Serce ludzkie nigdy nie będzie prawdziwie 

zadowolone, aby rozstać się z dobrymi rzeczami tego doczesnego świata, jeśli nie będzie miało 

perspektywy na lepsze; z tego względu Chrześcijańskie poddanie się Bogu w czasie śmierci będzie 

stosowne do widoku wiary na lepsze rzeczy istniejące na drugim świecie (Heb 11:13 UBG).  

 Po drugie, ufając Panu Jezusowi w sprawie opieki i troski o tych, których pozostawiamy i o 

których troszczyliśmy się zgodnie z tym co napisano: ,,Wszystkie wasze troski przerzućcie na 

niego, gdyż on troszczy się o was” (1 Piot 5:7 UBG). Mając to na uwadze Pan złożył następującą 

obietnicę: ,,Zostaw swoje sieroty, ja będę je żywić, a twoje wdowy niech mi zaufają” (Jer 49:11 

UBG). Bezbożni ludzie nie mogą mieć takiego pocieszenia jakie mają wierzący na drodze takiego 

wierzenia (Heb 11:22 UBG). 

 (b.) Oddzielając duszę człowieka od jego ciała (Iz 38:13-14 UBG). Dusza i ciało są ze sobą 

ściśle powiązane; jednakże śmierć przychodzi i zrywa srebrny sznur, który je łączy w jedno, jest 

ona jak wicher, który rozdziela i unosi je daleko od siebie. Duszę oczekuje perspektywa istnienia w 

oddzielnym stanie, którego nigdy jeszcze nie doświadczała, dlatego myślenie o tym wypełnia ją 

smutkiem z powodu przewidywanego jej owdowienia po śmierci ciała. 

 Nie można temu przeciwstawić się inaczej jak tylko w wierze. 

 (i) Wierząc w połączenie duszy z Panem Jezusem Chrystusem a z Bogiem przez Niego 



(Rzym 8:38-39 UBG). W ten sposób dusza posiada pełne pocieszenie w obliczu rozłąki, której 

dokonuje śmierć. Chociaż duch człowieka rozstaje się z jego ciałem, to jednak Duch Boży dalej 

pozostaje w duszy. Bóg chciałby, aby Jego lud wierzył w to szczególnie, i z tego powodu ustanowił 

sakramenty, które oznaczają i przypieczętowują jedność wierzących z Chrystusem. 

 (ii) Wierząc i ufając w błogosławione zmartwychwstanie ciała w wyznaczonym przez Boga 

czasie (Hi 19:26 UBG). Powstrzymuje to smutek przyjaciół w czasie ich rozstania, bo oczekują 

spotkania się ponownie w pokoju; a gdy dusza i ciało się rozstają, to im mocniejsza będzie wiara w 

radosne zmartwychwstanie, tym mniejszy będzie smutek z takiego rozstania. Wszyscy, którzy 

należą do Chrystusa, mają ku temu dobrą podstawę; albowiem nasz Pan sam powiedział: ,,Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył” (Jan 11:25 UBG). 

 (2.) Śmierć może zaatakować nas za pomocą lęku i strachu; jest ona najstraszniejszym ze 

strachów. Stąd czytamy w Piśmie, że człowiek zostaje: ,,...przyprowadzony do króla strachów” (Hi 

18:14 UBG). Dlatego Pismo również wyraża największe zaniepokojenie z powodu strachu 

człowieka przed śmiercią; jak na przykład to było w przypadku Dawida: ,,...dopadł mnie strach 

przed śmiercią” (Ps 55:4 UBG). A Hiob powiada: ,,Dla nich bowiem poranek jest jak cień śmierci. 

Jeśli ktoś ich rozpozna, ogarnia ich strach cienia śmierci” (Hi 24:17 UBG). Śmierć zatrwoży i zdusi 

nawet najtwardsze serce; wypełni lękiem nawet tych, którzy byli postrachem dla innych w krainie 

żyjących. Jednakże wiara przetrzyma to wszystko tam, gdzie naturalna odwaga zawodzi jak tama z 

piasku przed potężną powodzią. Istnieją trzy źródła strachu przed śmiercią. 

 (a.)  Poczucie winy leżące na duszy: ,,Żądłem zaś śmierci jest grzech” (1 Kor 15:56 UBG). 

Za pomocą poczucia winy spowodowanego popełnieniem grzechu grzesznik zostaje spętany na 

śmierć; tak że jest ono żądłem, które przeszywa człowieka. Naturalne poczucie winy za grzech pęta 

i przekazuje grzesznika śmierci w pełnym jej zakresie, aż do wywierającego pomstę gniewu Bożego 

włącznie; natomiast złagodzone poczucie winy za grzech przekazuje grzesznika śmierci 

pozbawionej żądła. Gdy nadchodzi śmierć bierze w niewolę człowieka jako winnego i wypełnia go 

strachem. W tym momencie musi toczyć się zacięta walka wiary, aby powstrzymać lęk i strach 

pochodzące z tego źródła. 

 (i) Przeciwko wszystkim naszym wątpliwościom, lękom i odczuwanego bycia niegodnym, 

wyciągając ręce wiary i kładąc je na głowie wielkiej ofiary, którą jest Chrystus i poprzez to 

przenosząc całą naszą winę na Niego (Rzym 3:25; 5:11 UBG). Musimy wierzyć w i ufać 

posłuszeństwu i śmierci Chrystusa w celu usunięcia naszej winy; że ze względu na ukrzyżowanego 

Chrystusa, wszystkie nasze grzechy zostaną przebaczone. A jako uzasadnienie naszego takiego 

ufania musimy dostrzec przebaczenie ofiarowane nam przez Chrystusa w Ewangelii (Dz 2:38-39 

UBG); i pośród wszystkich naszych wątpliwości i lęku zakotwiczyć nasze dusze w wierności Bożej 

w obietnicy. W ten sposób pozbędziemy się żądła śmierci, uzyskując usunięcie winy przez wiarę w 

krew Chrystusa. 

 (ii) Wierząc i stosując do siebie pełne zaspokojenie wymagań prawa przez Chrystusa przez 

co prawo zostaje rozbrojone ze swego przekleństwa, a jego więzy jako przymierza zostają z nas 

usunięte (Gal 2:20; Kol 2:14 UBG). Siła śmierci tkwi w poczuciu winy; gdy się uwolni duszę od 

winy, to śmierć będzie jak Samson z przystrzyżonymi włosami. Siła poczucia winy natomiast tkwi 

w prawie jako przymierzu; jeśli usunie się więzy prawa z człowieka, to wtedy wina człowieka 

stanie się jak powrozy, którymi Filistyni związali Samsona, a które zerwał on jak nici (Sędz 16:12 

UBG). Niech wiara zastosuje wobec duszy posłuszeństwo i śmierć Chrystusa i przez to Jego pełne 

zadośćuczynienie wymaganiom prawa, a wtedy prawo nie będzie mogło mieć na nas większego 

wpływu niż podpisane zobowiązanie w pełni spłacone, przekreślone i podarte na kawałki 

przedstawione nam do zapłaty. 

 (b.) Przejście do niewidzialnego nieznanego świata, nazywanego ziemią ciemności (Hi 

10:21 UBG). Kiedy człowiek ma udać się do nieznanego sobie miejsca to ogarnia go strach. Śmierć 

przychodzi, aby przenieść nas do innego świata, którego nigdy jeszcze nie widzieliśmy, ani nie 

możemy zobaczyć, dopóki tam się nie znajdziemy, aby już nigdy nie powrócić na ten doczesny 

świat; i to czyni śmierć przerażającą. Jest to świat duchów; błogosławione duchy przebywają w 

górnych jego regionach; natomiast potępione w dolnych. Jesteśmy tak obcy mieszkańcom tego 



niewidzialnego świata, że widok ducha dobrego czy złego wystarcza, aby nas przestraszyć gdy 

jesteśmy tutaj na ziemi. Cóż więc dziwnego, że śmierć, która przychodzi by zabrać nas tam, gdzie 

nie ma nikogo z wyjątkiem samych duchów, jest dla nas straszna? W tym wypadku istnieje wielka 

potrzeba posiadania wiary, aby stawić czoła strachowi wynikającymi z tego przejścia do nieznanego 

świata. A zatem musimy oprzeć nasze serca na wierze. 

 (i)  Mocno wierząc w opisy Pisma Świętego dotyczące tego niewidzialnego świata (Heb 

11:1 UBG). Chociaż nigdy go nie widzieliśmy, to jednak słyszeliśmy o nim; i chociaż nigdy tam nie 

byliśmy to jednak jego mapa została nam przedstawiona w Biblii; w której mamy opisane zarówno 

jego górne jak i dolne części. A na tej mapie opisanej przez natchnione pióra, nie mogące się mylić, 

niższa część tego świata nie jest bardziej straszna niż górna część przyjemna i pożądana (Jan 14:2; 

Obj 21 UBG). Wiara Nieba jest opoką dla serca ludzkiego do pewnego stopnia. 

 (ii) mocno wierząc w opisy Pisma Świętego dotyczące drogi do Nieba; że Chrystus jest tą 

drogą (Jan 14:6 UBG); i że przez wiarę chodzimy w Nim do niego (Kol 2:6 UBG).. Jeżeli nie 

będziemy w to wierzyć, to nasze serca nie będą posiadały niczego na czym mogłyby się oprzeć, i 

zostaną pozostawione w całkowitej niepewności, w naszej potyczce ze śmiercią. Dlatego też 

starajmy się wzmocnić naszą wiarę w to, aby nie była tak i nie, ale tylko tak (2 Kor 1:19-20 UBG), 

ponieważ ten, kto uwierzy będzie zbawiony (Mar 16:16 UBG). 

 (iii) wierząc w Pana Jezusa Chrystusa, że bezpiecznie przeprowadzi nas do górnej części 

niewidzialnego świata (Ps 73:24; 31:5 UBG), powierzając Mu swoją duszę, składając ciężar 

naszego wytrwania w Jego ręce jako Wodza zbawienia wyznaczonego przez Boga, aby przywiódł 

wielu synów do chwały. Uchwyćmy się Go przez słowo Jego obietnicy i wiecznego przymierza (2 

Sam 23:5 UBG), i dołóżmy starań, aby trzymać się określonej obietnicy wiodącej do tego celu jak 

np.: ,,Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz 

przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali” (Iz 43:2 UBG), ,,...Nie porzucę cię ani nie 

opuszczę” (Heb 13:5 UBG), ,,Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie 

chodził ani się tam nie znajdzie, ale będą po niej chodzić wybawieni. Odkupieni PANA powrócą i 

przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a 

smutek i wzdychanie znikną” (Iz 35:9-10 UBG). 

 (iv) Wierząc, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Panem niewidzialnego świata, i że cały jego 

obręb w górze i na dole znajduje się pod Jego panowaniem (Obj 1:18 UBG). I to właśnie Jego ręka 

dysponuje duszami kierując je do górnej bądź dolnej części tamtego świata. Nie musi On także 

walczyć po tamtej stronie tamtego świata z księciem ciemności o żadną duszę. Jego walka z 

szatanem miała miejsce na tym doczesnym świecie. Kiedy dusza ludzka przechodzi do tamtego 

świata, to diabeł nie może jej dotknąć, chyba, że zostanie mu przekazana jako katowi, aby ją 

dręczył. Pan Jezus powiedział, że nikt, kto w Niego wierzy nie będzie potępiony (Mar 16:16 UBG). 

Wierzmy w to i odnośmy to do naszego życia.  

 (v) Wierząc, że jak tylko nasza dusza opuści nasze ciało, Bóg przyjmie ją w swoje ręce (Ps 

31:5; Łk 23:46 UBG). Tak wierzył Dawid, gdy powiadał: ,,Choćbym nawet chodził doliną cienia 

śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie” (Ps 23:4 UBG). 

Dusza nasza zostanie przeniesiona wtedy przez aniołów na łono Abrahama (Łk 16:22 UBG). 

Wierzmy, że ten sam Bóg, który wyprowadził nas bezpiecznie z łona matki na ten doczesny świat, 

gdy byliśmy nagimi, bezradnymi niemowlętami i przez Swoją opatrzność zachował nas przy życiu, 

tak samo zatroszczy się o nas gdy będziemy przechodzić do niewidzialnego świata. Jest to pociechą 

wiary w czasie naszej śmierci, zgodnie z tym co mówił Dawid: ,,Ale to ty mnie wydobyłeś z łona, 

napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na ciebie byłem zdany od narodzenia, od 

łona matki ty jesteś moim Bogiem” (Ps 22:9-10 UBG).  

 (vi) Wierząc, że nasz Bóg przysposobi nas do miejsca do którego idziemy i towarzystwa, 

którym będziemy się cieszyć, niezależnie od tego jak bardzo nie nadajemy się do nich teraz (Heb 

12:23 UBG). Zrobi to w mgnieniu oka: ,,Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, 

ale wszyscy będziemy przemienieni; W jednej chwili, w mgnieniu oka,” etc., (1 Kor 15:51-52 

UBG). Wierzmy że Bóg przysposobi nas nie tylko w odniesieniu do widoku czy wiedzy o duchach, 

które się znajdują na tamtym świecie, ale i do społeczności z nimi. Możemy utwierdzić swoją wiarę 



w to przez doświadczenie, które przeżyliśmy dotyczące: po pierwsze, przysposobienia nas przez 

Boga do społeczności z mieszkańcami tego doczesnego świata, chociaż przyszliśmy na niego jako 

niemowlęta, które nie znały nikogo, nawet własnej matki. Po drugie, przysposobienia nas przez 

Boga do społeczności z Nim, chociaż byliśmy z natury martwi duchowo w grzechach. 

 (c.) Pójście na sąd Boży (Heb 9:27 UBG). Stawienie się przed trybunałem Bożym jest 

straszną rzeczą. Kiedy winne stworzenie leży na łożu śmierci oddając ostatnie tchnienie, będąc 

świadome, że w krótkim czasie zostanie przeniesione przed Sędziego na drugi świat, aby zostać 

osądzone i zdać relację ze swoich uczynków dokonanych w ciele, i aby otrzymać wyrok na całą 

wieczność uniewinniający go lub skazujący; to nic dziwnego że ogarniają go lęk i przerażenie, 

którym nie można nic zaradzić jak tylko przez walkę wiarą. 

 (i) Chwytając się i przyjmując Pana Jezusa Chrystusa z całym Jego zbawieniem 

ofiarowanym nam w Ewangelii (Jan 1:12 UBG). W Obj 22:17, oferta Chrystusa dotycząca 

zbawienia jest składana po ostrzeżeniu, że Chrystus przyjdzie na sąd; bo tylko ta oferta jest 

sposobem w jaki grzesznik może stanąć przed Chrystusem. Tak długo jak grzesznik żyje na tym 

doczesnym świecie, znajduje się w drodze; a jest to czas w jakim można się pojednać z 

przeciwnikiem. Oferta Chrystusa ofiarowuje całe Jego zbawienie, pokój, prawo do chwały, 

uświęcenie etc. Zadaniem wiary jest ich przyjęcie, zgodnie z obietnicą oferowaną w Ewangelii.  

 Dla tej przyczyny jest rzeczą konieczną, abyśmy się sami osądzili i potępili; przywołując na 

pamięć nasze całe minione życie, z grzechem naszej natury i wyrzekłszy się wszelkiej ufności w 

nas samych, uciekli do rogów ołtarza, zawierzając tylko ukrzyżowanemu Chrystusowi na podstawie 

Bożej wierności zawartej w obietnicy Ewangelii: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego 

jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3:16 

UBG). 

 (ii) Wierząc, że ten sam Pan Jezus, który jest oferowany, i którego uchwyciliśmy się zgodnie 

z obietnicą zawartą w Ewangelii, jest tym Sędzią przed którego obliczem mamy się stawić: ,,Bo 

Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (Jan 5:22 UBG). Jest to odpowiedni sposób na 

złagodzenie przerażenia wierzącego znajdującego się przed sędziowskim tronem Chrystusa. Gdyż 

w ten sposób za pomocą oka wiary, dusza ludzka może zobaczyć osobę, która jest jej Sędzią i 

równocześnie jej Głową, Oblubieńcem, Orędownikiem i Odkupicielem. A przez to otwiera się 

obfite źródło pocieszenia przed grozą śmierci wynikającej z sądu Bożego. 

 (iii)  wierząc, że z tego względu że jesteśmy ukryci w Chrystusie, sąd nad nami nie będzie 

odbywał się na podstawie prawa uczynków, ale na podstawie prawa wiary, to znaczy, przymierza 

Łaski (Obj 20:12 UBG). Prawo uczynków orzeka, że każdy kto grzeszy, choćby w najmniejszym 

stopniu musi umrzeć na wieki (Rdz 2:17; Gal 3:10 UBG); i stosownie do niego będą sądzeni 

wszyscy niewierzący; natomiast wierzący nie (Rzym 6:14 UBG). Przymierze Łaski orzeka, że 

każda dusza zjednoczona z Chrystusem, niezależnie od tego ile popełniła grzechów, będzie żyła 

wiecznie ze względu na posłuszeństwo i śmierć Chrystusa przypisane takiej duszy (Rzym 8:1; Jan 

3:16 UBG). 

 (iv) Wierząc, że przykrycie krwią Chrystusa jest doskonałym schronieniem na które ani 

jedna kropla wywierającego pomstę gniewu Bożego nie może spaść ani teraz, ani nigdy (Iz 32:2 

UBG); i że obrona na którą powołuje się wiara nigdy nie zostanie odrzucona, ponieważ została 

ustanowiona przez Przymierze pomiędzy Bogiem Ojcem, a Bogiem Synem i Boża wierność opiera 

się na tym Przymierzu. Dlatego, niech zatem wierzący rozmyślając o Bożym trybunale sądowym 

spojrzy na tęczę znajdującą się dookoła tronu (Obj 4:3; Iz 54:9 UBG), a znajdzie pociechę przed 

grozą śmierci wynikającej z wywierającego pomstę gniewu Bożego.  

 (3.) Śmierć może również zaatakować nas przygnębieniem (Lam 3:18 UBG). Jest to 

najbardziej przerażająca broń śmierci; gdyż zabiera się za zniszczenie nadziei człowieka na pomoc 

Chrystusa, sprawia, że serce człowieka pogrąża się w beznadziejności, wypełniając go 

przerażającym oczekiwaniem wiecznego zatracenia (Hi 33:22 UBG). I tak może się dziać w 

przypadku tych, którzy są obcy Chrystusowi, a których śmierć chwyta w swoje szpony po 

spędzeniu przez nich życia w bezbożności i niegodziwości; ich grzechy zwłaszcza wielkie 

prowokujące Niebo obrzydliwości stają im przed oczyma, gdy ludzie tacy stają się więźniami 



śmierci i napełniają ich rozpaczą w odniesieniu do okazania im miłosierdzia (Hi 18:14 UBG). 

Podobnie może się dziać i z tymi wierzącymi, którzy nieostrożnie i nierozważnie pielgrzymowali na 

tym doczesnym świecie (Ps 69:2; 77:7; Mt 25:5 UBG). W takim wypadku należy zastosować wiarę 

w szczególny sposób. 

 (a.) Wierząc i odnosząc nieskończoną skuteczność krwi i Ducha Jezusa Chrystusa do siebie 

(Heb 7:25 UBG). Dusza ludzka patrzy na tę krew, jako na krew Syna Bożego (1 Jan 1:7 UBG), 

posiadającą nieskończoną skuteczność, aby zmyć największą winę; tak jak morze gasi płonący dom 

czy zwykłą zapaloną świecę. Również Duch Chrystusowy posiada nieskończoną skuteczność i jest 

w stanie wywabić najgłębsze plamy grzechów (1 Kor 6:11 UBG) tak jak powódź zmiata z 

powierzchni ziemi nie tylko całe kretowiska, ale i całe gnojowiska. 

 (b.) Wierząc, że dalej znajdujemy się w zasięgu oferty ewangelii (Iz 55:1; Obj 22:17 UBG). 

Obietnice Boże są skierowane do nas w szczególności, jak np.: ,,Ale ty uprawiałaś nierząd z 

wieloma kochankami. Powróć jednak do mnie, mówi PAN” (Jer 3:1 UBG); ,,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). Bóg nie zrobił wyjątku dla 

grzeszników jakiejkolwiek wielkości, którzy do Niego przyjdą; chociaż bezbożne życie bez Jego 

łaski posiada nieprzyjemny koniec; ci, którzy żyją bez niej w większości umierają w 

zatwardziałości serca, czasami w ponurym przygnębieniu; jednakże przypadek łotra na krzyżu 

ukazuje możliwość, że może stać się inaczej.  

 (c.) Wierząc, chwytając się i trzymając obietnicy Ewangelii na przekór wszelkich 

sprzeciwów (Dz 16:21 UBG). Chociaż znajdujemy się na burzliwym morzu, gdzie jedna fala 

następuje za drugą, aby nas przykryć i pochłonąć, to jednak nie rozluźniajmy naszego uchwytu 

(Heb 10:39 UBG); ale trzymajmy się nadziei wbrew nadziei, jak to uczynił Abraham, gdyż Bóg ma 

w tym upodobanie (Ps 147:11 UBG), a wyjdzie to nam na dobre, jak to było w przypadku kobiety 

kananejskiej. 

 b. Jaką postać może przybrać śmierć, która nas atakuje? Istnieje tylko jedna droga przyjścia 

na ten doczesny świat, natomiast wiele na zejście z niego. Ponieważ, nie wiemy jaka będzie nasza 

droga zejścia z tego świata, dlatego musimy być gotowi na spotkanie ze śmiercią, aby pomyślnie 

staczać ostatnią walkę z nią niezależnie od tego jaką postać ona przybierze. Rozważmy cztery jej 

następujące przypadki. 

 (1.) Gwałtowna śmierć, z ręki innych ludzi. Jest to najcięższy rodzaj śmierci, gdy jej 

przyczyną jest czynienie zła jak w przypadku złoczyńców, którzy umierają z ręki kata; i jak w 

przypadku ludzi, którzy stają się ofiarami swojej własnej lub innych ludzi wściekłości w ich 

prywatnych bezbożnych kłótniach. Wszystko co na to mogę powiedzieć, to doradzenie nam 

wszystkim, abyśmy żyli wiarą, abyśmy zostali zachowani od tego rodzaju śmierci (Przys 28:17 

UBG; Mt 26:52 UBG). Jednakże nawet w słusznej sprawie ludzie mogą zginąć taką śmiercią, czy to 

w bardziej formalny sposób na mocy biegu prawa czy też natychmiastowo z ręki krwawych ludzi. 

Lęk przed taką śmiercią musi być zwalczany. 

 (a.) Poprzez wierzenie, że to był rodzaj śmierci, którą Chrystus umarł i w ten sposób 

uświęcił ją dla swoich naśladowców, aby mogli spokojnie ją znieść ze względu na Niego i dla Jego 

sprawy. I w taki sposób umierali święci najwyższej klasy, jako niezliczeni męczennicy. Nasz Pan 

chce, aby wszyscy należący do Niego postępowali zgodnie z Jego słowem: ,,Jeśli ktoś przychodzi 

do mnie, a nie ma w nienawiści...nawet swego życia, nie może być moim uczniem” (Łk 14:26 

UBG); chociaż nie wszystkich wzywa do doświadczenia tego rodzaju śmierci. Jednakże wielu, 

którzy zostali wezwani do złożenia swego życia   w ten sposób na ofiarę radowało się z niej jako z 

wielkiego zaszczytu. 

 (b.) Poprzez wierzenie w tę wielką prawdę wraz z jej zastosowaniem do naszego życia, że: 

...kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je” 

(Mt 16:25 UBG). Gdy czyjeś życie konkuruje z chwałą Chrystusa i sprawą prawdy, to gdy, chcąc 

się uratować, stają się rozbitkami w wierze i odrzucają dobre sumienie, to zatracą swoje dusze, aby 

ocalić swoje ciała na krótki czas; podczas gdy ci, dla których chwała Chrystusa jest cenniejsza od 

ich własnego życia zachowają swoje dusze na wieki, a wieczna chwała więcej niż wynagrodzi im 



wszystko co utracili. 

 (2.) Bolesna śmierć. Co prawda śmierci w jakiejkolwiek postaci nie brakuje bólu; jednakże z 

pewnością jest ona bardziej bolesna dla niektórych niż dla innych. O jakie przeszywające bóle, 

udręki i męczarnie niektórzy cierpią w czasie umierania. Jakie zmagania i zapasy prowadzą 

niektórzy ze śmiercią, zanim ich dusza opuści ciało! Nie wiemy jaka miara tego bólu zostanie nam 

przydzielona; jednakże każdy doświadczy jego swoją część. Naszym zadaniem jest zniesienie ich 

po chrześcijańsku i cierpliwie; a nie osiągniemy tego celu inaczej, jak tylko przez wiarę. 

 (a.) Lgnąc do Chrystusa w nas przez wiarę (Hi 13:15 UBG), i wierząc, że dzięki Jego łasce 

będziemy mieli wygodny koniec we właściwym czasie (2 Tym 4:6-8 UBG). Widzenie wiarą 

wiecznego odpoczynku w Niebie jest najlepszym środkiem zaradczym na doświadczanie bólu 

śmierci. Gdy dusza wierzy, że nadchodzi ostatni ból i ostatni szloch, po których smutek i 

wzdychanie na zawsze ustaną; to spowoduje to, że człowiek wytrzyma udrękę najostrzejszego bólu 

po chrześcijańsku i z wielką cierpliwością. 

 (b.) Wierząc, że ciało śmierci i grzechu, z którymi toczyliśmy za życia niejeden bój, zostaną 

przez śmierć usunięte na zawsze. Śmierć weszła na świat przez grzech; toteż grzech musi zostać z 

niego usunięty przez śmierć. Każdy ból i utrapienie odrywa gwóźdź od naszego przybytku, a wraz z 

postępem śmierci w ciele wierzącego grzech staje się bliższy usunięcia z jego (wierzącego) duszy. 

A gdy śmierć ukończy swoje dzieło w ciele, wtedy dusza stanie się doskonała (Heb 12:23 UBG). 

Chrześcijanin będzie cierpliwie znosił bolesne pchnięcia śmierci, wierząc, że równocześnie usuwają 

one jego największego wroga. 

 (c.) Dostrzegając oczyma wiary, że śmierć została pozbawiona żądła dla nas przez śmierć 

Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus tak powiedział i tak uczynił: ,,Wybawię ich z mocy grobu, 

wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę twoją śmiercią! O grobie, będę twoim zniszczeniem! Żal 

się ukryje przed moimi oczami” (Oz 13:14 UBG). Dlatego umierający wierzący powinien pocieszać 

się tym, i wierząc śpiewać: ,,Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje 

zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, 

który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15:55-57 UBG). To, przez 

co cierpi umierające ciało wierzącego nie jest żądłem śmierci; przeto może on znieść to lepiej. 

Żądło śmierci użądla duszę i sumienie, pozostawiając w nich jad przekleństwa , który przypali 

człowieka na wieki wieczne. Natomiast bóle śmierci których doświadczy wierzący są w 

porównaniu do tego jadu jak ukąszenia pszczoły. 

 (3.) Długa lub powolna śmierć. W przypadku niektórych ludzi następuje ona szybko, 

natomiast w przypadku innych jest rozciągnięta w czasie, przez co mają oni jakby wiele śmierci w 

jednej; wyglądają ostatniego jej ciosu, ale ten długo nie nadchodzi. Jest to wielka próba i nie wiemy 

czy będzie naszym udziałem. Dlatego też powinniśmy być przygotowani na nią zawczasu. Nie 

poradzimy sobie z nią dobrze inaczej, jak tylko przez wiarę. 

 (a.) Wierząc zawsze, że nadchodzi, ale o której godzinie, nie wiemy. Wiara w to sprawi, że 

będziemy czuwać (Mt 24:42 UBG). Niektórzy wierzący mogą na początku czuwać, ale mogą tego 

potem zaniechać, gdy stwierdzą, że Oblubieniec opóźnia swoje przyjście, i przez to mogą zostać 

zaskoczeni, gdy w końcu przyjdzie, tak jak były zaskoczone głupie panny, gdy ich lampy zaczęły 

gasnąć. Jednakże wiara w powolną śmierć poprowadzi nas do podjęcia takiego postanowienia jakie 

podjął Hiob: ,,Przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana 

(Hi 14:14 UBG). 

 (b.) Wierząc, że przez ten rodzaj śmierci Pan wystawia nas na próbę (1 Piot 1:6-7 UBG). W 

takim przypadku wypróbowuje On naszą wiarę, miłość, cierpliwość i chrześcijański hart ducha. 

Gdy Bóg otworzy przed kimkolwiek z nas scenę próby bardziej różnorodnej i trwającej dłużej niż w 

przypadku innych wierzących, to naszym zadaniem będzie wypaść dobrze w czasie próby do której 

przejścia nas powołano. 

 (c.) Dostrzegając oczyma wiary wieczną wagę chwały znajdującej się po drugiej stronie 

próby; i jeśli porównamy je jedną z drugą, to nawet najdłuższa walka ze śmiercią wyda się lekką i 

chwilową: ,,Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę 

chwały; Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co 



widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor 4:17-18 UBG). 

 (4.) Nagła śmierć. Czasami śmierć działa z zaskoczenia i zabiera człowieka, zanim ten zdąży 

dobrze dostrzec jej nadejście. Taka śmierć może być i naszym udziałem, gdyż jest powszechną i dla 

dobrych i dla złych. Dobry Eli zmarł w taki sposób, jak i Ananiasz i Safira; ci ostatni z kłamstwem 

na ustach. Dlatego musimy być przygotowani na nią i my, czego nigdy nie osiągniemy jak tylko za 

pomocą wiary. 

 (a.) Chowając się w prawdziwej arce, zawczasu, poprzez wierzenie w Pana Jezusa 

Chrystusa i przyjęcie Go w jego ofercie Przymierza Ewangelii (Jan 1:12 UBG). Wtedy niech śmierć 

przychodzi kiedy i w jakiej postaci chce, będziemy gotowi na nią; ponieważ nie będzie w stanie 

rozwiązać węzła małżeńskiego zawiązanego przez wiarę pomiędzy Chrystusem a naszymi duszami 

(Rzym 8:38-39 UBG). Jeśli w takim przypadku śmierć przyjdzie na nas nagle, to tylko prędzej 

przeniesie nas do krainy Emanuela. 

 (b.) Stanowczo odnawiając akty wiary względem Chrystusa w czasie nagłego nadejścia 

śmierci (Iz 45:22 UBG). To co człowiek uczynił wcześniej, może tym łatwiej uczynić ponownie na 

dany znak; a wierzący może dzięki łasce odnowić swoje działanie wiarą po krótkim ostrzeżeniu o 

nadejściu śmierci. Jeśli śmierć będzie nagła, to akt wiary może też być nagły sięgający w jednym 

momencie z ziemi do najwyższych Niebios i dlatego porównany do szybkiego spojrzenia. 

 W ten sposób przedstawiłem całą walkę chrześcijanina, do ostatniej bitwy włącznie. Niech 

Pan w ten sposób zaprawi nasze ręce do wojny, a nasze palce do walki. Amen.  


